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                                           САРСУХАН 
 
 Хонандаи арxманд! [ар давру  замон  талаботи иxтимоb  ва ниёз{ои  
маънавии  худро  дорад.  Даврони истиrлолият аз насли навраси Xум{урии 
Тоxикистон э{соси rавии хештаншиносb,  ифтихори миллb ва  зиракиву  
маърифатнокиро таrозо дорад. Китоби дарсии адабиёти тоxик (давраи нав) 
бо дарназардошти   {амин  талаботи  фар{ангии  давр таълиф  гардидааст. 
 Бар асари воrеа{ои сиёсии садаи ХХ  дар {аёти  иxтимоиву   фар{ангии 
халrи  тоxик  дигаргуни{ои  куллb ба амал  омаданд. Адабиёти тоxик  маxрои  
суннатии  худро  таuйир  дода,  мавrеи  синфb  ва мафкуравb  касб намуд. 
Табиист, ки ин {олат ба xанбаи  {унарии  адабиёти мазкур  бетаъсир  намонд.  
Бо вуxуди ин,  адибони тоxик  дар таъмини uизои маънавb  ва такмили сат{и  
маърифатнокии  насл{ои  гуногуни халrи  худ кēшиш{ои  бобарору  судманд  
намуданд. 
 Адабиёти тоxик дар давраи  нав ба се мар{ала – адабиёти  а{ди   
xадидия,  адабиёти  даврони  шēравb  ва адабиёти  айёми  истиrлолият  xудо 
мешавад  ва {ар мар{ала  дорои  хусусият  ва сифат{ои   ба худ хос  мебошад.  
 Муаллифон кēшидаанд, ки мо{ияти таърихию  фар{ангии  {ар  мар{ала 
ва па{лē{ои таълимию эстетикии  осори адибони шинохтаи  тоxикро мавриди 
баррасии амиr rарор ди{анд. Аз асар{ои  барxастаи  суханшиносони  асил  
мисол{ои  фаровон  оварда, калимаву  таркиб{ои  эзо{талабро  шар{  ди{анд,  
то ки  муаллимону  шогирдони  мактаб{ои  миёна  {арчи  бештар  имконияти 
омēхтан,  андеша  кардан  ва ба{ра бардоштан  аз каломи  бадеъро  дошта 
бошанд. Мавзēъ{ои  назариявb дар xараёни таълими  таърихи  адабиёт  
шогирдонро  ба асос{ои илмии  маф{ум{ои  адабb  мусалла{  намуда,  имкон  
меди{анд,  ки он{о  мо{ияти   адабиёти  бадеиро  {амчун  навъи санъат   боз 
{ам  амиrтару  равшантар   дарк  намоянд. 
 Китоби дарсb бо  барномаи таълими адабиёти тоxик дар синфи V – Х1 
(Душанбе, 2006)  комилан мувофиrат дорад ва {ар дарс бо rисмати савол ва 
супориш{о  анxом меёбад.  

Умед  аст, ки   китоби дарсии  мавриди  истифода  ба шароити  кунунии  
таълиму  тадриси  мактаб{ои  миёнаи  Тоxикистон  созгор   меафтад  ва 
фикру  муло{иза{ои танrидии муаллимону мутахассисон {ангоми такмили  
минбаъдаи  асар  бо камоли  э{тиром  пазируфта  мешавад.       
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Адабиёти давраи нав 
 
 Маф{уми адабиёти давраи нав ба адабиёти садаи ХХ ва минбаъда 
тааллуr дорад, ки он rисми таркибb ва xудонашавандаи таърихи адабиёти 
зиёда аз се{азорсолаи форсу тоxик мебошад.Таuйироту дигаргунии адабиёти 
давраи нав дар заминаи анъана{ои адабии адабиёти классикии форсу тоxик 
ва таъсири адабиёти русу дигар халr{о ба вуxуд омадаанд. Аз ин рў, 
адабиёти давраи нав як мар{алаи тозаи таърихи адабиёти тоxик ба  шумор 
меравад. 
 Дар оuози садаи ХХ дар адабиёти тоxик аз xи{ати навъ{ои адабb, сабку 
услуб ва забон дигаргунии xиддb ба амал омад. Садриддин Айнb дар китоби 
«Намунаи адабиёти тоxик» гуфта буд: «{арчанд А{мадмахдуми Дониш дар 
боби адабиёти мансура хеле ро{и нав ва услуби тозаро ба ил{оми да{о ва 
истеъдоди фитрии худ эxод карда, лекин ин равиш то соли 1905- и мелодb, 
яъне инrилоби нахустини Русия шоеъ1 нашуда буд. Ваrте ки инrилоби 
мазкур ба вуrўъ омада, омадшуди рўзномаxот ва китоб{ои тоза дар Бухоро ва 
Туркистон умумият гирифт, со{ибrаламони тозанавис {ам xо- xо сар 
бароварданд. Бинобар ин мо сари таърихи адабиёти нави тоxикро 1905 rарор 
додаем». 
 Дар {аrиrат, таuйиру дигаргуни{ои xиддии адабb ҳанeз дар адабиёти  
маорифпарварии тоxик оuоз ёфта буд. Дар нимаи дуввуми  асри ХIХ 
кишвар{ои шарrи мусулмонb – Эрону Туркия, [индустону Афuонистон ва 
Осиёи Миёна ба сўйи xомеаи сармоядорb майл карданд. Дигаргуни{ои 
иxтимоию фикрb дар адабиёт xараёни маорифпарвариро ба вуxуд оварданд. 
Дар адабиёти тоxики  Осиёи Миёна xараёни маорифпарварb-равшангароb 
дар эxодиёти А{мади Дониш ва шогирдону пайравони e – Возе{и Бухороb, 
Абдулrодирхоxаи Савдо, Шамсиддини Шо{ин, [айрат ва дигарон арзи вуxуд 
кард. «Наводирулваrоеъ»-и А{мади Дониш, «Савоне{улмасолик фb 
фаросихулмамолик»-и Возе{, «Бадоеъуссаноеъ»-и Шо{ин ва ашъори 
гуногуннавъи Савдову [айрат xомеаро ба ро{и нави муносибат{ои иxтимоb 
{идоят менамуданд.  

Дар бедории фикрb ва вусъати xа{онбинии xомеаи тоxикон инчунин 
асар{ои маорифпарварони Эрону Афuонистон, аз xумла «Саё{атномаи 
Ибро{имбек»-и Зайнулобидини Мароuаb (1838-1910) ва «Саё{ат дар се 
rитъаи рeйи замин дар 29 рeз»-и Ма{муди Тарзb (1867-1935), ки ма{сули 
сафар ба мамлакат{ои тараrrикардаи xа{он мебошанд, са{ми муносиб 
гузоштанд. Бо ин ҳама тағйирот  дар адабиёти маорифпарварb {анeз аломату 
xанба{ои адабиёти пешин устувор ва  таъсири анъана{ои адабb пойдор 
мебошад. Аз ин рe, адабиёти маорифпарварb як навъ xамъбасти адабиёти 
гузашта ва заминаи таuйироти адабиёти давраи нав мебошад.  
 [амин тариr, давраи нави адабиёти тоxик аз ибтидои асри  ХХ оuоз 
гардида то замони мо давом меёбад. Дар муддати зиёда аз як rарн адабиёти 
тоxик боз ба таuйироти мар{алавb дучор гардидааст ва ин дигаргуни{о ба 
                               
1 Шоеъ – ошкор, па{н, маш{ур. 
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{аёти сиёсb, иxтимоb, фар{ангb ва адабии мардуми тоxик зиёда иртибот 
дорад. Аз ин рe, адабиёти давраи нави тоxикро мар{алабандb кардан зарур 
аст. Мар{алабандии адабиёти давраи нав имконият меди{ад, ки хонанда ба 
{аёти фар{ангb ва xараёни адабии давраи муайян амиrтар таваxxe{ зо{ир 
намуда, дар айни {ол муносибати адабиёти бадеиро ба гардиш{ои му{ими 
сиёсиву иxтимоии xомеа равшан дарк намояд. [амчунин, мар{алабандии 
адабиёти давраи нав барои амиrтар аз худ кардани мавзeъ{ои обзорb ва 
монографb, сабаб{о ва ро{{ои та{аввули адабиёт, таuйироти мундариxавию 
услубиии осори адибон ва масъала{ои робитаи адабb имконият фаро{ам 
меоварад.            
 Мувофиrи rонунияти дохилb ва xараёни та{аввули он, таuйироти 
сифатb дар шаклу мундариxаи осори бадеb адабиёти давраи навро ба се 
мар{ала табаrабандb кардан зарур аст:  
 1. Адабиёти xадидия – ибтидои асри ХХ то нимаи сол{ои 20- уми асри 
ХХ; 
 2. Адабиёти шeравb – нимаи дуюми сол{ои 20 – ум то поёни сол{ои 80- 
уми асри ХХ; 
 3. Адабиёти давраи истиrлолият- ибтидои сол{ои 90- уми асри ХХ то 
имрeз. 
 Дар навбати худ адабиёти шeравиро ба ду давра гурe{бандb кардан 
мумкин аст: а). Аз нимаи дуввуми сол{ои 20- ум то нимаи сол{ои 50- ум; б). 
Аз нимаи дуввуми сол{ои 50 – ум то поёни сол{ои 80- ум.  

Адабиёти xадидия ба {аракати зиёиёни Бухоро, ки xадид1 номида 
мешуд, иртибот дорад. Равшанфикрони ибтидои асри ХХ аморати Бухоро 
аксаран шоир ва а{ли адаб буданд ва дар таърихи адабиёти тоxик наrши 
амиқ гузоштанд. Дар ин давра забони назму наср  сода шуда, аксари шоирон 
аз душворписанди{ои бедилона даст кашиданд, унсур{ои сабки бедилb, 
таъбироти ишrиву ирфонb барои ифодаи мазмуни иxтимоb хидмат 
мекардагb шуданд. 

 Дар ин давра маф{ум{ои ватан  ва миллат  бештар маънои иxтимоb 
мегиранд. Хусусият{ои миллии адабиёт афзуд ва адибон бештар сарнавишт 
ва  имрeзу фардои миллатро ба доираи тасвир мегирифтанд. Ин кeшиш{о ба 
ташаккули худшиносии миллb мусоидат намуд. Хулоса, номи xадидро 
гирифтани мар{алаи аввали адабиёти давраи нав воrеb ва табиb мебошад.  
 Мар{алаи дуввуми адабиёти давраи нав ба номи давлати болшевикb – 
Итти{оди Шeравb вобаста аст. Инrилоби Октябр (1917), бар{ам хeрдани 
аморати Бухоро (1920) ва ба вуxуд омадани Итти{оди Шeравb (1922) дар 
{аёти сиёсb, иxтимоb ва фар{ангии халr{ои Осиёи Миёна, аз xумла тоxикон, 
дигаргуни{ои зиёд ворид намуд. Табиист, ки сиёсати Итти{оди Шeравb, ки 
ба вуxуд овардани адабиёти шаклан миллb ва мазмунан сотсиалистb буд, ба 
адабиёти тоxик низ таъсири xиддb расонд. Дар адабиёт xойи о{анг{ои 
маорифпарваронаи тарuибу ташвиrи адабиро таблиuи cbёсb ва ташвиrи 

                               
1 Xадид – нав,  тоза. Ин истило{ дар ибтидои асри ХХ хеле па{н гардид: {аракати xадидия, мактаби 
xадидия, адабиёти xадидия ва uайра. 
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инrилобb гирифт. Мавзeъ{ои адабиёт дигар шуданд. Услуби реалистии 
тасвир rувват гирифта, методи ба ном реализми сотсиалистb ба вуxуд омад. 
Дар наср {икояи нави реалистb ва жанр{ои роману повест ба вуxуд омаданд. 
Драманависb, ки нахустин rадам{оро дар адабиёти xадидия гузошта буд, дар 
андак муддат баробари пайдо шудани театр{ои касбb хеле пеш рафт. Дар 
аҳди шeравb дар шеър низ таuйироти му{им рeй дод. Адабиёти тоxик ба 
адабиёти русу Uарб робита барrарор намуд.  
 Мар{алаи адабиёти шeравb rариб 70 сол давом кард ва табиист, ки дар 
ин муддат адабиёти бадеb бетаuйир намонд. Махсусан, анxумани 20-уми 
{изби коммунист (1956) имконият дод, ки адабиёти шeравb аз rолиб{ои 
якранги тасвир, як андоза, канорагирb кунад. Дар сол{ои шасту {афтод тарзи 
тасвир таuйир ёфт. Дар наср тасвир{ои андешапарварона ва та{лилb мавrеъ 
пайдо кард. [ам дар назм ва {ам дар наср мавзeъ{ои таърихb  мавриди 
та{лили адабb rарор гирифтанд. Акнун адибон дар бораи таърих ва 
сарнавишти шахсият{ои барxастаи сиёсию фар{ангb муло{иза ронда, 
хонандагонро ба худшиносию ифтихори миллb {идоят мекарданд. Дар 
адабиёт арзиш{ои умумиинсонb ва масъала{ои одобу ахлоr мавrеъ пайдо 
карданд. Ин аст, ки аз нимаи  солҳои 50-ум давраи  дуюми  адабиёти шeравb  
ба  вуxуд омад. Вале то бар{ам хeрдани Итти{оди Шeравb (1991) адибон аз 
мафкураи коммунистb ва чорчeбаи расмии давлати Шeравb берун баромада 
наметавонистанд. 
 Баробари бар{ам хeрдани Итти{оди Шeравb Тоxикистон 
со{ибистиrлол гирдид. Истиrлолият дар муддати кeто{ тамоми со{а{ои 
{аёти халrи тоxикро фаро гирифт. Аз xумла, дар {аёти адабb низ як rатор 
таuйирот ва та{аввулот ба амал омаданд. Дар эxодиёти адибон, бахусус 
адибони xавон,  сабки тозаи адабb мушо{ида шуд. 
 Бо фаро расидани истиrлолияти Тоxикистон робитаи фар{ангию адабb 
бо xум{ури{ои исломии Эрон ва Афuонистон муста{кам гардид, ки ин боиси 
аз xи{ати тасвир наздик шудани шеъри тоxик ба шеъри форсии Эрону 
Афuонистон гардид. Тафаккури бадеии адибон бештар хусусияти миллb ва 
худшиносb гирифт. Бинобар ин мар{алаи сеюм адабиёти давраи истиrлолият 
ном гирифт. Дастовард{ои адабии понзда{ соли истиrлолият гуво{ бар он 
аст, ки адабиёти давраи нав оянда таuйироти куллии сифатиро аз сар хо{ад 
гузаронид.                  
 
 Савол ва супориш{о: 

1. Оид ба маф{уми адабиёти давраи нав маълумот ди{ед. 2. Чаро адабиёти давраи нав 
аз ибтидои асри ХХ оuоз мегирад? 3. Адабиёти давраи нави тоxик ба чанд мар{ала xудо 
мешавад? 4. Чаро мар{алаи шeравии адабиёт боз ба ду давра таrсимбандb шуд? 5. Оид ба 
номгузории мар{ала{ои адабиёти давраи нав маълумот ди{ед. 6. Чаро мар{алаи сеюм 
адабиёти давраи истиrлолият ногузорb шуд?   
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АДАБИЁТИ  ОUОЗИ САДАИ БИСТУМ ВА АДАБИЁТИ XАДИДИЯ 

 
       [аёти сиёсb     Инrилоби нахусти Русия (1905-1907) дар раванди сиёсиву 
      ва иxтимоb  иrтисодb, иxтимоb ва адабиву фар{ангии сокинони Осиёи 
Миёна таъсири басо амиr гузошт. Бар асари {одисаи мазкур дар ин сарзамин 
табаrаи синфи коргар арзи вуxуд кард, ки дар тарбияи маънавии онон наrши 
коргарони саноатии Русия калон буд. 
 Дар айни замон воридоти рeзафзуни саноати Русия ба саноати косибии 
ма{аллb зарба мезад. Дар Бухорои Шарrb – Душанбе, [исор, Кeлоб, 
Rаратоu, Балxувон исте{соли газвор{о, маснуоти кулолию чармгарb, асбоби 
зироаткорb, корду шамшер ва uайра идома дошт, вале он ба саноати Русия 
раrобат карда наметавонист. Кишоварзон, махсусан сокинони кe{истони 
тоxикро фишори иrтисодии дутарафа (яке ба воситаи хон{ои вилоятb ва 
дигаре аз xониби сармоядорони хориxb) тамоман хору заиф гардонда буд. 

Xанги якуми xа{онb (1914- 1918)   ва сиёсати мустамликадории Русия 
боиси сар задани шeриши оммаи мардум дар Хуxанд (1916) гардид. А{воли 
вазнини кишоварзону мардикорон ва ва{шиёна пахш кардани шeриши 
Хуxанд кинаву адовати сокинони Осиёи Миёна, аз xумла, тоxиконро ба 
{укумати подшо{ии рус ва {укуматдорони ма{аллb боз {ам афзуд. 
 Баъди инrилоби аввали рус дар Осиёи Миёна {аракат{ои зиёди 
зидди{укуматb пайдо шуданд, ки он{о бо барнома{ои сиёсии худ амал 
мекарданд. Дар аморати Бухоро бошад, ягона xараёне, ки сиёсати 
мустабидонаи аморатро зери танrид мегирифт, {аракати xадидия ё xамъияти 
xавонон буд. Xараёни xадидияи Бухоро бо сарварии Абдулво{иди Мунзим 
(1977-1934) аз ибтидои  асри ХХ фаъолият дошта ба бедории шуури сиёсb ва 
афкори маърифатпарварии а{олb са{ми муносиб гузошт. Ин {аракат, ки дар 
навбати худ боиси таъсис ёфтани ширкати «Бухорои шариф» (1909) ва 
xамъияти  махфии сиёсию фар{ангии «Тарбияи атфол» (1910) гардида буд, 
бори аввал   мо{и апрели соли 1917  ва бори дуввум мо{и марти соли 1918 аз 
тарафи  {укумати  амирb  бера{мона  пахш шуд. Бинобар ин, табаrа{ои 
ме{натии а{олb ва зиёиён ба инrилоби Феврал ва инrилоби Октябри Русия 
(1917) бо умед менигаристанд ва дар барrарор намудани [укумати Шeравb 
дар ма{ал{ои худ мусоидат намуданд.  
[аёти фар{ангb      Дар нимаи дуввуми асри ХIХ  аз тарафи Русияи  
подшо{b тасарруф намудани Осиёи Миёна боиси дар ин сарзамин{о васеъ 
гардидани муносибат{ои фар{ангиву адабb гардид. Бо таrозои замон табаrаи 
равшанфикрони ин минтаrа ба фар{ангу адабиёти пешrадами Русия 
муроxиат намуданд ва адабиётеро эътироф карданд, ки бо rалами 
А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой, И.А.Крилов, А.П.Чехов, Н.В.Гогол барин 
адибони тараrrихо{и рус тааллуr доштанд. Мардуми Осиёи Миёна дар 
ибтидо ба фар{ангу адабиёти аврупоb низ ба воситаи за{мат{ои зиёиёни рус 
шиносоb пайдо карданд. 
 Ба {аёти фар{ангию адабии халrи тоxик инrилоби аввали Русия (1905-
1907) ва инrилоб{ои Туркия, Эрон ва дигар мамлакат{ои Шарr  (1905-1912) 
низ такони xиддb бахшиданд. Устод Айнb дар «Таърихи инrилоби Бухоро» 
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(1921) ба ин муносибат навиштааст: «Аз соли 1905 то соли 1908 вазъият хеле 
таuйир ёфт.Дар байни ин сол{о матбуоти турку тотор, Истамбул, Миср ва 
[индустон дар Бухоро хеле хуб кор кард. Хусусан, китоби ба форсb 
таълифёфтаи «Саё{атномаи Ибро{имбек» дар Бухоро па{н шуд. Ин китоб 
доир ба а{воли Эрон навишта шуда бошад {ам, xой{ои танrидиаш айнан дар 
Бухоро буданд. Бинобар ин, мутолааи ин китоб низ ба дигаргунии фикрии 
баъзе касон сабаб гардид». 
Умуман, ибтидои асри ХХ – сол{ои 1905 – 1917  дар таърихи халrи тоxик 
чун давраи интибо{1 – давраи бедорфикрb ва озодихо{иву истиrлолталабb 
сабт гардидааст. Дар ин айём ба Тошканд ва Бухорову Самарrанд аз 
Оренбург, Rрим, Rазон, Аштархон, Боку, Тифлис барин ша{р{ои rаламрави 
Русия ва мамлакат{ои Эрон, Афuонистон ва uайра рeзномаву маxалла{о, 
китоб{ои дарсb, рисола{ои илмb ва асар{ои бадеb ворид мегардиданд. 
 Муносибат{ои адабb бештар ба воситаи тарxума сурат мегирифтанд.. 
Дар ин айём, одатан, асар{ои дилчаспи адибони арабизабон, фаронсавb, 
италиявb ва uайра аз xониби адибони истамбулb, ба монанди А{мади Мид{ат   
(таваллуд 1822), ба забони туркb тарxума шуда, баъд ба тоxикb баргардонида 
мешуданд. Ба ин даста асар{ои таърихнигори араб Xурxb Зайдон (1861-1914), 
Жул Верн (1828-1905), Александр Дюма (1824-1895), Виктор Гюго (1802-
1885) ва амсоли он{оро дохил кардан мумкин аст, ки дар Осиёи Миёна па{н 
мешуданд. Дар {амин давра «Саё{ат дар се rитъаи рeйи замин дар 29 рeз» 
ном китоби нависанда ва публитсисти Афuонистон Ма{муди Тарзb таълиф ва 
дастраси хонандаи тоxик гардид. 
 Дар радифи асар{ои мазкур «Тарxумон» (Rрим), «Мулло Насриддин» 
(Тифлис), «[аблулматин» (Калкатта), «Сироxулмустаrим» (Туркия), «Шeро» 
ва «Ваrт» (Оренбург), «Хуршед» (Rазон) барин рeзномаву маxалла{о дар 
бедории фикрb ва андешаи сиёсии исло{талабb дар миёни зиёиёни тоxик 
мусоидат намуданд. Дар зери таъсири матбуоти даврии аз хориxи кишвар 
омада дар Бухоро ва Самарrанд рeзнома ва маxалла{ои «Бухорои шариф» 
(1912), «Тeрон» (1912), «Самарrанд» (1913) ва «Оина» (1913) таъсис ёфтанд, 
ки ба сабаби тарuиби uоя{ои инrилобb баъди чанде аз тарафи {укуматдорон 
баста шуданд.    
 Инчунин, Садриддин Айнb, Абдулво{иди Мунзим, Ма{мудхоxаи 
Бе{будb, [омидхоxаи Ме{рb, А{мадxони [амдb, Мулло Абдулrодири 
Шакурb, Абдуррауфи Фитрат барин зиёиёни равшанфикри тоxик барои 
таъсис намудани мактаб{ои нав (ё мактаб{ои xадидb) ва таълифи китоб{ои 
дарсb ба{ри ин мактаб{о саъю талош{ои xиддb намуданд. Маълум аст, ки 
дар rаламрави аморати Бухоро шумораи зиёди мактабу мадраса{о мавxуд 
буд. Мувофиrи маълумоти баъзе сарчашма{о дар ибтидои асри ХХ тан{о дар 
ша{ри Бухоро зиёда аз 200 мадраса фаъолият дошт, ки шумораи умумии 
му{ассилини он{о аз да{ {азор зиёдтар буд. Вале дар ин мактабу мадраса{о 
аср{о боз барнома{ои таълимb якранг давом карда, боиси rафомонии илму 
фар{анг мегардид. Бинобар ин, зиёиёни тараrrихо{и тоxик дар фикри барпо 

                               
1 Интибо{ – бедорb, {ушёрb; ого{ шудан. 
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намудани мактаб{ои сохти нав афтоданд. Аввалин мактаби нави тоxикb соли 
1903 дар Самарrанд аз тарафи Абдулrодири Шакурb таъсис ёфт. Дар Бухоро 
бошад, аввалин мактаби xадидро соли 1908  Абдулво{иди Мунзим созмон 
дод. Дере нагузашта мактаб{ои мазкур аз тарафи {укумати амирb баста 
шуданд. Бо вуxуди ин, xамъияти xавонон аз соли 1913 сар карда дар ша{р ва 
дар баъзе туман{ои Бухоро ба кушодани мактаб{ои нав муваффаr гардиданд. 
 Абдулво{иди Мунзим бо {аммаслаконаш барои табъу нашри китоб{ои 
дарсb, воситаи таълимии мактаб{ои нав, инчунин адабиёти гуногуни илмию 
бадеb ширкати «Бухорои шариф» ва xамъияти «Тарбияи атфол»-ро таъсис 
дод. Бо дастгирию мадади  ширкат  ва xамъияти  мазкур то инrилоби Бухоро 
(1920) китоб{ои зиёди дарсb, аз xумла, «Тартилулrуръон»-и С.Айнb чоп 
шуданд. Инчунин, барои мактаб{ои нав китоб{ои дарсии бисёре, чун 
«Ра{бари хат»-и Мунзим ва Айнb, «Та{зибуссибён», «Зарурийёти динийя»-и 
Садриддин Айнb, «Xомеъул{икоёт»-и Шакурb, «Меъёрулахлоr»-и 
Абдурра{мони Тошкандb, «Китобулатфол»-и Бе{будb, «Мухтасари таърихи 
ислом»-и Фитрат ба табъ расиданд. 
 Дар {аёти илмию фар{ангb ва бедории тафаккури сокинони аморати 
Бухоро дигар муассиса{ои сиёсию фар{ангии xараёни xадидия – ширкати 
«Баракат» (1914) ва китобхонаи «Маърифат» (1914) низ са{ми муносиб 
гузоштанд. Бо ёриву мадади ин муассиса{о як идда xавонони болаёrат барои 
та{сил ба донишго{{ои Истамбул, Оренбург, Rазон, Маскав барин ша{р{ои 
Туркия ва Русия фиристода шуданд. 
 Умуман, аъзои {аракати xадидия бо xиддияти тамом дар па{н 
намудани фикр{ои маорифпарваронаву озодихо{она дар байни мардум 
кeшиш карданд: дар ша{ри Бухоро ва туман{ои Вобканд, Uиждувон, Чорxeй, 
Ша{рисабз, Rаршb, Rароrул ва uайра рeзнома, маxалла ва китоб{ои дарсиро 
дастраси хонандагон намуданд ва бо {амин дар пешрафти фар{анги мардуми 
тоxик дар ибтидои асри ХХ са{ми муносиб гузоштанд. 
  
 
  Савол ва супориш{о: 
1.Инқилоби нахустини  Русия  ба мардуми  Осиёи Миёна  чb таъсир  расонд? 2.  Баъди  
инқилоби аввали рус  дар Бухоро кадом  ҳаракатҳо  ва xамъиятҳо  пайдо  шуданд? 3.  
Ошноb бо фар{ангу   адабиёти рус ва Аврупо   ба {аёти адабии мардуми тоxик чb таъсир  
расонд? 4. Чаро дар ибтидои асри ХХ дар таърихи фар{анги халrи тоxик   чун давраи 
интибо{  сабт гардидааст? 5. Кадом равшанфикрони тоxик  ба{ри таъсиси мактаб{ои   нав 
ва таълифи   китоб{ои дарсb  талош карданд?  
 

 
АДАБИЁТИ XАДИДИЯ ВА НАМОЯНДАГОНИ ДИГАРИ АДАБИЁТ 

 
Адабиёти   Дар адабиёти  xадидия  анъанаи тазкиранависb давом ёфт. Аз 
xадидия      xумла, {оxb Неъматулло{и  Мe{тарам дар «Тазкиратушшуаро» 
(1908) дар бораи 175 шоир, Садри Зиё дар «Тазкори ашъор» (1905-07) роxеъ 
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ба 200 шоир1, Мирзо Салимбек дар иловаи «Тe{фатула{боб фи 
тазкиратулас{об»-и Возе{ (1914) дар бораи 87 шоир мухтасаран маълумот 
додаанд, ки ба ин xумла шоирони адабиёти xадидия низ шомиланд. 
Махсусан, дар «Намунаи адабиёти тоxик»-и С.Айнb, ки соли 1926 дар 
Маскав ба табъ расид, роxеъ ба адибони а{ди xадидия маълумоти аниrу 
муфассал дода шудааст. Тазкира{ои номбурда барои омeхтани адабиёти ин 
давра чун сарчашмаи му{ими адабb хидмат мекунанд. 
 Адибони ин давраро аз рeйи тарзи сухан ба ду гурe{ xудо кардан 
мумкин аст. Ба гурe{и аввал НаrибхониТуuрал (1865-1919), [оxb [усайни 
Кангуртb (1868-1917), Зуфархони Xав{арb (1860-1945), Му{аммад 
Содиrхоxаи Гулшанb (1861-1910), Саида{мади Васлb (1869-1925) барин 
шоирон шомиланд, ки то охир ба сабку услуби эxоди Саъдb, [офиз, Xомb, 
Бедил барин классикони адабиёти тоxик содиr мондаанд. [унари волои 
нигорандагии он{о аз xониби худашон ва аз тарафи тазкиранависони давр 
эътироф ёфтааст.  

Шоирони номбурда {ама со{ибдевонанд. Ашъори он{о гуво{и он аст, 
ки дар адабиёти давраи xадидия анъанаи назми классикии тоxик мавrеи 
босазо дорад. Ин чанд байт гуво{и истеъдоди волои Xав{арb мебошад: 

 
  Ранге шикан аз че{ра ба савдояшу зар гир, 
  Ашке бифишон дар uамаш аз чашму гу{ар гир. 
  О{е, ки кашb, турраи шоми тараб ангор 
  Гарде, ки кунад гул зи нафас, файзи са{ар гир... 
  Раш{е,2 ки чакад аз rалами Xав{арии мо, 
  Ша{вораи гeши худ аз он лēълeи тар гир. 
 

Ба гурe{и дуввум Саида{мадхоxа Сиддиrии Аxзb (1864-1927), 
Тошхоxаи Асирb (1864-1916), Садри Зиё (1867-1932), Мирзо Сироxи [аким 
(1877-1912), Садриддин Айнb (1875-1954), Абдуррауфи Фитрат (1886-1938), 
Мирзо Абдулво{иди Мунзим (1877-1934), А{мадxони [амдb (1875-1946), 
Са{бо (1850-1918), Ма{мудхexаи Бе{будb (1875-1919) барин адибон 
шомиланд. Эxодиёти он{о дар мар{алаи оuози бедории андеша ва худого{ии 
миллb ба вуxуд омада, фарогири мавзeъ ва масъала{ои доuи рeз буд.  
Мавзēъ ва          Адибони а{ди xадидия масъала{оеро, ки адибони   маорифпар-  
масъала{ои  вар  миён гузошта буданд, боз {ам xиддитар мавриди баррасb 
адабиёт   rарор доданд. Сафар ба мамлакат{ои Шарrу Uарб, таваxxe{ ба 
манбаъ{ои иттилоотb ва адабиёти илмию бадеии халr{ои дигар он{оро водор 
мекард, ки худ ба омeхтани  забон{ои арабb, русb, туркb, eзбекb, озарb 
кeшиш намоянд ва а{амияти забономeзиро дар {аёти иxтимоию фар{ангии 
мардуми тоxик нишон ди{анд. Садри Зиё дар «Тазкори ашъор» аз тарафи 
Содиrхоxаи Гулшанb басо хуб аз худ намудани забони русиро чунин таъкид 
кардааст: 

                               
1 Та{рири охири  «Тазкори ашъор»-и манзум мухтасар буда,  оид  ба  49 шоир маълумот меди{ад.  
2  Раш{ –таровиш, он чb, ки метаровад. 
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  Бад - он поя донад забони расb, 
  Бад - он поя дониш ту худ кай расb. 
 
 Аxзии Самарrандb дар «Миръоти ибрат» (1913) ном асараш ободии 
кишвар ва бомаърифат гардидани халrи тоxикро ба омeхтани забон, 
махсусан забони русb вобаста мекунад. Ба rавли шоир омeхтани илм{ои 
гуногун, аз xумла, илм{ои тиxорат, тиб, {икмат, ихтироъ{ои техникию 
иттилоотb ба туфайли омeхтани забони русb ба кас муяссар мешавад. 
Забондонb бошад, аз хуб донистани забони модарb сарчашма мегирад. 
 
  Агар сесад забон донb, фузун нест, 
  [ама рeзе ба кор ояд, зарар чист? 
  Надонb гар забони давлати худ, 
  Пушаймонb надорад оrибат суд. 
 
 Дар эxодиёти намояндагони адабиёти xадидияи тоxик мавзeи мактабу 
маориф мавrеи му{им дошт. Аxзии Самарrандb дар маxмeаи «Ганxинаи 
{икмат» ва достони «Миръоти ибрат» бор{о ин мавзeъро мавриди тасвир 
rарор додааст ва баъди сафар (сол{ои 1901-1903) дар rарияи [алвоb, ки дар 
да{километрии ша{ри Самарrанд rарор дошт, худ мактаби нав мекушояд. 
Шоир ба муrобилияти сахти кe{напарастон дучор мешавад ва аз ин 
кeто{андешию маuрурии бебунёди а{ли хурофот1 афсeс мехeрад: 
 
  Мусулмонон чаро дар мактаби рус2  
     Намехонанду месозанд номус. 
  Аз ин номус нуrсон{о биёбанд, 
  Шавад рeзе, ки xeянду наёбанд. 
 
 Шеър дар эxодиёти шоирони а{ди xадидия аз xи{ати ифода сода шуд. 
Шоирон  дар ифодаи мавзeъ{ои рeзмарраи мактабу маориф, бедории миллb, 
ватандорb, муносибат{ои нави фар{ангиву иxтимоb бештар аз забони  содаву 
баёни шево истифода мекарданд. Дар uазали зерини А{мадxони [амдb 
калима{ои нави ба {аёти мардум ворид гардида басо xолибу дилкаш  
истифода шудаанд: 
 

Рēйи  чаманат  хандазани  Пориxу Маскав, 
Мeйи фитанат  таънаде{и  Ботуму Варшав. 
Дар нозукb,  ай рашки  бутони  загаронич,3  
Дар чобукb, ай  uайрати хубони  Фарансав… 
 

                               
1 Хурофот –  xамъи хурофат, фикр{ои беасос, сухан{ои беасл. 
2. Мурод аз мактаби рус барномаи мактаб{ои русb {аст, ки дар он ба фан{ои табиb чун xуuрофия, {андаса,  
физика, табиатшиносb таваxxe{и бештаре зо{ир мешуд. 
3. Загаронич – русии  заграничный,  яъне,  хориxb. 
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Ай  атри гул  аз нак{ати мēи ту парастуй1 
Аз тобиши мēят гули атрb  шуда  фалшав2… 
Чун нест  ба мо дигар  аз ин rофия, [амдb, 
Бояд  ки заказ  карда  биёрем  зи Маскав. 

 
Ном{ои  Пориx (Париж), Маскав, Ботум (Батуми), Варшав,  Фарансав 

(Фаронса)  ва калима{ои «загаронич», «парастуй», «фалшав», «заказ»  чун  
рамзи  муносибат{ои  нави   фар{ангиву иxтимоb  аз пайдо шудани  услуби 
тозаи  тасвир  дар шеър  дарак меди{анд.  

Дар адабиёти xадидия rариб {амаи шакл{ои шеъри тоxикb (чун uазал, 
rасида, rитъа, маснавb, рубоb, дубайтb, мусаммат, фард ва uайра) истифода 
шудаанд. Дар баробари  ин,  дар ин  давра  кēшиши  rолабшиканb  дар вазни  
шеър   низ  мушо{ида мешавад. Ин  таuйироти мазмуниву шаклиро   Садри 
Зиё  бо истило{и  шеъри нав   ифода кардааст: 

 Аз  он  софтабъон, ки худ  мо{иранд, 
 Валекин  ра{и шеъри нав  биспаранд. 
 

 Дар адабиёти xадидияи тоxик дар баробари асар{ои манзум асар{ои 
насрb низ ба вуxуд омаданд ва  дар он{о мавзeъ{ои асосии  давр мавриди 
баррасb rарор гирифтанд. Абдуррауфи Фитрат дар «Мунозара», «Баёноти 
сайё{и {индb», «Ра{бари наxот», «Ойила ё худ вазоифи хонадорb»  ва Мирзо 
Сироxи [аким дар «Ту{афи а{ли Бухоро» ном асар{ояшон аrида{ои 
маорифпарварb ва равшангароии хешро хеле хуб ифода намудаанд.
 Падидаи дигар дар адабиёти xадидаи тоxик мавrеъ пайдо кардани 
тарxума ва ба дигар забон таълиф намудани асар мебошад. Тарxума{ои 
rиссаи «Шинел»-и нависандаи рус Н.В.Гогол (мутарxим Аxзии Самарrандb) 
ва романи «Мусулмонони дорурро{ат»-и нависандаи тотор Исмоилбеки 
Uаспаринский (мутарxим Абдуррауфи Фитрат) бо равонии забону фасе{ияти 
баён намунаи бе{тарини тарxума{ои бадеb ба шумор мераванд. 
 [амчунин, аксари адибони равияи xадидия ба забон{ои туркb, eзбекb, 
озарb асар{о офаридаанд. Нахустин асар{ои са{навb низ дар адабиёти а{ди 
xадидия ба вуxуд омаданд. Ма{мудхexаи Бе{будb соли 1911 драмаи 
«Падаркуш»-ро ба забони eзбекb эxод кард. [оxb  Муин Шукруллозода 
песаи «Падаркуш»-ро тарxума  кард ва соли  1914  бо {амкории  Нусратулло 
ибни  Rудратулло песаи  «Тēй»-ро  навишт.  
 Намояндагони адабиёти xадидия дар давраи душвори сиёсb умр ба сар 
мебурданд. Доираи адабии Бухоро аз да{аи дуюми асри ХХ бар асари 
воrеа{ои муд{иши апрели соли 1917 ва марти соли 1918 рē ба таназзул  
ни{од. Нақибхони  Туuрали А{рорb, [оxb [усайн, Зуфархон Xав{арb барин 
адибон ба вазъи ноороми ша{ри Бухоро муросо карда натавониста, рe ба 
зодго{ашон (де{аи Зосуни rарияи За{матобод, Кангурт ва Истаравшан) 

                               
1 Парастуй – русии  простой,  яъне,  одb. 
2 Фалшав – русии  фальшивый,  яъне,  сохта,  сунъb. 
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оварданд. Баъдтар  С.Айнb, А.Фитрат, А. [амдb, А.Мунзим ба хориxи 
Бухоро – Самарrанд ва Тошканд пано{ бурданд. Мирзо [аити Са{бо ва 
Ма{мудхexаи Бе{будb бошанд, аз тарафи амири Бухоро ба rатл расонда 
шуданд. 
 Баъзе намояндагони адабиёти тоxик ба дигар кишвар{ои Шарr {иxрат 
намуда, ба доира{ои адабии он кишвар{о пайвастанд. Яке аз равшанфикрони 
тоxик [ошим Шоиr (1883-1954), ки та{силдидаи ша{р{ои Анrараву 
Истамбули Туркия мебошад, соли 1921 аз Бухоро ба Афuонистон сафар 
карда, ба доираи адабии Кобул пайваст ва то соли 1954 дар рушду такомули 
ин доираи адабb са{м гирифт. Ё худ Холму{аммади Хаста (1902-1972) 
сол{ои 20-уми асри ХХ аз Бухоро аввал ба Афuонистон ва баъд ба  
[индустон сафар карда, ба доира{ои адабии [айдаробод, Ло{ур, Пешовар 
ошно мешавад.  

 
Савол ва супориш{о: 

1.  Дар бораи хусусият ва  мавrеи  адабиёти маорифпарварии   тоxик маълумот ди{ед. 2.  
Давраи адабиёти  xадидияи тоxик  кадом  сол{оро дар бар  мегирад? 3. Ба гурē{и  аввали  
суханварони адабиёти  xадидия  кадом адибон   шомиланд? Ба гурē{и дуввум чb? 4. 
Мавзēъ{ои  асосии  адабиёти  xадидияро  номбар кунед? 5.   Чаро  Аxзb хонандаро  ба 
омēхтани илм{ои табиb  ва забон{ои  xа{он  даъват  кардааст? 6.   Боз кадом  хусусият{ои 
адабиёти xадидияро  медонед? 7.  Доираи  адабии  Бухоро кай   рē ба таназзул  овард ва  
таrдири  минбаъдаи  адибони   ин доираи  адабb  чb шуд? 
 

[ИКОЯ 
 

 [икоя ва            [икоя (арабb – наrл, ривоят, сухан) як навъи  асар{ои   
таърихи он      {амосb  мебошад. [икоя  асари  хурди  бадеb буда,  як воrеаро  
аз зиндагb  ва {аёти  инсон  дар бар  мегирад.  Му{имтарин  хусусияти  {икоя  
ин аст, ки  дар он воrеа  аз xи{ати  замону  макон  ва {аxм   ма{дуд   ва 
фишурда мебошад.  Нависанда  ягон  {одисаро  аз {аёти  ин ё  он  шахс ба 
тасвир  гирифта,  хусусият{ои  му{ими  зиндагии  ўро ба воситаи  {амин  
лав{а тасвир  менамояд.  
 Дар китоб{ои  адабb,  таърихb, динb  ва тасаввуфb  {икоя{ои  зиёде 
оварда шудаанд. Намунаи комили {икоя{о дар «Rобуснома»-и  Унсурул-
маолии Кайковус, «Сиёсатнома»-и Низомулмулк, «Xавомеъул{икоёт»-и  
Му{аммад Авфb,  «Гулистон»-и Саъдии  Шерозb, «Рисолаи  дилкушо»-и  
Убайди Зоконb, «Ба{ористон»-и Абдурра{мони Xомb ба назар  мерасанд. 
[амчунин,  дар асар{ои  манзуми «Махзануласрор»-и Низомии Ганxавb, 
«Маснавии  маънавb»-и  Xалолуддини  Румb, «Бўстон»-и Саъдии Шерозb ва 
uайра  {икоя{ои  бисёр ба назар  мерасанд. 
 Аксари  {икоя{ои  адабиёти  классикb дар асоси  як {одисаи  хурд 
фаро{ам омада, дар он{о миrдори ками персонаж{о  ширкат  меварзанд.  Дар 
чунин {икоя{о  зиддият сода буда,  наrли  воrеа{о  мавrеъ доранд. Uайр аз 
ин, дар {икоя{ои адабиёти классикии  тоxик мавзўъ{ои  панду  ахлоrb 
зиёдтар  мушо{ида  мешаванд ва мундариxаи  {икоя{ои  насрb   бо  порча{ои   
шеърb ороиш  ёфтаанд. Таваxxў{ намоед ба як  {икояи  Саъдb:  
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«Ду дарвеши  хуросонb  мулозими1  сe{бати якдигар  сафар  карданд. 

Яке  заиф2 буд, ки  ба {ар  ду шаб ифтор кардb ва дигаре  rавb3, ки  рeзе се 
бор  хурдb. Rазоро  бар  дари ша{ре  ба  тў{мати  xосусb  гирифтор  омаданд. 
[ар  дуро ба хонае  карданд ва  дар ба  гил  бароварданд.  Баъд аз ду  {афта  
маълум  шуд, ки  бегуно{анд.  Rавиро диданд мурда ва  заиф  xон  ба саломат  
бурда. Дар ин аxаб  монданд. 

[акиме гуфт: 
–Хилофи  ин аxаб будb. Он яке  бисёрхор буд, тоrати бенавоb  наёвард,  

ба сохтb  {алок  шуд.  Ва ин дигар  хештандор4 буд, лоxарам  дар одати  
хештан  сабр  карда ва   ба саломат бимонд. 

 Чу кам хўрдан табиат шуд касеро, 
 Чу сахтb  пешаш  ояд,  са{л гирад. 
 Ва гар танправар аст андар  фарохb, 
 Чу тангb бинад, аз сахтb бимирад». 

 Ин  {икояи {аxман хурд  бо забони  шоирона  эxод  гардидааст. Сужет 
ба воситаи  образи ду дарвеш  фаро{ам омадааст. Воrеа  ба тасвири  xузъе  аз 
симои  зо{ирb (яке  заиф,  дигаре rавb) ва xузъе  аз хислату   табиати  (яке  
rаноатпеша, дигаре боишти{о) ду дарвеш инкишоф меёбад ва  мундариxаи  
{икояро  сухани  {аким ба анxом  мерасонад.  Нависанда  ба воситаи порчаи  
шеърb рў{и  панду  ахлоrии  {икояро  таrвият  меди{ад.  Дар ин {икоя  ягон  
калима  ё таркиби  зиёратb, ки  боиси  тафсилоти  фикр  гардида бошад, нест. 
Таuйирот  дар    Аз нимаи  дуввуми  асри ХIХ сар карда,  дар жанри  {ико-   
жанри {икоя    яи  тоxик  таuйирот ба вуxуд омад.  Аз xумла, дар адабиёти  
маорифпарварb  ва xадидb  доираи  мавзeи  {икоя васеъ гардид, масъала{ои   
гуногуни  {аётb,  воrеа{ои  мухталифи  реалию  бофта дар {икоя ворид 
шуданд. 
 Баъдтар, аз сол{ои  20 ва 30 асри ХХ сар карда,  дар зери  таъсири 
адибони рус ва Аврупо дар шаклу  услуби  {икоянависии тоxик  таuйироти  
xиддb   ба вуxуд  омад.  Дар {икоя{ои давраи  нави тоxик услуби реалистии  
тасвир  мавrеъ пайдо намуд.  Ин {олат дар {икоя{ои  [аким Карим, Пўлод 
Толис ва Фазлиддин Му{аммадиев равшан   ба назар  мерасад.  [аким Карим  
дар адабиёти  тоxик  нахустин  силсилаи  {икоя{оро  офарид. Образи асосии 
{икоя{ои «Бева», «Кампир» ва «Раиса» як кас – Одинамо{ мебошад.  
[амчунин, [аким Карим ба соданависb  ва кeто{баёнb  диrrати  xиддb  
медод.  Ба порчаи  зерини  {икояи  «Хаппак» таваxxe{  намоед: «Чароu зихна5 
буд.  Равшании он аз давра  дур  намерафт. [аво  сарднамо буд.  Аз як  гeшаи  
ин говхонаи  дирeза тик-тик  борон чакида,  манмании  худро  дар амал 
нишон  медод.  Изuирин6  го{-го{  аз  тарrиши дар  ба хона  медаромад, 

                               
1 Мулозим – њамроњ.  
2 Заиф – суст, камќувват. 
3 Ќавї – калон, бузургљусса, пурќувват. 
4 Хештандор – эњтиёткор,  парњезкор.  
5 Зихна – хасис, мумсик. 
6 Изѓирин – шамоли сард. 
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забони  оташи  лампаро  мераrсонд.  Нисфи  болоии  шишаи  лампа  аз шаби  
дар берун  будагb  монданb надошт». 
 Устоди {икояи рус А.П. Чехов  оид ба  бандубасти (композитсияи) 
{икоя фикри  xолиб  баён  кардааст: «Медонед,  чb тавр навиштан даркор аст, 
ки {икоя наuз  барояд? Бояд вай ягон чизи барзиёд надошта бошад. Худи 
са{ни киштb барин: дар он ягон чизи  зиёдатb  нест – дар {икоянависb низ 
{амин хел  кардан  лозим». «Бародарон», «Ба{ор», «Муаллим» ном  {икоя{ои  
П. Толис, «Даъво», «Рeзи дафни Усто Оrил», «Ро{» ном {икоя{ои Ф. 
Му{аммадиев ба ин  талабот мувофиr меоянд. 
 Баъзан, дар {икоя  воrеа  ва амалиёту  муносибати  персонаж{о  мавrеъ  
надорад ва мундариxаи  он ба воситаи  {иссиёту  андешаи  муаллиф  оид ба 
{аёти  xомеа  фаро{ам  меояд.  Чунин {икояро  {икояи  лирикb меноманд.  
Дар адабиёти тоxик «Ба{ор» ва «Монанди  гул  нашкуфтb»-и  [аким  Карим  
намунаи {икоя{ои лирикb мебошанд. 
 
 Савол ва супориш{о: 
1. Хусусият{ои жанрии  {икояро  номбар  намоед. 2. [икояи  Саъдии Шерозb – «Ду 
дарвеши  хуросонb»-ро  та{лил  намоед. 3.Дар жанри  {икояи тоxик дар кадом  аср  
таuйироти  xиддb  рўй дод? 4.  Дар {икоя{ои  давраи нав кадом  услуби  тасвир  мавrеъ 
дорад? 5. Нависанда А.П. Чехов оид ба бандубасти {икоя  чb  гуфтааст? 6. Чаро «Ба{ор» 
ва «Монанди  гул нашкуфтb» ном  асар{ои  [. Каримро  {икоя{ои лирикb меноманд?  

 
 

НАRИБХОНИ  ТУUРАЛ 
(1865-1919) 

 
Зиндагинома      Наrибхони Туuрал  аз авлоди  Хоxа  А{рори  Валb1  буда,  яке 
аз шоирони  боистеъдод ва  рангинхаёли охири  асри ХIХ ва ибтидои  асри 
ХХ  ба шумор  меравад.  Наrибхон  соли  1965   дар де{аи  Зосуни  тумони 
Фалuар (но{ияи Айнb) аз хонаводаи  шахси давлатманду  бомаърифат ба дунё 
омадааст. Айёми  кeдакb  ва наврасии  шоир  дар  зодго{аш  гузашта,  хату 
саводи  ибтидоиро  аз муаллимони  ма{аллb  омeхтааст. 
 Наrибхони Туuрал баъд дар мадрасаи  Тиллокории  Самарrанд  ва як 
муддат дар ша{ри Бухоро дониши худро такмил меди{ад ва аз илм{ои  
{исобу  {андаса, тиб, фиr{, таърих, сарфу на{ви забони арабb бархурдор  
мегардад. Дар {амин муддат  ба омeхтани  забони  русb   машuул  мешавад: 
 Туuрал  ба суханшиносон ва шахсони  бомаърифату  {унарманди  
замонаш, аз xумла, ба Шамсиддин Шо{ин (1859-1894) ва Гулшании  Бухороb 
(ваф. 1910) дeстb ва {амкорb доштааст ва Шо{инро {амчун  устод 
мепарастидааст. 

Баъди такмили илм ба зодго{аш бармегардад.  Ба  гуфти устод Айнb, 
Туuрал «дар охир{ои {ол обу {авои тозаи кў{истонро аз зиндагонии 
шаъшаадори пурташвиши ша{р{о тарxе{2 карда». Аммо шоир алоrаашро  ба 

                               
1 Хоxа Ањрори Валb (1404-1490) – намояндаи  маш{ури  силсилаи  Наrшбандия  мебошад. 
2 Тарxе{- бартарb, афзалb, бе{тар шумурдан. 
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{аммаслакони ша{риаш rатъ намекунад. Дар маснавии нотамоми «Лайлb ва 
Маxнун» ба васфи устод ва мавлои1 худ Шамсиддин Шо{ин боби махсус 
xудо намудааст, ки чунин оuоз меёбад: 

             Он к- e ба камол шамси дин аст, 
             Бо хотами илм e нигин аст. 
              Ништарзани дар раги маъонb. 
             Uаввоси ями гу{арфишонb. 
             Ганxури дури {адиси рангин, 
             Дар авxи uазалсароb шо{ин… 
 Туuрал дар де{аи Зосун як муддат ба де{rониву чорводорb машuул 

мешавад ва баробари барrарор шудани [укумати Шeравb дар водии 
Зарафшон ба хидмати {укумати нав мепардозад. Шоир дар миёни 
муаллимону талабагони мактаб{ои навташкили шўравb суханрони{о карда, 
он{оро ба омeхтан ва андeхтани илму дониш {идоят менамояд.  

  Шоир сол{ои 1918-1919 аскарони сурхро {амро{b ва ро{баладb 
мекунад. Яке аз му{ориба{ои аскарони сурх барои ишuоли де{аи Вешаб 
бебарор анxом меёбад ва Туuрал ба тe{мат гирифтор шуда, 28-уми июни соли 
1919 дар де{аи Сангистони но{ияи Фалuар ба rатл мерасад.  

     Ба ин марги ноба{ангом шоирону эътиrодмандони Туuрал rитъаву 
марсия{о сурудаанд. Аз xумла, Файёзи Хуxандb фармудааст:  
                    Дуболо  шуд  зи са{бои  ша{идон 
  Ба базми xовидонb  кайфи  Туuрал. 
  Хирад фармуд  бо Файёз : «Баргe 
  Ба таърихи  вафоташ: [айфи Туuрал». 
 
 Таркиби  «[айфи Туuрал»  аз рeйи {исоби  абxад  ба соли  1337 {иxрb 
(соли 1919 мелодb) баробар аст. 
Мероси          Аз  Наrибхони  Туuрал  осори зиёди  гуногунжанру  гуногун - 
 адабb         мавзeъ  ба мерос мондааст. Девони  Туuрали  А{рорb  соли  1916  
дар матбааи  Когони  Бухоро  нашр  гардидааст. Он 303 uазал,  9  мухаммас, 3 
мусаддас,  8 rасида,  як мустазод, як тарxеъбанд ва чанд  маснавиро  (чун 
«Соrинома» ва «Наврeзнома»)  дар {аxми  7385 мисраъ  фаро{ам  овардааст. 
[амчунин,  аз Туuрал  як rатор  асар{ои  дигар низ  дастрас  шудаанд,  ки  дар  
rолаб{ои  маснавb,  rасида,  uазал, мусаммат, рубоb ва  фард  эxод  
гардидаанд.  Аз xумла,  дар пайравии  «Лайливу  Маxнун»-и  Шо{ин  
достони «Лайливу Маxнун» офаридааст, ки он  нотамом  буда,  219 байтро  
дар бар  мегирад. Асари  Туuрал  дар адабиёти  классикии тоxик охирин 
намунаи  «Лайливу Маxнун» мебошад. «Лайливу  Маxнун»-и Туuрал, чун 
дигар достон{ои {амном дар ба{ри {азаxи мусаддаси ахраби маrбузи ма{зуф 
ва маrсур суруда шудааст: 
  Rуфли дари назм боз кардам, 
  Зеру бами шавr соз кардам. 

                               
1 Мавло – со{иб, молик, сарвар. 
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 Адиб дар охир{ои умр дар пайравии «Гулистон»-и Саъдb «Боuистон» 
ном асари манзуму мансури фалсафию ахлоrb низ  навиштааст. Вале ин асар 
ва як rатор  шеър{ое, ки  дар поёни умри  Туuрал эxод  гардидаанд,  то {ол  
дастрас  нестанд.  Шоир дар эxодиёташ аксаран «Туuрал»1 ва баъзан «Наrиб» 
ва «Туuрали А{рорb» тахаллус карда, дар сухангустарb  масъулияти  баланд  
доштааст: 
  Дар сухан,  Туuрал,  тариrи  пухтагонро  пеша кун, 
  Меваат гар хом бошад,  нест дар дандон лазиз. 

Дар эxодиёти Туuрал   жанри uазал мавrеи муайянкунандагb дорад. Дар 
байни дигар шакл{ои шеърb мухаммас{ои шоир қобили таваxxe{ мебошанд. 
Дар ашъори шоир {ар ду навъи мухаммас – {ам мухаммаси таълифb ва {ам 
мухаммаси тазминb мушо{ида мешавад. Аз мухаммас{ои Туuрал ба uазал{ои 
Камоли Хуxанb, Бедил, Шо{ин, Гулшании Бухороb, Нозими [иротb маълум 
мешавад, ки {унари мухаммасбандии шоир ба дараxаи баланд расида 
будааст. Мисраъ{ои  Туuрал ба мисраъ{ои шоирони пешин аз  xи{ати 
мазмуну му{таво ва услуби баён мувофиrати комил доранд. Мисол аз матлаи 
мухаммаси Туuрал бар uазали Камол: 

  Чанд теuи зулмро аз куштанам хунин кунb, 
  Дам барои rатлам оиву даме тамкин кунb. 
  Аз чb мурuи дил ба доми турраи мушкин кунb? 
  «То кай, эй дилбар, дилам бе мexибе uамгин кунb, 
  Гиря{ои талхи ман биниву лаб ширин кунb?!» 
      Беилтифоти{ои ма{буба ва номуроди{ои ошиr ба воситаи таносуби 

калом ва саволу хитоба{о хеле хуб ифода ёфтааст. Се мисраи аввал мазмуни 
байти Камолро басо мувофиr таrвият меди{ад. 

 Дар шакли мустазод бошад, Туuрал uазали мустазод ва рубоии мустазод 
эxод кардааст. Мустазод{ои шоир мазмунан баланд ва дилкашу хушо{анг 
мебошанд. Фиrра{ои иловагb мазмуни умумии шеърро таrвият бахшида, 
боиси ифодаи образноки фикр мегарданд: 

 
  Ойина ба базми дилкушои ту расад, 
      Эй xон, ниго{, 
  [ам шона ба зулфи мушксои ту расад, 
      Моро чb гуно{?! 
  Мо хок шавему сурма манзур афтад, 
      Мурдем зи рашк, 
  Дил хун шаваду {ино ба пойи ту расад, 
      Суб{оналло{?!2       

 Дар ин рубоии мустазод ранxурии ошиrи ноком аз дастнорасии васли 
ма{буба баён ёфтааст. Rа{рамони лирикии шоир аз он озурда аст, ки ойина, 
шона, сурма ва  {ино барин асбоб{о аз васли ёри e ба{ра мебардоранд. Аммо 
худи e бо {ама сeзу гудоз аз висоли ма{буба бенасиб мондааст. [олат{ои 

                               
1 Туuрал ё туuрул – навъе аз  парандагони  шикорb, боз. 
2 Суб{оналло{ – 1. {амду сано ба Худо. 2. аxабо! 
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рe{b, гилагузорb, рашку {асади rа{рамони лирикb бошад, ма{з ба воситаи 
фиrра{ои иловагb таъмин гардидаанд. 
 Умуман, дар {ар як шакли шеърb Туuрал ма{орати баланд нишон дода, 
хусусият{ои жанрии шеър{оро ба эътибор гирифтааст. Чи хеле ки аз 
муфрадоти Туuрал бармеояд, шоир метавонад дар як байт як мавзeи 
мукаммалро ба хонанда пешкаш намояд: 
                    То кушодам чашму дидам орази некeйи ту, 
  Риштаи уммед бастам бар сари {ар мeйи ту. 
 Дар ин байт му{аббату садоrати ошиr ба маъшуrа басо сода, самимb ва 
дилкаш баён гардидааст. Ба сари {ар мeйи ёр риштаи уммед бастани ошиr 
нишонаест аз ишrи поку беолоиши фарзанди инсон. 
 Туuрал ба наср низ майл доштааст. Вале насри Туuрал {анeз дастраси 
хонанда нагардидааст: 
         Дар гулистони маънb мебуд {амчу булбул, 
                  Аз андалеби килкаш мекард са{фа{о гул, 
         Номаш Наrибхону з – авлоди [оxb А{рор, 
         Ўро лаrаб {амебуд дар назму наср Туuрул.  
 
Савол ва супориш{о:    
1. Наrибхони Туuрал кай ва дар куxо ба дунё омадааст? 2.Шоир дар куxо та{сил карда 
кадом илм{оро аз худ кардааст? 3. Дар бораи муносибати Туuрал ба Шамсиддин Шо{ин 
маълумот ди{ед. 4. Чаро Туuрал ба rатл мерасад? 5. Девони Туuрал кадом асар{ои шоирро 
фаро гирифтааст? 6. Кадом асар{ои адиб дар девони ў xой нагирифтаанд? 7.  Тахалус{ои 
адибро ном баред.  
 

МУНДАРXАИ АШЪОРИ ЛИРИКB 
 
        Туuрал эътиrодманди анъана{ои бойи  шеъри  классикии тоxик,  
махсусан  жанри  uазал  мебошад.  Шоир  uазалиёти  Саъдb, [офиз,  Камол, 
Бедил, Нозим ва Шо{ин барин суханварони бузургро  мавриди  ба{рабардорb  
ва пайравb  rарор додааст. Махсусан, тарзи  ифода  ва  услуби  нигориши  
Мирзо Абдулrодири Бедил ба Туuрал басо писанд афтодааст. E  эътиrоду  
самимияти  худро   ба ин суханвари  воломаrом  чунин баён  намудааст: 
  Баланд аст аз фалак  маъвои Бедил, 
  Набошад  {еx касро  xойи  Бедил! 
  Намоям тўтиёи  дидаи  хеш, 
  Агар ёбам uубори  пойи  Бедил 
  Надидам  аз сухангўёни  олам 
  Касеро  дар xа{он  {амтои  Бедил… 
  Ба рафъат  бартар  аз кў{  аст, Туuрал, 
  Xаноби  {азрати  Мирзои Бедил! 
 Шоир  дар васфи  пири  рe{онии  худ  ифода{ои  сода,  вазни  сабук  
(рукн{ои  маъруфи ба{ри  {азаx: мафоbлун/мафоbлун/фаeлун),  rофияи  
солим (калима{ои xойи, пойи, савдойи, Мирзойи…) ва радифи  мувофиrро 
(такрори  калимаи Бедил)  интихоб намудааст, аз  муболиuа, тавсиф, маxоз ва 
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ташбе{ барин  санъат{ои бадеb истифода  кардааст ва ба ин  восита  дараxаи 
баланди  му{аббату  садоrати  шогирдонаашро  самимона  иброз  доштааст.  
 Умуман, Наrибхони Туuрал ба мутафаккирони бузурги гузашта 
садоrату самимияти зиёд дорад ва дар «Rасидаи бузургон» ном асараш ба{ри 
офаридани симои {аrиrии rисмате аз суханварони адабиёти классикии тоxик 
кeшиш намудааст: 
  Унсурию Асxадию Фаррухb 
  Наuмаи {ар се {ама аз як садост. 
  Хоxа Xамол аст агар муддаb, 
  Даъвии ў дур аз ин муддаост. 
  Ў кию бо Саъдb муrобил шудан? 
  Бин, тафовут зи куxо то куxост! 
  Наuмасаро Бул{асани Рeдакb, 
  Гунбази чарх аз суханаш пурсадост… 
 Мавзўи марказии  uазал дар адабиёти  классикии  тоxик ишr  аст.  
Туuрал  {ам  ин  мавзўъро  асоси  ашъори  лирикии  худ rарор  додааст ва 
кулли масъала{ои фалсафиву ахлоrb, фар{ангиву иxтимоиро   ба мавзўи  
ишrу  му{аббат  вобаста кардааст. Бинобар ин, вожаи ишr  ва муродиф{ои  
он дар  uазалиёти  шоир  бо  тамоми  тобиш{ои  маъноb  ба xилва  омадаанд.  
Туuрал,  одатан,  як мисраъро аз ашъори  Бедил  чун  тазмин1 интихоб 
намуда,  дар партави он тасвиргарb  ва  суханварb  мекунад.  Аз {умла, 
«[айф бошад  xуз дили ошиr   ба дасти  ёр  гул»  ном мисраи  Бедил  боиси  
эxоди  uазали дилошeбе  гардидааст, ки матлааш ин аст: 
  Эй  зи суб{и  оразат шарманда  дар гулзор  гул, 
  Пеши рухсорат бувад имрeз  xойи хор гул. 
 Дар uазал  аз аввал то охир  че{раи ма{буба  васф  мешавад ва ин 
тавсиф  ба воситаи ташбе{кунандаи  гул сурат мегирад. Дар тасвири  шоир 
гул бо ин {ама рангу  бeй  ва зебоиву  раъноb назди  орази  ма{буба  дар 
хиxолат аст, зеро  аз он рeзе, ки ма{буба че{раашро  намоён  кардааст, 
бозори гул   касод  шудааст: 
  Кас намебинад кунун дар чорсeйи  эътибор, 
  Xуз  {адиси2 он гули рeйи ту дар бозор гул  
                     Гар зи миръоти3 рухат аксе фитад нога{ дар об, 
                     Сарв xойи барг орад  бар лаби xeбор гул. 
           Дар ин uазал  калимаву таркиб{ои {амнисбати ораз, гул, гулзор, ба{ор 
гулшан, гулистон, сарв, xамоли ёр, дили ошиr хонандаро ба маърифати 
олами зебоb {идоят менамояд. 
 Дар uазал{ои давраи аввал Туuрал ба тавсиф{ои xилодор ва баёни 
рангоранги шоирони пешин таваxxe{ мекунад. Дар баробари ин истифодаи 
мо{иронаи восита{ои тасвир аз равонии табъи шоир гуво{b меди{ад. Дар 

                               
1 Тазмин –  мисраъ ё байти  шоиреро гирифта,  дар {амон  мазмун  ва шакл  шеър эxод  
кардан. 
2 [адис – гуфтугe,  тавсиф. 
3 Миръот – ойина. 
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васфи {усну xамоли ма{буба санъат{ои тавсиф, муболиuа, тасвир ва ташхис 
мусоидат намудаанд: 
  Яди байзо1 агар аз остини худ бурун орад, 
  Xа{онро нур афзояд, шавад шаб дур аз кeяш. 
  Чаман аз эътидоли rоматаш мегуфт бо наргис: 
  Саропо дида шав в- он га{ назар кун rадди дилxeяш! 
  Асири як ниго{аш гаштам, аз ишrаш чb мепурсb, 
  Сукуни сабру тоrатро рабуда чашми xодуяш. 
 Тавсиф{ои rади дилxe, чашми xоду, зулфи суманбe, тоrи абрe 
хонандаро водор мекунад, ки ба {усни худододи дилбар зиёда мутаваxxе{ 
шавад.  Махсусан муболиuа сафедию се{рнокии дасти ма{бубаро хеле xолиб 
ифода намудааст. Дасти e агар аз остин бурун ояд, xа{онро нур меди{ад. 
Чунин тасвирҳо ба хонанда завr бахшида {иссиёти зебопарастии ўро афзун 
мегардонад. 
 Rа{рамони лирикии uазал{ои Туuрал худро подшо{и ошиrон  медонад 
ва чун симо{ои xовидонии адабиёт аз ишr ёдгор гузоштанро орзу дорад: Дар 
ин {олат шоир аз санъати талме{ бамаврид истифода кардааст: 
  Шe{раи офоr шуд аз ишrи Ширин Кe{кан, 
  Номи Маxнун аст аз савдои Маxнун ёдгор. 
 Умуман, дар ашъори лирикии Туuрал таъбир{ои дарди ишr, китоби 
ишr, дардманди ишr, дарси ишr фаровон истифода шудаанд ва {ар кадом 
дар баёни аrида{ои шоир са{м доранд. Дар ашъори uиноии шоир, дигар 
мавзўъ{о, аз xумла, мавзeи шикоят аз му{ити носозгор низ мушо{ида 
мешавад. Замона, ба rавли шоир сифлапарвар аст ва ба rадри а{ли донишу 
фар{анг намерасад. Дар ин {олат Туuрал ба мавrеъ ва манзалати худ ишора 
карда, ба тафохури шоирона мепардозад: 
  Маро хонанд халлоrулмаонb2  
  Набудам rабл аз ин, аммо кунунам… 
  Агар бо фазл гаштb рутба {осил, 
  Дар оueши rамар будb сукунам. 
  Валекин чарх бошад сифлапарвар, 
  Асири rайди ин гардуни дунам. 
 Лирикаи Туuрал мо{ияти некбинона дорад. Шоир инсонро ба бедории 
шуур, адолат ва {аrталошb водор мекунад ва андеша{ояшро бо далел{ои 
мантиrb таrвият меди{ад. Инсон бояд ба {ама душвори{ои зиндагb омода 
бошад ва «киштии маrсуд» - ро бо фаросат ба со{ил расонда тавонад: 
  [еx мумкин нест дар гирдоби ин амвоxи uам, 
  Киштии маrсудро бе нохудо3 рафтан дар об. 
 Шоир ба воситаи рамзу киноя (амвоxи uам киноя аз нобасомони{ои 
рўзгор, нохудо киноя аз одамон, киштии маrсуд киноя аз марому маrсад) 
мо{ияти зиндагии бошууронаро нишон меди{ад.       

                               
1 Яди байзо- киноя аз дасти сафеди ёр. 
2 Халлоrулмаонb – офарандаи маъни{ои нав. 
3 Нохудо – ронандаи киштї. 
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             Умуман, забони ашъори Туuрал, аксаран, моломоли санъат{ои 
дилнишини бадеb, забони содаву равон, вазну rофияи солим ва о{анги 
дилкашу гўшнавоз мебошанд ва го{о услуби баёни лирикаи шифо{иро ба 
хотир меоранд  Чунин хусусият на тан{о дар uазал{о, инчунин дар дигар 
жанр{ои лирикии шоир низ мушо{ида мешавад.  Таваxxў{ намоед ба банди 
аввали як тарxеъбанди шоир:  
              Аз рухат ойина то лаззати дидор гирифт, 
                       В-аз ниго{и дигарон {ониби худ ор гирифт, 
                       Хоки ра{ аз rадамат рутбаи гулзор гирифт, 
                  Аз ту гул{ои чаман зинати дастор гирифт, 
                        Ман чb гуфтам, ки дили нозукат озор гирифт, 
                        Хотират аз мани бечора ба як бор гирифт?! 
            Дар ин порча низ ма{буба васф мегардад. Зебоии рухи ма{буба ба 
ойина лаззат мебахшад, ба дараxае ки минбаъд аз ниго{и дигарон ор 
мекунад. Ў  сар то по латофат аст, ба {адде ки хоки ро{ аз rадамаш ба гулзор 
табдил меёбад ва {атто ба {усни гул{ои чаман низ {усн меафзояд. Чунин 
{усну xамол ва чунин  латифию нозукb боиси сарбаландb ва uурури ма{буба 
гардидааст ва e ошиrи бечораи худро дигар эътибор намеди{ад.   
Ифоданокии фикрро байти тарxеъ,1 ки дар шакли пурсиш истифода шудааст, 
боз {ам меафзояд. 
         Устод Айнb гуфтааст: ,,Истеъдоди Туuрал бисёр комил ва хаёлаш 
мустаъидди2 болоравb буд».  Дар {аrиrат шеър{ое, ки ба {унари шоирb ва 
услуби хоси эxодии Туuрал ишора мекунанд, бисёранд. Як rатор порча{ои 
шеърии шоир маънои баланди xамъбасткунанда доранд ва дар байни мардум 
чун байт{ои {икматнок ва маrолу зарбулмасал{о эътибор пайдо кардаанд: 
                      [еx нахле нест  андар боuи имкон бесамар, 
                      Шe{рати Рустам намояд зинда рў{и Сомро! 
      
                      Бе{унар, бигзар ту аз uаввосии ба{ри  сухан, 
   Барнаояд дурри  rимат  аз даруни  {ар садаф.  
 

Савол ва супориш{о:  
1.  Мавrеи  uазалро  дар эxодиёти  шоир  муайян  кунед. 2.  Чаро Туuрал  Бедилро ба 
дараxаи аъло васф  менамояд? 3.  Мавзeи  асосии  ашъори  лирикии  Туuрал  кадом аст? Оё 
дар эxодиёти Туuрал uайр аз ишr дигар мавзeъ{о {ам мушо{ида мешаванд? 5. Тазмини 
Туuралро ба мисраи Бедил («Хайф бошад xуз дили ошиr ба дасти ёр гул») шар{ ди{ед. 6. 
Оид ба хусусият{ои бадеиву услубии лирикаи Туuрал маълумот ди{ед. 7. Чанд  байти  
{икматноки  шоирро аз ёд кунед. 

 
  

            ТОШХEXАИ АСИРB 
 

                               
1 Байти тарxеъ – байте, ки  дар охири  ҳар  банд  айнан  такрор  мешавад. 
2 Мустаъид – омода будан,  тайёр будан. 
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Зиндагинома       Тошхēxаи Асирb соли 1864 мелодb дар  ма{аллаи  Сангбурони  
ша{ри Хуxанд дар хонаводаи косиб таваллуд шудааст. Аз синни  ча{орсолагb  
ба  саводомēзb  машuул шуда,  дар назди  хаттоти  маш{ур – Мирсалими  
Мē{ркан  машrи хат  намудааст. 
 Тошхēxа  дар  мадрасаи  «Шо{b»-и  ша{ри Хуxанд  та{силро идома 
меди{ад.  Соли 1882  барои такмили   илм  ба яке аз  марказ{ои  бонуфузи  
водии  Фарuона – ша{ри  Хуrанд  сафар  мекунад  ва дар мадрасаи  «Хоним» 
{ашт сол  ба донишомēзb машuул мешавад. 
  Асирb {ангоми та{сил   дар шахри Хуrанд  ба намояндагони  фар{анги  
халrи  ēзбек  (ба мисли  Му{аммадаминхоxаи  Муrимb,  Зокирxони Фурrат,  
Убайдулло{и Завrb) робитаи дēстb пайдо мекунад. Дар {амин айём ба 
зиёиёни рус  низ  шинос гардида, ба  омēхтани забони русb машuул  мешавад. 
Дар айни {ол аз матбуоти даврии русию туркзабони Осиёи Миёна ва Rавrоз 
ба{равар мегардад. 
 Тошхēxа Асирb  баъди та{сил ба зодго{аш  бармегардад. Шоир дар 
Хуxанд  ягон мансаби  илмb  ва давлатиро  rабул  намекунад ва то охири умр  
ба касби  сангиосиётарошb,  ки аз падар  мерос   монда буд,  шуuл меварзад.  
Шоир ба  а{ли фар{анги замон,  аз xумла,  ба Анбари  Бухороb, Зуфархон  
Xав{арb  ва Садриддин  Айнb  барин  мунавварфикрон  муносибати  дēстb   
ва  мукотиба  доштааст. Ба хо{иши Садриддин Айнb дар хусуси мактаби 
кeнаву нав rасидае аз сb байт иборат навишта, ба e мефиристад. Асирb дар 
ин rасида оид ба мактаби кe{на чунин андеша рондааст: 
       Ба васфи лозими атфол дохилаш бингар,  
                 Сивои зеру забар нест сокину ташдид. 
                 Ба xуз шаллоrу адабчўбу силлии устод,  
                 Аз ин xафокада дигар чb {осил аст падид? 
                 [азор сол бад-ин на{x1 агар {иxо хонb, 
                 Ба uайри {аxв аз он xо махо{ гуфту шунид. 
  
Асирb амири Бухоро гуфтааст: 
  Ман амиратро  ба як мирb  намегирам,  бирав, 
  Илтифоти  ē надорад  rимати   як дона xав. 
  
 Асирb  аз хурдсолb  ба шеърнависb оuоз намуда,  {анēз айёми  xавонb  
чун  шоири бома{орат шинохта шудааст. Аввал анъанаи адабиёти классикиро  
давом дода, ба ашъори шоироне чун Абдурра{мони Xомb, Мирзо  
Абдулrодири Бедил, Васлии  Самарrандb  шеър{ои  xавобия навиштааст. 
Баъдтар, ваrте ки ба зиндагb дурусттар ошно гардида, ба рēзгори  
нобасомони   мардуми  за{маткаш  ба дидаи  ибрат  менигарад,  ба мавзēъ{ои  
иxтимоb  ва рēзмарраи  xомеа  рē  меорад. 
 [амин  тариr, дар эxодиёти Тошхēxа Асирb  ду тарзи баёни фикр – яке 
услуби  нигориши адабиёти классикb, махсусан сабки  эxоди Бедил  ва 
дигаре шакли содаи ифода мавrеъ пайдо мекунад. Аrида{ои маърифат-

                               
1 На x – тари ,  тавр, хел. 
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парварb  ва  равшангарии  шоир  бештар   дар шакли  дуюми  баён  ифода  
ёфтаанд. 
Тошхēxа Асирb 3 марти соли  1916  дар ша{ри Хуxанд  вафот мекунад.  
Мундариxаи   Ашъори Асирb  ба забон{ои тоxикиву ēзбекb  эxод шудаанд. 
ашъор           Вале   дар  шеър{ои  ало{идаи шоир порча{ое вомехeранд, ки ба 
забон{ои арабb ва русb оид мебошанд. Аз Асирb то замони мо шеъре 
омадааст, ки «Манзумаи омехтаи арабb, форсb, тукb ва русb» ном дорад. Ии 
шеър аз 51 байт иборат буда, ба чор забон навишта шудааст: 
                      Мустаъзири {авлият Чиликин1, 
                      Он кофири бовиrори бекин . 
                      Аз хона баромадаш ягона, 
                      Таклиф намуд сeйи хона. 
                      Гуфто зи ра{и вафопарастb: 
                     «Приходите камне гeстb» 
  Асирb ба жанр{ои маснавb,  rасида,  uазал, rитъа,  рубоb,  мухаммас,  
фард таваxxe{ доштааст.  Адиб  ба наср  низ  шуuл  варзидааст.  Вале мероси 
адабии  ē {анēз  пурра  xамъоварb  нашудааст.  «Ашъори  мунтахаб»-и  шоир 
(1987) 1278 байтро дарбар мегирад.  

Тошхēxаи Асирb ме{ру му{аббат, дēстиву  рафоrат, донишмандb ва  
ме{натдēстиву  бунёдкорb барин хислат{ои {амидаи  инсониро васф  намуда,  
{арисию чашмгуруснагb, золимию авомфиребb, кē{напарастиву кēто{ан-
еширо низ  мавриди накē{иш rарор  додааст. Дар rасидаи  «Бур{они Асирb» 
ё «Одамият  чист?», ки соли 1909 чун назира ба rасида{ои Мирзо  
Абдулrодири Бедил («Чист гардун?- Он, ки яксар сифларо мепарварад»)ва  
Таxаллии Кашмирb («Чист мардb?- Он, ки худро чун uазанфар доштан») эxод  
гардидааст, вазифа ва ē{дадори{ои муrаддаси  инсон дар  xомеа  бо ма{орати   
баланди   нигорандагb  таъкид  ёфтааст: 
  Одамият чист? – Худро  дур аз  шарр доштан, 
  Хайрхо{и  халr будан,  нафъи  безар2 доштан. 
  Аз сафо оина  бастан  хонаи дилро мудом, 
  В-аз  чароuи  сидr  хотирро  мунаввар  доштан. 
  Хешро дар шо{ро{и  фақр  афкандан  ба хок, 
  Дар тариrи  фоrа3  худ  аз хор  камтар  доштан. 
  Аз шамими  атри  зулфи  шо{иди  {усни баён, 
  Шоммаи 4  ас{оби  маъниро  муаттар доштан. 
 Аз назари адиб, масъулияти инсон дар xомеа хеле баланд аст. Шоир ба 
таври мухтасар чанд хислати {амидаи инсониро (чун накeкорb, 
хайрхо{b,дастгирb, садоrат, хоксорb) ном бурда, мо{ияти {ар кадоми он{оро 
таъкид менамояд. Забони сода, вазни мувофиr (рамали мусаммани ма{зуф: -- 
V-- --/ -- V-- -- /-- V-- --/--V-- ) ва дигар восита{ои тасвир андешаи шоирро 
басо xолиб ифода мекунанд. 
                               
1 Чиликин- иљоранишини яке аз дўстони Асирb будааст. 
2 Безар – безарар. 
3 Фоrа – фаrр, камбаuалb,  мē{тоxb. 
4 Шомма – rувваи  бēйфа{мb, {исси  бēёb, димоu. 



 23
 Rисми  дуюми   ин rасидаи  {аxман калон  ба мазаммати  шахсони   
мансабдоре,  ки илму  динро  ба манфиат{ои  uаразкоронаи  худ истифода   
карда,  боиси  бадбинb  ва нафрати  мардум  гардидаанд, бахшида шудааст.. 
Дар байт{ои ало{идаи rасида мавrеи  шоир   нисбат ба судхēрон  ва 
манфиатxēёни золимтабъ  равшан   таъкид  ёфтааст. 
  О{, аз ин xинси наxосаттинатони зe{дкеш, 
  Xуз ба оби теu натвонb мута{{ар доштан.   
 Умуман,  ваrте ки   Асирb  ба накē{иши  хурофотпарастону  мансабталошон  
мепардозад,  дар ашъори ē  {аxв  мавrеъ  пайдо мекунад.  Дар порчаи зерин  
шоир  шахсони  авомфиребро,  ки бо ороиши  зо{ирии  худ  дар xомеа  
эътибор ёфтанb мешуданд, ба  Аквондев1  ташбе{ дода,  он{оро  мавриди  
{аxву  тамасхур  rарор додааст: 
  Бад -  ē гуфтам: «Ту гар аллома бошb, 

Чаро дар банди  ин аммома2 бошb?! 
Агар алломаb, аммомаат чист? 
В-агар аммомаb,  алломаат кист?» 

 Дар ашъори Асирb масъала{ои рeзмарраи зиндагb мавриди андеша 
rарор гирифтаанд. Шоир таваxxe{и хонандаро ба па{лу{ои гуногуни {аёти 
инсон xалб намуда, бо {амин  e{дадори{ои {ар фардро назди xомеа таъкид 
менамояд. Шоир дар мисоли ла{за{ои пeшидан ва кушодани чашм суръати 
бошиддати гузаштани умри инсонро  мувофиr ифода кардааст: 
 
 Айёми баrо чу боди Наврeз гузашт, 
 Рeзу шаби мо ба ме{нату сўз гузашт. 
 То чашм ни{одем ба {ам,  суб{ дамид, 
 То чашм кушодем зи {ам, рeз гузашт. 
  
 Ашъори пандуахлоrии Асирb дорои рe{и фолклорb буда, зуд маrбули 
хотири хонанда мегардад. Аз ин xи{ат, рубоии зерин, ки дар таrвияти маrоли 
«гандум аз гандум бирeяд, xав зи xав» таълиф гардидааст, xолиб аст: 
  
 Гар подша{иву тоx бар сар дорb, 
 В-ар {укму вало ба{ру бар дорb. 
 Пиндор, ки арзанат наёрад гандум,  
 [ар дона, ки киштаb, {амон бардорb.     
 Тошхēxаи Асирb  чун шахси озодандеш кушодашавии  мактаб{ои   
усули  навро   чун {одисаи  барxаста  мусбат   арзёбb  мекунад  ва бо тамоми 
{астb ба тарuиби таълиму тадриси  мактаб{ои  усули  нав,  омēхтани  забон{о   
ва илму техникаи кишвар{ои  пешрафтаи  xа{онb мепардозад.  Табиист,   ки 
чунин  асар{ои  шоир  бо  забони сода  ва ба rадри   фа{ми   омма  наздик   
нигошта  шудаанд. E сар  rасидаи  «Мактаби rадим  ва xадид», ё «Xēйи  
Бекобод» ном маснавиаш, ки дар xавоби «Миръоти ибрат»-и Аxзии  

                               
1 Аквондев – яке   аз раrиб{ои  Рустам дар «Шо{номак»-и Фирдавсb. 
2 Аммома- салла. 
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Самарrандb  эxод гардидааст,  ягона  ро{и   аз вартаи   мē{тоxb ра{о  ёфтани  
мардумро   дар  рē  овардан   ба мактабу  маорифи  нав  медонад: 
   
                     Макотиб{ои  нав эxод кардан, 
  Ра{и дарси  xадид  иршод1 кардан… 

Сару кори  дигар  бояд гирифтан, 
Ба ро{и тоза  бояд  пеш рафтан… 
Агар  Чин  аст,  ё Маскав,  ба {ар {ол, 
Сазад  рафтан   пайи   такмили  икмол. 

[амин тариr, ашъори Тошхēxаи Асирb  аз xи{ати лафзу  маънb 
мукаммал буда, аксаран  ба мавзēъ{ои   му{ими  иxтимоb   бахшида  шудаанд  
ва бо ифоданокb   ва хусусият{ои   омēзандагии  худ   дар адабиёти  xадидаи 
тоxик  мавrеи  арзанда  доранд. 
       
  Савол ва супориш{о: 
1.  Зиндагии Асирb  дар кадом ша{р{о  ва чb гуна   гузаштааст? 2. Дар эxодиёти  шоир  кадом тарз{ои  
тасвир  мавrеъ доранд? 3.Шоир бештар  кадом  мавзēъ{оро  мавриди   тасвир  rарор  додааст  ва барои чb?  
4. Порчаеро  аз  rасидаи «Одамият чист?»  аз ёд кунед. 5. Оид ба ашъори пандуахлоrии Асирb маълумот 
ди{ед. 
 

 
 

Маснавии «Xēйи  Бекобод» 
 

Маснавии «Xēйи  Бекобод» (1914)  калонтари асари  Асирb ба {исоб   
меравад ва   аз он  416  байт боrb   мондааст.   «Xēйи Бекобод» чун «Миръоти 
ибрат» дар ба{ри {азаxи мусаддаси ма{зуф (ё маrсур) эxод гардида, аз 
xи{ати мазмун низ ба достони Аxзb мувофиrати комил дорад.. Достон бо 
байти зерин оuоз меёбад:  

Замоне будам андар хонаи хеш, 
Чу ганxам сокини вайронаи хеш. 
Мафоbлун, мафоbлун, мафоил. 

V - - - / V - - - / V- ~ 
  «Xēйи Бекобод» масъала{ои зиёди  иxтимоиро  дар  бар кардааст. 

Шоир дар ин  асар  аrида{ои  инсонпарваронаи  А{мади Дониш  ва  Аxзии  
Самарrандиро  давом дода,  бо  техникаи  пуриrтидори  рус   канда  шудани   
xēйи  Бекободро  самимона  васф мекунад  ва масъалаи   минбаъд  аз дарё{ои  
Сай{ун  (Сир)  ва Xай{ун (Аму)  обёрb  кардани замин{ои  ташналабро  ба  
миён  мегузорад.  Ба rавли Асирb,  кēшишу uайрат,  бунёдкорb  ва  дēстиву  
рафоrати  халr{о  сарчашмаи  {амаи  хушбахти{о   ва асоси  тараrrиёти  
xомеаи  инсонb  мебошад:  

 
  Арозb2– rобили  заръ1 асту беоб, 

                               
1 Иршод – ҳидоят кардан, раҳнамоb кардан.   
2 Арозb- xамъи арз, замин. 
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  А{олb  xо{илу  дар бистари хоб. 
  Гар аз Xай{ун ду-се xē  {афр2 оранд, 
  Бухору  Хеваро  Фирдавс созанд. 
 

   Дар {аrиrат, обу обёрb аз му{имтарин масъала{ои Осиёи Миёна ба 
шумор мерафт ва ба ин мавзeъ сарвари морифпарварони тоxик А{мади 
Дониш {ам таваxxe{ зо{ир намуда буд. Дар «Xēйи  Бекобод» бошад, ин 
масъала боз {ам таrвият ёфтааст. Шоир такроран ба ин мавзeъ муроxиат 
карда, ба{ри таrвияти фикр аз услуб{ои гуногуни ифодаи бадеb истифода 
менамояд. Дар боби «{икоят бар сабили тамсил ва воrеаи хоб ва таърихи 
эxоди {адиrа» шоир бо истифода аз услуби тасвири хоббинb боз масъалаи 
обёрb ва ободониро ба миён мегузорад. Дар хоб ниёгон шоирро ба зиндагии 
ого{она ва обёрb кардану боu парваридан водор мекунанд:  

«Махусб андар фарози  да{р бекор, 
Кунун бархезу коре кун дар ин дор3 
Ба {афри чашмаи он xа{д бигмор 
В- аз он xо xадвали обе бурун ор. 
Аз он xадвал шавад он дашт обод 
В- аз он об ояд он xо равза бунёд». 
Шоир бо масли{ати ниёгон амал карда, xойи ноободеро обёрb мекунад 

ва дар замини обёришуда навъ{ои гуногуни зироату мевагb ва сабзавот 
парвариш менамояд. Замине, ки аср{о боз «номи обе ношунида, ба тeфон {ам 
рухи обе надида» буд, дар андак муддат ба макони ободу зебое мубаддал 
мешавад. Мисраъ{ои ба васфи макони обёришуда бахшида басо образнок ва 
дилнишин садо меди{анд: 

                             Дар он водb чу шуд ин об xорb, 
                             Даромад мурдаро xони ба{орb. 
                             Замин шуд rобили кишту зироат, 
                             Гирфт аз сабза ранги иститоат4. 

 Дар он xо тухми гандумдона киштам, 
  Ман акнун Одамам, он xо  би{иштам… 

Таносуби калом, ташбе{, талме{ ва таxнис барин санъат{ои бадеb дар 
ифодаи мазмун са{ми муносиб гузоштаанд. Замини беобро ба мурда ва оби 
xориро ба xон монанд кардани шоир зарурату мо{ияти обу обёриро нишон 
меди{ад. Махсусан дар байти охир ишора ба rиссаи асотирии {азрати Одам 
xолиб аст. Rа{рамони лирикb замини ободкардаашро ба би{ишт ва худро ба 
{азрати Одам нисбат дода, бо {амин rадру манзалати инсони ме{натb ва 
файзу баракати замини обёришударо манзури хонанда менамояд.  

Масъалаи дигаре, ки дар достон мавrеи босазо дорад омeхтани илму 
дониш мувофиrи талаби давру замон мебошад. Шоир, чунон ки аз боби «Дар 
наси{ати фарзанд» бармеояд, тарафдори илмест, ки мардумро «аз банди фаrр 
                                                                                                   
1 Заръ- кишт, зироат. 
2 [афр-кандан, кофтан. 
3 Дор – Дунё. 
4 Иститоат – увват, тавоноb,  сабзиш. 
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озод намояд» ва «{осили он ганx» бошад. Асирb бадбахтии инсонро дар 
фаrирии e мебинад ва таъкид мекунад, ки одами фаrир дар xомеа rадру 
rимате надорад. Асирb ба одами фаrир марди дороро муrобил гузошта, ба 
воситаи тасвир{ои тазодb боиси обрeю эътибори шахс будани дороиро 
{унармандона ба rалам меди{ад: 

Бале, онро, ки бошад камбизоат, 
Гулашро нест ранги иститоат… 
Агар анrо шавад, гумном гардад, 
Фазои суб{и e чун шом гардад, 
Набудb ме{рро зар андар {амён, 
Танeри сард будb бе рухи нон. 
 
Дар {аrиrат, агар офтоб {амёни зар намедошт, чун танeри сард холb аз 

гармию {арорат буд. Шоир ба тавсифи зар мепардозад ва дар {ама xаб{а 
мушкилкушо будани онро таъкид мекунад. Асирb ба муrобили касоне {аст, 
ки таърифу тавсифи зару дороиро нораво хонда, а{олиро ба фаrирию 
бенавоb {идоят мекарданд. E ба фарзандаш наси{ат мекунад, ки:  

Ба илме кeш, то зар {осил ояд, 
Ба касбе соз, то xо{ат физояд. 
Дар  маснавиии «Xўйи Бекобод» ба ро{{ои гуногуни таълим низ 

таваxxe{ зо{ир гардидааст. Асирb таълим доданро ба касоне зарур 
мешуморад, ки он{о со{иби аrл ва истеъдоди фитрию фа{ми xибилb1 
мебошанд. Дар акси {ол таълим суд намебахшад. Ба шахси бефа{му 
бефаросат ва ноrобил таълим додан мисли он аст, ки кас ба пеши абла{он 
мус{аф кушояд. Дар ин {олат рe{и пандуахлоrии достон афзоиш ёфта, 
байт{ои ало{ида суханони {икматомези адабиёти классикии тоxикро ба 
хотир меоранд: 

      [ар он, к-e халr шуд аспи xувозb, 
      Ба исло{ат нашуд Шабдези тозb. 
      Маде{ бо абла{он дарси rавофb, 
      Нашояд уштуронро шо{ибофb. 
Асирb ро{{ои аз вартаи rашшоrb ва {алокат баровардани мардумашро 

меxўяд. Ба rавли шоир, миллате, ки {ам илми динb ва {ам илми дунявиро аз 
худ накардааст, завол меёбад ва побанди миллат{ои uайр мешавад. Шоир ба 
таърихи миллати худ назар карда, халrи фар{ангb ва дорои тамаддуни 
rадима будани онро таъкид менамояд. Дар ин {олат rувваи ифоданокии 
фикрро санъати такрор ва задаи мантиrb таъмин менамоянд: 

 
      Шумо дар асл одамзодагонед, 
      Шумо устоди олимзодагонед. 
      Шумо оварда rонуни  тамаддун, 
      Шумо парварда  гулзори тафаннун.2 

                               
1 Љибилb- фитрb, зотb, табиb. 
2 Тафаннун- фанњои гуногун, њунарњои гуногун. 
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      Шумо бин{ода расми ихтироот, 
     Шумо  бикшода боби ин синоот…1    
Миллате, ки гузаштаи пурифтихор ва таxрибаи зиёди зиндагb дорад, 

бояд дар байни миллат{ои дигар мавrеи сазовор дошта боша два ин мавқеъро 
ба воситаи илмомeзb, забондонb, тарxума ва таxрибаивазнамоb ба даст 
даровардан мумкин аст. Хулоса, «Xeйи Бекобод» ё «Тимсол»-и Асирb 
асарест, ки масъала{ои му{ими иxтимоиро дар ибтидои асри хх фаро 
гирифтааст. Аrида{ои шоир дар замони истиrлолияти Тоxикистон ба 
а{амияти бештаре ноил гардидаанд. 

 
 
Савол ва супориш{о:  
1. Чаро маснавии «Xeйи Бекобод»-ро боз «Тимсол» - и Асирb дар xавоби «Миръоти 

ибрат» - и Аxзии Самарrандb ном додаанд? 2. Дар маснавb кадом мавзeъ{о мавриди 
тасвир rарор гирифтаанд? 3. Чаро Асирb ба масъалаи обёрb диrrати xиддb додааст? 4. 
Оид ба омeхтани илму дониш маълумот ди{ед. Аз назари шоир ки{о бояд ба омeхтани 
илму дониш xалб шаванд? 5. Асирb кадом  ро{{ои аз вартаи {алокат ра{ондани миллатро 
дар чb мебинад? 6. Чаро Асирb ба ояндаи неки миллати худ бовар дорад?  
 
 

 
[ОXB  [УСАЙНИ КАНГУРТB 

(1868-1917) 
 
 Xараёни             [оxb [усайни Кангуртb (ё [оxb [усайни Хатлонb) шоири 
 зиндагb            тавонову  рангинхаёли  охири асри ХIХ ва ибтидои  асри ХХ  
мебошад.  [оxb  [усайн соли  1868 дар де{аи Rараrамиши Кангурти вилояти 
Хатлон  таваллуд  шудааст.  Гузаштагони шоир  аз де{аи  Дашти  Канаки  
мавзеи  Сарихосор  будаанд.   
 [оxb  [усайн саводи ибтидоиро дар зодго{аш  гирифтааст. Баъд  ба 
ша{ри Бухоро рафта,  дар  мадраса{ои Турсунxон ва Рашид  та{силашро   
идома  меди{ад.  Шоир  илм{ои расмии  замонаш,  сарфу  на{ви  забони  
арабb,  фасо{ату  балоuати шоирb, инчунин {унар{ои  лавво{b, тарро{b,  
са{{офb, наrrошb, мe{рканb ва  хаттотиро  мукаммал  аз бар  кардааст.   
Худи шоир  аз  со{иб{унариаш ифтихор  дорад: 
  Xа{оне санъатам,  дар ба{ри  маънb  гав{арэxодам, 
  Вале {амчун  садаф,  [оxb,  надонам  худситоиро. 
 [оxb  [усайн {ангоми  та{сил  ба  шахсият{ои  шинохтаи  илму  адаби  
Бухоро  чун [оxb  Рафеъ,  Садри  Зиё,  [омидхоxаи  [омид, Мулло  Бур{они  
Муштоrb  рафтуомад ва  муносибати  дeстb  доштааст. Шоир  баъди  та{сил  
ба сафари  {аx  мебарояд ва се сол дар Арабистон мемонад. E дар 
мамлакат{ои Фаронса, [индустон ва Эрон низ мусофират  доштааст. 
 [оxb  [усайн баъди бозгашт  дар зодго{и худ зиндагb  ихтиёр  мекунад 
ва  дар яке  аз мадраса{ои  Кангурт   ба  дарсди{b  машuул  мешавад.  Шоир  

                               
1 Синоот ё саноат – {унар{о, пеша{о. 
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соли  1917  дар  айни  камолоти  эxодb  аз олам  чашм  мепeшад. E дар  
мазори {азрати  Мавлавb Юсуф ба хок  супурда  шудааст: 
  Агар  бар хоки  [оxb  бигзарb, фасле  та{аммул  кун, 
  Ки бе файзе набошад  тeдаи  хоки  мазори e. 
Мероси        Аз [оxb  [усайн мероси гаронба{о  боrb  мондааст. Куллиёти  
 адабb       шоир,  ки  соли  1913  дар ша{ри  Тошканд  ба табъ расидааст,  аз  
6500 байт  иборат  мебошад.  Дар  Куллиёт  uазалиёт,  rасида{о,  рубоиёт,  
мусаммат{о, манзума{ои «Василатуннаxот», «Дабистони ибрат», «Таърихи 
xуда»1,  «Мунтахабулахбор  фи табаrотиссалотин», маснавии  «Комде ва 
Мадан»  ва мактуб{ои  манзуму  мансури шоир фаро{ам омадаанд.  Инчунин,  
миrдори зиёди  ашъори  шоир  дар маxмўаву  баёз{ои  оuози  асри ХХ  сабт 
гардидаанд.  Аз e  рисолае  бо номи  «Ашколи  хутути исломия» (дар бораи  
навъ{ои  хат ва  хаттотb) боrb  мондааст. 
Ашъори   Дар эxодиёти [оxb  [усайн uазал  мавrеи  муносиб дошта, шумо -- 
лирикb   раи он ба 259 адад  мерасад. Дар uазалиёти  [оxb таъсири  ашъори  
[офиз ва Бедил э{сос мешавад. Uазалиёти шоир,  аксаран, равону   салис ва  
пуробурангу  рe{афзо  мебошанд: 
  Он ма{  чb xафо кард?  Намекард,  накe буд, 
  E  тарки вафо кард,  намекард,  накe буд. 
  Пайванди му{аббат  {ама  асбоби  маишат, 
  Сад {одиса{о кард,  намекард,  накe буд. 
  То кушта шавад мурuи дилам,  гашта асираш, 
  Нокушта  ра{о кард,  намекард,  накe  буд. 
  Чун дидаи  о{у  зи  тамошои  саводам 
  Рам кард. Чаро  кард?  Намекард, накe буд. 
            [оxb ба uаму  дарди  ту буд  аз {ама  фориu, 
  Дардаш кb даво кард? Намекард, накe  буд. 
 Дар ин uазал  xафокории  ма{буба,  ба раrибон  хe гирифтани e  ва 
зорию таваллои ошиr  ба воситаи  забони сода, rофияву радиф  ва таркиб{ои  
саволb  басо xолиб ифода  ёфтаанд.  Махсусан,  таркиб{ои хабарb,  ки хеле 
зиёд  истифода  шудаанд, ба uазал  rувваи  xозибаи  беинти{о ато  намудаанд.  
Умуман,  дар uазалиёти  [оxb  хусусият{ои  ин жанр (rофияи аа, ба, ва…,  аз 
шаш  то да{ будани  миrдори  байт{о,  дар байти  маrтаъ зикр  кардани  
тахаллус, мавrеи  асосb доштани  мавзeи  ишr) пурра риоя  гардидаанд. 
 [оxb [усайн дар ашъори лирикиаш ба масъала{ои иxтимоb,  
{асби{олb ва ахлоrb  низ таваxxe{ зо{ир  намудааст.  Аз xумла,  шоир  илму  
дониш  омeхтан,  аз сe{бати  фозилон  ба{равар  шудан  ва ахлоrи  {амида  
доштанро  ба {ар  фарди  солимаrл  зарур  мешуморад: 
 
  Бо а{ли  {унар,  нишину  шахси доно, 
  Гар за{р ди{ад,  бихўр чу ша{ду  {алво. 
  В-аз  сe{бати  ноа{лу  касони  xо{ил, 
  Пайванд  агар  бувад,  дурb  бинамо. 

                               
1 Xуда – бахшандагb,  некни одb. 
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Маснавии «Комде    Дар байни жанр{ои  дигари  шеърb  дар эxодиёти [оxb      
ва Мадан»              [усайн маснавb  мавrеи  сазовор  дорад.  Шоир  соли  1910 
дар пайравии  маснавии  «Комде ва Мадан»-и  Бедил  достоне  суруда, номи  
онро низ «Комде ва Мадан» гузоштааст. 
 Мундариxаи  мухтасари  достон  чунин аст:  дар сарзамини [инд,  дар 
дарбори шо{и ишратпарасте Комде ном раrrосаи мумтоз  {унарнамоb 
мекардааст: 
  Паризоде  зи фирдавси  таманно, 
  Си{исарве  ба боuи  {усн пайдо. 
  Нига{тезу  сабукхезу  шакарбез, 
  Балоангезу  шeромез, тарабрез. 
 
 Аз мулки дигар  Мадан  ном  мутриби се{рнигор ба ша{ри Комде 
омада,  дар дарбори  шо{  {унарнамоb мекунад ва  со{иби  мукофоти  султон  
мегардад. Чун  Мадан мафтуни раrси Комде гардида  xоизаашро ба e 
меди{ад ва   ба uазаби шо{ гирифтор шуда, аз мамлакат ронда  мешавад. 
 Шо{и дигаре  {ангоми  шикор ба  Мадани   овора  вомехeрад ва аз  
моxарои ишrи ин ду дилдода ого{ шуда, ба шо{и Комде нома   мефиристад. 
Шо{и Комде ин номаро ба эътибор нагирифта ба xанг бармехезад ва ба 
шикаст дучор мешавад. Шо{и uолиб вафодории  Комдеро  имти{он  кардан  
хоста, ба e хабари   «марги»  Маданро мерасонад. Комде  аз шиддати  uусса  
қолаб ти{b  мекунад: 
  Кунад то корвони  яъс  афсeс, 
  Дарои  ре{латаш1 овехт  ноrус. 
 
 Мадан низ аз шунидани  ин хабари шум  «фидои  Комде  рe{и  равон  
кард».  Шо{ аз карда  пушаймон мешавад ва  ба rувваи  {икмати  табибони  
дарборb дилдодагонро ба олами  {астb  баргардонда, ба  мурод  мерасонад. 
 [оxb [усайн  дар асар дар мисоли  xанги  шо{и  одил  ва шо{и золим, 
масъалаи муборизаи ду rувва – rувва{ои некb ва бадиро ба миён  гузоштааст. 
Xолиб  аст, ки  rувваи  хайр бар rувваи  шарр uолиб меояд. Шоир  ба дигар  
образ{ои  асар {ам аз {амин нуrтаи назар ба{о  меди{ад. Образ{ои асосии 
асар – Комде ва Мадан шахсони {унарманд, софдил, садоrатманд ва  
фидокоранд ва он{о  оrибат  ба  маrсад  мерасанд. Муносибати  шоир  ба  
табибони {озиr, ки  ду дилдодаро аз чанголи  марг  ра{ондаанд, хайрхо{она  
ва самимb мебошад: 
  Ба дониш {ар яке  Луrмони2 сонb, 
  Фалотуне3 дар амрози ни{онb. 
  Ба {икмат Ибни Синоро  гаронсанг, 
  Арастуфитрату4  идрокаржанг. 

                               
1 Ре{лат – рафтан аз xое ба xое. Даргузаштан, вафот  крадан. 
2 Луrмони [аким – ҳакими  афсонавиест, ки  ба образи  бадеb  табдил  ёфтааст. 
3 Фалотун – Афлотун (428-348 то м.) файласуфи  Юнони rадим. 
4 Арасту – Аристотел (384-322 то м.) мутафаккири  Юнони rадим.  
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 Вале симои  шахсе, ки  хабари дурўuро ба Комде   расонда,  сабаби  
фоxиаи  ду дилдода  мегардад, ба  афъии  зар{нок  ва  боди  сарди  фасли  
зимистон  монанд  мешавад. 
Тафовути   «Комде ва Мадан» -и [оxb  дар баробари  монандии мундариxа-  
достон{ои xавb аз достони {амноми Бедил фарr мекунад. «Комде                  
{амном    ва Мадан»-и Бедил як rисмати маснавии «Ирфон»-и  шоир  
мебошад.  «Комде ва Мадан»-и [оxb бошад,  чун  достони  ало{ида  аз оuоз,  
10 боб ва анxом  иборат буда,  дар вазни  дигар1 (ба{ри  {азаxи  мусаддаси  
ма{зуф ё маrсур) таълиф  гардидааст: 
  Шабе осори ра{мат карда з-e  гул, 
  Дукон  во карда  аз дебову  сунбул. 
  Мафоbлун / мафоbлун/ фаeлун 
  V - - -    V - - - V - - 
 Сарлав{аи  {ар боб низ   ба назм (ва  дар вазни  дигар)  мебошад ва аз  
мутолиаи  пайдарпайи он{о  мазмуни мухтасари  достон бармеояд.  Инчунин, 
дар достони  «Комде ва Мадан»-и [оxb рe{и  миллb ва  пайванд ба замону  
макон  равшан  э{сос  мешавад.  Шоир  дар оuози  достон ба тасвири  табиати  
зебои   диёри  Хатлон  мепардозад.  Тасвири  назаррабо  имконият  меди{ад, 
ки хонанда  мо{ияти  Ватанро   амиrтар  э{сос  намояд: 
 
  Чу Хатлон  хиттае  кам  офарида, 
  Ки фирдавсе  ба олам  офарида. 
  Насими  файз  бар хокаш  вазида, 
  Uубораш, то бихезад,  гул дамида. 
  Шамолаш,  гар бигардад,  мушк резад, 
  [авояш  чун бихандад, атр  безад… 
  Чу нархи шир ширин обшораш, 
  Лаби Ширин  канори  xўйбораш… 
  Зулолаш  софии  Кавсар  гирифта, 
  Чу маъшуrаш  замин  дар бар гирифта… 
 Умуман, [оxb [усайн дар ашъораш аз анъанаи  uании  адабиёти 
классикии тоxик  бома{орат  истифода  карда,  ба  комёби{ои  назарраси  
эxодb ноил  гардидааст. 
 
 Савол ва супориш{о: 
1. [оxb [усайни Кангуртb кай ва дар куxо  ба дунё  омадааст? 2. [оxb [усайн дар кадом  
мактабу  мадраса{о  та{сил  намудааст? 3. Охир{ои  {аёти [оxb  чb хел сурат  
гирифтааст? 4. Аз [оxb  то  замони  мо кадом  асар{о  боrb мондаанд? 5. Ашъори  
лирикии  [оxb  кадом  масъала{оро  фаро гирифтаанд? 6. Дар бораи  маснавии  «Комде ва  

                               
1 «Комде ва Мадан»-и Бедил дар ба{ри  хафифи  мусаддаси  махбуни  махбуни ма{зуф ё маrсур  эxод  
    гардидааст: 
   К-ин xунунфитратони uарраи  xо{, 
   Аз {авас  бар {аво  фиканда куло{.   
       -V - - / V – V - / VV ~ 
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Мадан» маълумот ди{ед.  7.  «Комде ва Мадан»-и [оxb   аз  достони  {амноми  Бедил  чb  
тафовут  дорад? 8. Порчаеро  аз «Комде ва Мадан»-и [оxb  оид ба  Хатлон  аз ёд кунед. 
 
 
 
 

С У Ж Е Т 
 
  Сужет ва       Воrеа ё силсилаи воrеа{ои ба {ам  алоrаманд, ки  мазмуни 
хусусият{ои   асари бадеиро ташкил меди{ад, сужет (калимаи фаронсавb 
    он            sujet) номида мешавад, яъне, алоrа, мухолифат, {усни таваxxe{, 
нафрат ва дигар муносибат{ои байни{амдигарии одамон ва дигар мавxудоти 
олам сужети асари бадеиро фаро{ам меоваранд. 
 Дар сужет воrеа ё {одиса мавrеи калон дорад. [одисаву воrеа{о дар 
{аёти инсон бешуморанд ва он{о ба rисмат{ои ахлоrb, оилавb, и{тимоb, 
фар{ангb, исте{солb, сиёсb ва uайра xудо мешаванд. Нависанда мувофиrи 
сало{дид, майлу раuбат ва иртиботи худ аз ин {одиса{о интихоб мекунад. 
Баъзан, адибон  ба сужети тайёри нависандагони пешина муроxиат мекунанд. 
Баъди Низомb шоирони зиёде чун Хусрави Де{лавb, Абдурра{мони Xомb, 
Навоb, [отифb, [илолb аз сужети достон{ои «Лайливу Маxнун», «Хусрав ва 
Ширин», «Искандар-нома» истифода карданд. Вале {ар шоир мувофиrи 
xа{онбинb ва майл{ои uоявии худ ба ин сужет{о таuйирот дароварда, 
достон{ои нав офарид.   
 Сужет аз рeйи таркиб сода ва мураккаб мешавад. Сужети сода дар 
асоси як воrеа ё чанд воrеаи хурди ба {ам алоқаманд офарида мешавад. 
Сужети сода аксаран дар латифа, тамсил, баллада ва {икоя барин жанр{ои 
хурди {амосb ё намоишнома{о мушо{ида мешавад. Сужети мураккаб бошад, 
аз чандин воrеа, баъзан аз чанд силсилаи воrеа{о фаро{ам меояд. Сужети 
мураккаб одатан дар rисса, достон ва роман барин жанр{ои {амосb ба назар 
мерасад. Сужети мураккаб дар «Шо{нома»-и Фирдавсb ва романи 
«Uуломон»-и С. Айнb басо равшану возе{ зо{ир гардидааст. 
 Сужет тан{о дар асар{ои {амосb (роман, rисса, {икоя, достони {амосb, 
афсона, ёддошт, сафарнома ва uайра) ва намоишнома{о (фоxиа, маз{ака, 
драма ва uайра) мушо{ида мешавад. Асар{ои лирикb (uазал, rасида, rитъа, 
рубоb, дубайтb, мусаммат, мустазод ва uайра) сужет надоранд. Зеро дар 
асар{ои лирикb воrеа{ои {аёт не, балки фикру {иссиёти адиб оид ба зиндагb 
ифода меёбад. 
Унсур{ои    Рафти воrеа хатти сужети асарро ташкил меди{ад ва барои муайян 
  сужет      кардани rисмат{ои хатти сужет унсур{ои асосb ва унсур{ои 
иловагb муrаррар шудааст. Сужет панx унсури асосb ва ду унсури иловагb 
дорад.  
 а). Унсур{ои асосb: 

1. Ибтидо ё саршавb 
2. Гире{ 
3. Рабт ё худ инкишоф 
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4. Нуrтаи олb ё худ авxи олии {одиса 
5. Rатъ  ё худ гире{кушо 
     Унсур{ои иловагb: 
1. Оuоз 
2. Анxом 

 
Ибтидо     Дар ин rисмат хонанда ба замону макони воrеа ва персонаж{ои   
асосии асар  шинос мешавад ва заминаи пайдоиши зиддиятро дарк мекунад. 
Ин унсур дар романи «Ман гуна{горам»-и X. Икромb чунин ифода ёфтааст: 
нависанда нахуст хонандаро ба ба{ори де{аи Лолазор шинос мекунад. Баъд  
таваxxe{и eро ба оила ва зиндагии хушбахтонаи  директори мактаби де{а 
Анвар Салимов xалб менамояд. Анвар {амро{и зан ва ду фарзандаш баъди 
истиро{ат ба хонаашон бармегашт. E дар назди бинои шeрои де{а котиби 
де{шeро Мухтор Махсумов ва корманди шўъбаи маорифи вилоят Зайнаб 
Кабировро мебинад. Хонанда аз боби аввал минбаъд миёни Анвар ва 
Мухтору Зайнаб давом ёфтани воrеаро ба хубb дарк менамояд.  
Гире{      Гире{ дар байни ду rувва пайдо шудани зиддиятро ифода мекунад. 
Дар романи «Ман гуна{горам» гире{ дар байни Анвар ва Мухтор пайдо 
мешавад. Мухтор ба Зайнаб муносибати наздик дошт. Ваrте ки Зайнаб 
рўз{ои дар Лолазор будан дар хонаи Анвар xой мегирад, Мухтор аз ин рашк 
бурда Анварро раrиби худ мешуморад.  
   Rимати гире{ дар он аст, ки аз {амин лаҳза сар карда, хислати 
персонаж{о ба инкишофёбb шурeъ менамоянд. Гире{ дар {амаи асар{ои 
{амосb ва драма{о дида мешавад. 
Рабт      Дар ин rисмати сужет зиддияти rувва{ои мутаrобила пай дар пай   
инкишоф меёбад. [амаи персонаж{ои асосию ёриди{анда босуръат ба 
{аракат меоянд ва самт{ои асосии фаъолияти персонаж{о ба таври возе{ 
ошкор мегардад. Дар романи «Ман гуна{горам» Анвар дар зиндагb 
бемасъулиятb зо{ир намуда ба Зайнаб ошиr мешавад ва ин як ла{заи 
кeто{андешb барои e басо гарон меафтад. Мухтор, ки барои маuлуб 
намудани {арифаш фурсат мепоид, зани Анвар – Сурайёро аз ин моxаро ого{ 
месозад. Муносибати Сурайё ба Зайнаб бад мешавад. Мухтор аз вазъияти 
номувофиr барои ба амал баровардани маrсад{ои нопоки худ истифода 
мекунад. 
 Авx (кулми-    Дар ин rисмати сужет воrеа ба {адди ни{оии худ  мерасад. 
   натсия)        Rувва{ои муrобил ошкоро ба мубориза бармехезанд ва яке 
дигареро ба маuлубият маxбур мекунад. Дар ин {олат симои {аrиrии образ{о 
ва муносибат{ои иxтимоию ахлоrии он{о пурра ошкор мегардад.  
 Дар романи «Ман гуна{горам» ишrи ноба{ангоми директори мактаб 
натиxаи манфb меди{ад. Анвар  вазъияти бади рe{b дорад ва дар {амин 
вазъият маоши муаллимонро дар ро{ гум карда, ба маrомоти тафтишотb 
меафтад. Халтаи  пулро Мухтору Зайнаб меёбанд. Муносибат бо халтаи  пул 
боиси тамоман ошкор гардидани хислату xав{ари инсонии ин ду персонаж 
мегардад: Мухтор дар фикри пурра маuлуб кардани раrиби худ мешавад. 
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Зайнаб бошад, симои манфури Мухторро хеле хуб дарк карда, аз e тарки 
алоrа мекунад.  
Rатъ      Дар ин rисмати сужет яке аз rувва{о пирeз гардида, воrеа анxом  
меёбад. Яъне, гире{е ки дар аввал ба миён омада буд, кушода мешавад. Дар 
rисмати rатъи сужети романи мазкур воrеа uайри чашмдошт таuйир ёфта, ба 
таври мусбат {ал мешавад: Зайнаб аз Мухтор дилмонда шуд ва дар ваrти 
набудани e халтаи  пулро бурда ба мактаб месупорад. Бо {амин во{еа ба 
манфиати rувва{ои некb ва адлу адолат {ал мегардад.  

Оuоз ва анxом чун унсур{ои иловагии  сужет ба силсилаи воrеа{ои  ба 
{ам алоrаманд дохил намешаванд. Баъзан, барои дарки дурусти воrеа{ои 
асосb нависанда шар{у эзо{ро лозим медонад. X. Икромb дар оuози романи 
«Ман гуна{горам» сабаби худро гуна{гор шумурдани образи асосb-Анварро 
шар{ меди{ад. Нависандагон rисмати оuозро кам истифода мекунанд.  
  
 Савол ва супориш{о: 
1. Романи «Ман гуна{горам»-и X. Икромиро хонед. 2. Чаро асар{ои лирикb сужет 
надоранд? 3. Сужети сода аз сужети мураккаб чb фарr дорад? 4. Унсур{ои асосb ва 
иловагии сужетро ном баред. 5. Унсур{ои асосии сужетро дар мисоли романи «Ман 
гуна{горам» нишон ди{ед. 6. Оuоз ва ан{ом дар кадом маврид истифода мешавад? 
 
 
 

                               АБДУРРАУФИ  ФИТРАТ 
                 (1886 – 1938) 

 
 А{вол  ва осори    Абдуррауфи Фитрат  соли  1886  дар гузари  Дастархончии    
   Фитрат         ша{ри  Бухоро  ба дунё омадааст. Падари Фитрат – Абдурра{им 
чун шахси таrводору  маърифатманд писарашро барваrт  ба мактаб дод   ва 
соли 1899  ēро ба  мадрасаи  Мири Араб  гузошт.   Фитрат   аз овони  наврасb   
ба осори  Фирдавсиву  Мирзо  Бедил  майлу  раuбат  пайдо  кард.  Ба  таъбири  
устод  Айнb, «Фитрат  аз талабагони  истеъдодноку   аз {ама фозили  Бухоро  
ба шумор мерафт». 
 Абдуррауфи Фитрат  аз оuози  xунбиш{ои равшанфикрон  худро  бо 
он{о  пайваст.  E соли 1910  мадрасаро  тарк гуфта,  ро{и  Истамбулро   пеш 
гирифт ва он xо та{силро дар мадрасаи «Воизян»  идома  дод.  

Асари  нахустини  А. Фитрат  «Мунозара» ном дошта, соли  1910  дар 
Истамбул  чоп шудааст. Асари мазкур  «ба таври  му{овараи1 бухориён» 
навишта шудааст. Аз ин xост, ки Фитратро   аз  аввалин офарандагони  насри   
нави  тоxикb  донистаанд.   

Асар{ои Фитрат, аз xумла, «Мунозара»-ро аз Истамбул ба Бухоро ба 
таври  пин{онb  меоварданд. Ин асар  {амон ваrт  ба забон{ои русb,  ēзбекb 
ва озарb   тарxума шуда,  дастраси  алоrамандон  гардида буд. 
   Фитрат ба воситаи «Мунозара» маrсаду  мароми {аракати  xадидияро, 
ки таъсиси мактаб{ои  нав дар Бухоро ва атрофи он буд,  муайян  намудан 

                               
1 Му{овара – гуфтугe,  саволу  xавоб  ба {амдигар. 
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хостааст. Асар   унвони дигар {ам дорад: «Мунозараи  мударриси  бухороb 
бо як   нафар  фарангb  дар [индустон   дар бораи макотиби  xадида». 
 Дар асар  шахси фарангb  намояндаи усули  таълими xадид  буда,  
мударриси бухороb вакили мактаби кē{на мебошад.  Шахси  фарангb    оrилу  
доно,  сухандону  нотиr ва xа{ондида буда, аз мактаби  нав,  рēзномаву  
маxалла{ои  давр бохабар аст. Ин аст, ки сухан{ои  фарангb таъсирбахшу  
нишонрасанд. Масалан,  e дар xое  из{ор  медорад:  «Бечора  Бухорое, ки   
мисли Бēалb,  Форобb   фарзандони рашид1  парваридb,  ба чунин рēзи  сиё{и  
бекасb нишаста, Бухорое, ки дамдамаи2… шē{рати илму фазлаш  
бегонагонро  ба иrрори   шарофаташ  маxбур  кардb,  ба ин пояи xа{л  ва 
фалокат  расида!!!» 
  Фитрат  шеър {ам менавиштааст ва дар uазалу  rасида{ояш  Миxмар3 
тахаллус  доштааст. Китоби шеър{ои Фитрат – «Сай{а»4 соли  1911  дар 
Истамбул  чоп шудааст.  Ин маxмēа  {амагb 16 са{ифаро  ташкил  меди{ад. 
Ба  он як  таркиббанд  ва  панx uазал  шомил  гардидаанд.  Ба ин асари Фитрат  
устод С. Айнb  чунин ба{о додааст: «Сай{а» дорои {иссиёти баланди  
миллию   ватандēстb  буда,  ба хонандагон  чун   rувваи  барr  таъсири   сареъ  
ва rавb  дошт». Инак, ба чор мисраъ  аз таркиббанди  «Ватани  ман» таваxxe{ 
мекунем: 
 

Бинмо са{аре  азми  тавофи  Ватани ман! 
А{-а{,  чb Ватан,  саxдага{и  xону тани ман! 
[ам  маъмани5 осоишу иззу  шарафи ман, 
[ам каъбаи ман,  rиблаи  ман, {ам чамани  ман! 

Асари сеюми Фитрат,  ки  соли 1912  дар Истамбул  чоп шудааст, 
«Баёноти  сайё{и {индb»  мебошад, ки дар он оид ба вазъияти   илму сиёсат  
ва   иrтисодиёти   аморати  Бухоро маълумот дода мешавад.    
 Абдуррауфи  Фитрат як rатор шеъру  маrола{ои  тоxикиашро  дар 
маxаллаи  «Ойина» ба табъ расондааст.  Илова  бар ин, Фитрат  хо{иши 
маорифпарварони Самарrанд – Абдулrодири Шакурb, Ма{мудхоxаи 
Бе{будb, Аxзb,  Сайида{мади  Васлb,  Шукрулло{ Муин,  Фахриддини  Роxb  
ва дигаронро ба инобат  гирифта, соли 1912  барои  толибилмони   мактаб{ои 
xадид «Мавлуди Шариф ё худ миръоти  Хайрулбашар»-ро  {амчун дастури  
таълимb  менависад. Китоби мазкур  соли 1914 дар Тошканд  чоп мегардад.  
Ин достон  аз муrаддима,  15 фасл ва хулоса  иборат  буда,  дар он аз боби  
корномаи  фавrулоддаи  пайғамбари ислом [азрати  Му{аммад (с) сухан  
меравад. «Мавлуди Шариф ё  худ  миръоти  Хайрулбашар»  дар  баланд 
бардоштани  ахлоrи  маънавии  xавонони  имрeзаи  тоxик са{ми  муносиб  
мегузорад. 

                               
1 Рашид – ба камол расида; пухта; далер, љасур. 
2 Дамдама – наќора, овоза, ѓулѓула. 
3 Миљмар – зарфест, ки  дар  вай  чизњои  хушбўйро  месўзонанд,  
4 Сайња – фарёди  да{шатангез  ва  во{иманок  баровардан. 
5  Маъман – xойи  бехавфу  хатар,  паного{. 
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   Фитрат  соли 1914  аз Туркия ба  ватан баргашт ва дар Бухоро чун  
нависанда  ва исло{отхо{  фаъолияти  адабb ва  инrилобиашро  давом дод. 
Нависанда  дар сол{ои 1914 – 1916 асар{ое офарид, ки дар таърихи  илму  
фар{анги  тоxик  мавrеи  сазовор  доранд. Соли 1915   Фитрат  та{ти унвони 
«Мухтасари  таърихи  ислом»  асари дигари таърихию  таълимb офарид.   Ин 
китоб  аз муrаддима ва се rисм  иборат буда,  воrеа{ои  сол{ои 500 то  1465  
мелодиро дар бар мегирад ва дар бораи а{воли  халrу давлат{ои  бузурги 
дунё, вазъи  зиндагb ва урфу одати  мардуми  Xазираи Араб,  валодати  
[азрати  Му{аммад (с), тарбия ва рēзгори  хусусb, ба пайuамбарb   пазируфта 
шудани он [азрат, покизагии  ботину  зо{ир,  ахлоrи  {амида, фаъолияту  
корнамои{ои  Расули  Акрам,  бинои  масоxид,  табдили  rибла,  амри  xи{од,  
xанг{ои  маш{уртарин (Бадр, У{уд, Макка, [усайн,  Табук)  ва  васият{ои  
пайuамбар  маълумот  меди{ад. Ин китоб низ  барои  мактаб{ои  усули  xадид  
пешбинb  шудааст.  
 Боз ду асари   то инrилоби  Октябр эxод   кардаи  Фитрат –  «Ра{бари 
наxот» (1915) ва «Оила  ё худ  вазоифи  хонадорb» (1916) аз нигоҳи  мавзeъ 
ва мeҳтаво  арзишноканд.  «Раxбари наxот»  асари бадеb  ва фалсафb буда,  аз 
16  фасл иборат  аст ва дар он масъала{ои  илму фар{анги  тоxик  дар 
ибтидои  асри ХХ  мавриди  тасвир ва баррасb rарор  гирифтаанд.  Дар ин 
асар  таъкид мешавад, ки  инсон  дар баробари  босавод  ва  со{иби  илму 
дониш  будан  бояд  rимати инсонии худро  зо{ир  карда тавонад.  Нависанда  
манбаъ{ои   асосии  саодати  инсониро  дар илму  аrл дониста  мегўяд: 
«Ра{бари  саодати  дунё илм аст», ё  «Ра{барияти  саодати  дорайн1 аrл аст». 
 Рисолаи  «Оила ё худ вазоифи  хонадорb»  аз ду rиcм  иборат буда, 
роxеъ  ба масъала{ои  тартибу  низоми  хонадорb  ва  вазифа{ои  оила дар 
xомеа  ба{с мекунад.  Фитрат  оиларо  манбаи асосии  пайдоиши  rавму  
rабила  ва халrу  миллат{о  дониста гуфтааст: «Ташкили оила… иxтимои  
а{ли байт,  ба ибораи  дигар, таъсиси  хонадорb  аввалин  пояи маданияти  
банb – одам2 будааст». 
   [амчунин, соли  1914 Фитрат «Мусулмонони дорурро{ат»  ном асари  
нависандаи тотор  И. Uаспаринскийро (1851-1914)  ба тоxикb тарxума намуд,  
ки он аз  rобилияти  баланди  забондонии  нависанда дарак меди{ад. Фитрат  
забон{ои арабb,  туркb, eзбекb,  русb, англисb ва  фаронсавиро  хуб медонист 
ва  ба  баъзеи   ин забон{о  асар{о  низ  эxод намудааст. 

Умуман, маrоми пешазинrилобии Фитрат  дар таърихи адабиёти  нави 
тоxик  {амчун  маорифпарвар  назаррас мебошад.  Баъд аз  инrилоби Октябр,   
азбаски  {укумати  шēро{о  дар  Бухоро  бо номи  ēзбек  таъсис  ёфт, баъзе аз 
адибони  тоxик   ё хомēш  монданд,  ё асар{ои  хешро  ба забони  ēзбекb  
навиштанд,   ки дар ин  xумла Фитрат  {ам буд. Фитрат,  махсусан, сол{ои  
1918 – 1924, ки  дар  вазифа{ои  маъмурb  кор мекард,  ба бисёр хато{ои  
сиёсb  ва миллb  ро{  додааст… 
 Даст кашидан        Нимаи  дуюми  сол{ои  бистум Фитрат боз ба эxоди  асар{о 

                               
1 Дорайн – ду дунё,  дунё ва охират. 
2 Банb-одам – фарзандони одам,  авлоди  одам. 
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аз пантуркизм   ба забони тоxикb  шурēъ  кард. Аз xумла, барои са{на  
«Шēриши Восеъ»-ро (1927) офарид. [амин  айём дар рēзномаву  маxалла{ои  
тоxикb  чанде  аз намуна{ои  ашъор  ва маrола{ои  Фитрат  ба нашр  расид.  
Ба rиссаи «Одина»-и Айнb  пешгуфтор навишт. Рисолаи  таърихиаш бо номи  
«Давраи  {укмронии  амир  Олимхон» (1930)  ва асари  дигараш  бо номи  
«Rоида{ои  забони тоxикb»  пайи {ам   чоп мешаванд. 
 Соли 1930   асари  публитсистии ē та{ти унвони  «Аморати  Бухоро»    
чоп шудааст. Дар ин китоб мо{ияти  зиддихалrии  хонадони  Манuитияро   
фош месозад. Фитрат ният дошт, ки   бо таълифи маrола{о   оид ба забон  ва 
адабиёти тоxик,  бо дарсгeb ва таълифи  китоб{ои дарсb,  бо суханрони{ои  
эътимодбахш  дар  конфронсу  xамъомад{ои  илмb назди халrи тоxик  аз нав 
эътибор пайдо намояд. [амчунин, Фитрат  дар «Арeз  {аrида» ном асараш  
нуrсон{ои  uоявии  худро  эътироф  кард. 
 Охир{ои  умри  Фитрат  дар Тошканд гузаштааст. Адиб  соли муд{иши  
1937 {абс  шуда, соли 1938 дар  ма{камаи  Тошканд  парронда  мешавад.  
  
          Савол  ва супориш{о: 
1.Фитрат кай ва дар куxо ба дунё омадааст? 2. Дар бораи зиндагии Фитрат  дар Бухоро ва 
Истамбул  маълумот ди{ед. 3. Асар{ои давраи аввали эчодиёти  Фитратро номбар кунед. 
4. Оид  ба фаъолияти  шоирии Фитрат  маълумот  дода,  порчаеро  аз таркиббанди  
«Ватан» аз ёд  гeед. 5. Кадом  асар  давраи  аввали  эxодиёти  Фитратро  xамъбаст  
менамояд?  6. «Шēриши Восеъ» кай навишта шудааст? 7.  Боз кадом  асар{ои  баъди  
сол{ои  20-ум  ба забони  тоxикb навиштаи  Фитратро  медонед? 8. Дар бораи  охир{ои  
зиндагии Фитрат  маълумот  ди{ед. 
 
 
 

«БАЁНОТИ  САЙЁ[И [ИНДB» 
 
Бандубаст       Rиссаи  «Баёноти  сайё{и  {индb»  аз муrаддима  ва rисмати  
 ва сужет       асосb, ки «Шурўъ»  ном дорад,  иборат мебошад. Асар  
таассуроти  сайё{и  {индb аз  сафари ша{ри Бухоро   ва  туман{ои rисми  
uарбии он мебошад.  Rисса  бо чунин  суханони  сайё{  оuоз мешавад: «Чанд 
сол пеш аз ин  яке аз мардуми Бухороро дидам ва  аз чигунагии  а{воли   ин 
ша{р  пурсидам,  он rадар  мад{у  сано  гуфт, ки   аз он  дам  эътиборан  
зиёрати  он  ша{рро  воxибаи  зиммаи  худ1 шумурдам». 
 Сайё{ аз [индустон ба Бухоро сафар  мекунад ва  чанд мо{  дар ин 
ша{р  ва атрофи он  монда,  аз вазъияту  а{воли аморати Бухоро  во{иф  
мегардад. Дар  муrаддима  сайё{  мардуми  Бухороро  ба се  rисм – уламо, 
умаро ва а{олb  xудо  мекунад ва  дар  бораи  {ар кадоми ин   табаrа{о   
мухтасар  маълумот  медиҳад.   
 Rисмати  «Шурeъ»-ро шартан  ба ду фасл xудо  кардан мумкин  аст: 
фасли аввал  фаъолияти  сайё{и  {индb  дар ша{ри  Бухоро;  фасли дуввум 

                               
1 Вољибаи зиммаи худ шумурдан – вазифаи  аввалиндараљаи  худ донистан. 
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сафари   сайё{  ба  туман{ои  Бухоро. Воrеа аз Когон1  меёбад.  Сайё{  дар 
Когон   аз  rатора  фуромада,  xониби  Бухоро ро{  мегирад. E  бо табаrа{ои  
гуногуни  а{олb  сe{бат  мекунад,  ба мазор,  масxид  ва мадраса{о  меравад,  
аз вазъи  таълиму  тарбияи  мактаб{ои  Бухоро  пурсон  мешавад,  дар 
мурофиа{ои  rозихона{о  ширкат  мекунад ва  uайра.  Барои дурусттар  ого{b  
пайдо  кардан   аз вазъияти  мамлакат  ба  rисме  аз туман{ои  Бухоро  чун 
Rаршb, Ша{рисабз, Самарrанд сафар  мекунад  ва дар ро{   ба а{воли  
кишоварзону  косибон  низ  шинос  мешавад.  Дар охир   сайё{и  {индb  аз 
Когон  «озими  ватани  мубораки  худ  мешавад». Rиссаи «Баёноти сайё{и  
{индb» бо байти Саъдb xамъбаст  мешавад: 

  Муроди  мо  наси{ат буд, гуфтем, 
  [аволат  бо Худо  кардему  рафтем. 
Ин байт аз номи нависанда  оварда  мешавад ва гуво{  бар он аст,  ки  

прототипи2 сайё{и  {индb  худи  Фитрат  мебошад.  Адиб аз номи  сайё{и  
{индb  бисёр  нуrсон{ои  иxтимоию  сиёсb  ва аrибмонии   фикрии  сокинони   
кишварашро  баён  карда,  ро{{ои  {алли  ин камбуди{оро  низ  пешни{од  
намудааст. 
Образ{ои     Образ{ои  қисса бисёр нестанд.  Дар  баробари  сайё{и {индb - 
rисса        xавони  маликсимо  дар {алли  зиддият{ои  асар  са{ми  муносиб  
дорад.  Дар  ла{за{ои ало{идаи  асар  фаъолият  ва муносибати  rозb,  мирзо,  
домулло,  тоxир, табиб,  духтури рус  низ мушо{ида  мешавад. 
 Сайё{и {индb  таxрибаи  бойи зиндагb  дорад  ва  бо {ама  рeйдод дар  
муrоиса  ба{о  меди{ад.  Сайё{и  {индb  аз нахустин  ла{за{ои   ба Бухоро 
ворид  гардиданаш  ба  чиркиниву ифлоси{ои  ша{р  дучор  меояд. Аз xумла,  
ифлосию бадбeйии [авзи Девонбегb, ки  машкобон  аз он  об гирифта ба 
{авли{о  барои хeрдан  мебаранд, сайё{ро ба {айрат меорад.  Байни  ў ва  
{амсe{бати бухороияш чунин гуфтугe ба вуreъ мепайвандад: «Ман: 
Бубинед, {амин  rадар одам дар ин {авз вузe3  мегиранд: мазмаза4  мекунанд,  
бинb меафшонанд, пой{ои  лойолуди худро мешўянд.  Агар   ахлоти  ин  
сартарошхона{о,  сарой,  самоворхона{о,  калла  ва мо{ипази{оро  {ам {исоб 
кунем, дар {ар рўз  тахминан ним  ман5 чирк ба ин {авз  медарояд. 
 Мулло: Uарази шумо аз ин  гуфтугe чист? Оё мехо{ед, ки оби  ин 
{авзро  нахeрем? 
 Ман: Оби ин {авзро нахeред, намегeям; дар ин {авз та{орат  накунед, 
бинb наафшонед, пой  нашeед, ахлот  наандозед, зеро  оби ин {авз барои  
ошомидан аст,  бояд  покиза  бошад». 
 Суханони  сайё{  ба  як  xавони  бухороb  таъсири  амиr  мегузорад ва ў   
сайё{ро ба хонаи  худ  xой  дода,  минбаъд ро{баладии  ме{монро  ба ў{да 
мегирад. Xавони  маликсимо сайёдро  сараввал  ба мадраса{о шинос мекунад. 
Аз сухани  {авон  маълум  мешавад, ки Бухорои  ибтидои асри ХХ 200 

                               
1 Когон ша{рест, ки  13км аз xанубу шарrи Бухоро  xой  гирифтааст. 
2 Прототип – касе, ки  заминаи  воrеии  образ  мебошад. 
3 Вузe – та{орат  кардан,  шустушў кардан. 
4 Мазмаза – об гирифтан  ба да{ан. 
5 Ман – дар Осиёи Миёна ба 128 кг баробар аст. 
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мадраса ва 300  мактаби  ибтидоb  доштааст.  Вале  вазъи  таълим  ба дараxаи   
гўшношунид паст будааст. Xавон гузаштаи пурифтихору имрўзи  
фалокатбори  Бухороро  дар со{аи  илму  фар{анг  бо таассуф  чунин  rайд 
мекунад: «Инак Бухорои шариф, ки  чорсад {азор  олим ба атрофи  олам 
фиристодааст, ин гуна асбоби rавияи илмияро со{иб буда, фаrат…{оло…о{.. 
Бо камоли  бадбахтb иrрор мекунам, ки {оло ин  осмони  хуршеди  маданият,  
ин би{ишти олами инсоният, ин байтулмаъмури дунёи фазоил,1 ин  
дарсхонаи  xа{они  маориф  бо  вуxуди  ин {ама  асбоби  тараrrb замингири  
тангнои  xа{олат ва асири  силсилаи  мазаллат2 гашта, ин  воситаи  {аёти  
Шарr бо будани  ин {ама васоити зиндагb гиребон ба панxаи аxал супорида». 
 Xавони маликсимо Бухорои давраи Сомониён ва  баъдинаро  ба  
Бухорои а{ди Манuития муқобил мегузорад ва ба воситаи  тасвир{ои  
муболиuаомез, тавсифb, тазодb, такрор  дар аср{ои  охир ба  пояи  пасти  
фар{ангию  иxтимоb  расидани  Бухорои  амириро бо сўзу  гудоз таъкид  
менамояд. Махсусан  ифода{ои маxозии «замингири тангнои xа{олат», 
«асири  силсилаи  мазаллат», «гиребон ба  панxаи  аxал супоридан»  рў{и  
навмедона ва хотири  озурдаи xавони  маликсиморо  ба таври возе{ ошкор  
месозад. 
 Сайё{и  {индb ва xавони  маликсимо  чун намояндаи  зиёиёни давраи 
нав  фаъолияти амир ва дигар  намояндагони  дарборро  зери  тозиёнаи  сахти 
танrид  мегиранд.  [ам  сайё{и {индb ва {ам  xавони  маликсимо аз  таърихи  
иrтисодиёту  фар{анги  Аврупои Uарбb ва Русия  ого{ии комил  доранд ва 
ро{{ои  аз вартаи {алокат  ра{ондани Бухорои   амириро xустуxў  менамоянд. 
 Сайё{и {индb як  сабаби  rафомонии  xомеаи  Бухорои  амириро  дар  
набудани табибони донишманду  касбb  медонад. Ваrте  ки e бемор мешавад,  
xавони маликсимо ду табиби  ма{аллиро  меорад, вале  {еx  кадоми он{о  ба 
дарди  сайё{  дармон  бахшида  наметавонанд. Зеро худ дар xое  нахондаанд 
ва дар Бухоро  {ам мадрасаи тиббb  вуxуд  надорад.   
 Баъд xавони маликсимо  ба назди  бемор  духтури  русро  меорад ва ин  
духтури донишманд сайё{ро табобат  мекунад. Фитрат образи  духтури   
донишманди  русро  xолиб  меофарад ва ба воситаи  гуфтугeйи  e бо  сайё{и 
{индb муrобилияти  хурофотпарастони  Бухороро  ба {ар як   навигарb  ё  
дастовард{ои  илмb  нишон  меди{ад.  Духтури  рус бо  тамоми {астb  ба 
а{олb  хизмат кардан  мехо{ад. Лекин  хурофотпарастон eро  кофир гуфта,  
табобаташро  аз рeйи  шариати ислом нораво  медонанд.  Ба таъбири  
образноки  духтур, «дар Бухоро бисёр  одамон  {астанд, ки аз кeчае, ки ман 
як бор  гузашта  бошам,  намегузаранд». 
 Духтури рус  бисёр мехо{ад,  ки дар Бухоро  {ам   чун дар  Аврупо 
а{олb ба  тозагb  таваxxe{  дошта  бошанд.  Кўча{оро  тоза  ниго{  доранд.  
Дар мактаб{о  ва мадраса{о  аз  илми  тиб  дарс  хонанд ва  табибони  та{xоb  
ба воя  расанд.  Вале  мардум  на тан{о  ба сухани  ў гўш  намеди{анд, {атто  
ба ў  муrобилат  мекунанд.  Духтури рус  ба тамасхур  ба ёд меорад: «[атто  

                               
1 Байтулмаъмури дунёи фазоил – ибодатхонаи  муrаддаси  фазилат{о . 
2 Мазаллат – хорию зорb. 
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чанд  сол  пеш  аз ин,  бинобар  наси{ати  ман,  {укумати  Бухоро  рeфтани  
кўча{оро  амр  карда буд,  мардуми  Бухоро  дилтангb  карда  мегуфтанд:  
«Ин кофир  кeчарeбиро бароварда, хайру  баракаро  аз Бухоро  парронид». 

Сайё{и {индb  дар сафари  туман{ои  Бухоро  ба мирзои  rозихонаи  
Rаршb  ва rозии  Ша{рисабз  барин одамони  хайрхо{у  донишманд ва 
дилсўзи  халrу ватан  {амсў{бат  мешавад. Он{о  ягона  ро{и  аз сат{и  пасти  
зиндагb  баромаданро дар кўшиш, омўхатни  илму дониш  ва  ибрат  
гирифтан  аз фаъолияти  мардуми  Аврупо  мебинанд: «Агар  шумо  дар 
мактаб{ои  Аврупо хонда, аз хусуси ин ки  аврупои{о  тилгироф,  телефун,  
шамандуфар1,  киштии {авоиро аз куxо  ва ба  чb тариr  дуруст  мекунанд, 
ого{b  ёбед, он ваrт ба  тафсири  {амин  як ояти  rуръонb  воrиф  хо{ед  шуд 
ва хо{ед фа{мид, ки мо,  мусулмон{о, чb rадар  неъмат{оро  пушти по 
задаем». 

«Баёноти сайё{и {индb»  ба жанри сафарнома тааллуr дорад ва чун 
rиссаи «Мунозара»  ба равияи муколамаву мубо{аса ва сў{бату  му{овара  
эxод  гардидааст. Забони  асар  сода,  равон ва  оммафа{м  буда,  ба баёни  
масъала{ои иxтимоb, илмию динb ва фалсафb мувофиrат мекунад.  Масалан,  
дар сухани   зане  асосан  xумла{ои  сода мушо{ида  мешавад: «Ман дирўз 
нон  мепўхтам. Як нонро  аз танур  бароварда дар болои  суфа мондам.  Дар 
ин ваrт  аз даруни хона  овози  гиряи  бачаам баромад.  Ба хабар  гирифтан 
рафтам»... 

Умуман, rиссаи «Баёноти сайё{и {индb»  яке аз аввалин  намуна{ои    
насри  бадеии  оммафа{м дар  адабиёти  давраи  нави тоxик  мебошад. 
 
 Савол ва супориш{о: 
1. Бандубаст ва сужети «Баёноти сайё{и {индb»  чb гуна  мебошанд? 2.  Rисса  бо кадом 
байти Саъдb   ба анxом  мерасад? 3.  Образ{ои  Rиссаро номбар кунед. 4. Сайё{и {индb  
чb хел  образ мебошад? 5.  Дар бораи  xавони  маликсимо чb медонед? 6.  Духтури  рус  аз 
табибони  бухороb  чb фарr  дорад? 7. Чаро «Баёноти сайё{и {индb»-ро  ба жанри 
сафарнома  мутааллиr  мешуморанд? 8. Оид ба   забон ва услуби rисса  сухан ронед. 
 
 

РОМАН 
 

  Роман   (аз  калимаи  фаронсавb -roman)  жанри маъруфи xинси  {амоса 
(эпикb) мебошад ва  аз дигар  жанр{ои  {амосb,  чун rисса,  достон,  ёддошт,  
{икоя,  новелла, афсона  фарr мекунад. Роман асосан  ба наср ва баъзан ба 
назм  навишта  шуда,  дорои имконият{ои васеи  тасвир   мебошад. 
 Замону макон  дар роман васеъ   ва пурвусъат  мебошад  ва воrеа{о дар 
чанд  ма{ал рeй  меди{анд. Агар воrеа{ои  «Дохунда» дар минтаrа{ои  
Бухорои Шарrb  ва Бухоро 30 сол  давом ёбад,  пас, {одиса{ои  «Uуломон» 
дар ма{ал{ои гуногуни  Мовароунна{ру Хуросон  зиёда аз 100  солро  фаро 
мегирад.   Дар  «Дуро{аи бeронb»  ном романи  нависандаи rирuиз Чингиз  
Айтматов  воrеа{о  зо{иран  дар як шабонарeз  давом меёбанд.   Вале 
                               
1.Шамандуфар – ро{b о{ан.  
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нависанда {одисаву  воrеа{ои дар  замон{ои тeлонb  ба вуreъ  омадаро   дар  
хотироти  персонаж{ои  асараш  зинда  намудааст. 
 Вобаста  ба {удуду мо{ияти воrеа{о  ва масъала{ои   тасвиршаванда  
дар {алли  низоъ{ои  роман{ои «Uуломон»-и С. Айнb, «Шeроб»-и Р. Xалил,  
сегонаи «Дувозда{ дарвозаи  Бухоро»-и  X. Икромb  зиёда аз 100  персонаж 
ширкат  доранд. Асар{ои  калон{аxми  манзуму мансуре,  ки дар он{о 
{одисаву  воrеа{ои  зиёд бо тамоми мураккабb ва печдарпечиашон  тасвир 
меёбанд, эпопея  ном доранд. Роман{ои калон{аxми  «Xанг ва сул{»-и  Л.Н. 
Толстой, «Зиндагии Клим  Сангин»-и  М.  Горкий, «Дони ором»-и  М.  
Шолохов, «Uуломон»-и  С. Айнb, «Абай»-и  М. Авезовро  эпопея мегeянд. 
 Баъзан, мавзeъ ва персонаж{ои як роман дар роман{ои  минбаъда  
ширкат  варзида,  боиси  мутта{идии  сохту  сужети  асар{о  мегарданд. 
Роман{ои дорои мавзeъ ва образ{ои  ягона  агар  аз ду китоб  иборат  бошанд, 
дугона (ё дилогия), аз се  китоб – сегона (ё трилогия), аз чор   китоб-чоргона  
(ё  тетралогия)  ном мегиранд.  Дар адабиёти тоxик мисоли  романи  дугона 
«Ситорае дар тирашаб» ва «На,   ситора{о  мерезанд»-и  Расул [одизода  ва 
намунаи романи  сегона «Духтари оташ», «Дувозда{ дарвозаи Бухоро»  ва 
«Тахти  вожгун»-и Икромb  мебошанд.  Фирeза,  [айдарrул,  Асо барин 
образ{ои «Духтари оташ»  дар   асар{ои  дуввум   ва  сеюм низ  ширкат  
варзиданд. Чанд романеро,  ки мавзeи умумb ва  персонаж{ои ягона  доранд, 
силсилаи  роман{о  меноманд. «Маз{акаи  инсонb»-и  нависандаи фаронсавb  
Оноре  де Балзак, ки зиёда  аз 20 xилдро  дар бар кардааст,  мисоли барxастаи  
силсилаи  роман{о  мебошад.  
 Баъзан, достон{ои серпа{лē ва гуногунмавзeъро романи  манзум 
меноманд. Дар ин гуна асар{о му{имтарин ла{за{ои таърихи миллат,  
шахсият{ои барxаста ва  корнома{ои  он{о бо э{сосоти баланду  руxeъ{ои  
лирикb тасвир меёбанд.  Бе{тарин  намунаи  романи  манзум дар адабиёти  
рус «Евгений Онегин» ном  асари  А.С. Пушкин мебошад. Дар адабиёти  
давраи нави  тоxик  асар{ои «Аз Ганг то Кремл»-и М.  Турсунзода, «Дашти 
лаванд»-и  М. Миршакар, «Фарзанди {укумат»-и U. Мирзоро романи   манзум  
номидан мумкин аст. 
  
     Пайдоиш ва        Роман  {амчун истило{и  адабb   дар  Аврупои аср{ои  
     инкишофи          миёна  пайдо  шуда  бошад {ам,  таърихи rадим ва бой  
       роман           дорад.  Асар{ои  ба роман  монандро дар  адабиёти  rадими  
Юнон  [индустон, Чин,  Япония пайдо кардан  мумкин аст.  

Пайдоиши  романро дар  адабиёти  форсу тоxик  ба аср{ои  4-5  мелодb 
(«Корномаи Ардашери Бобакон») нисбат додаанд. Асар{ои маш{ури  
асримиёнагb, аз xумла «Абeмуслимнома», «Доробнома», «Самаки  айёр», 
«Rиссаи  Амир  [амза», «Замчинома»,  «Ба{ром ва Гуландом»,  «Саргузашти 
[отами Той», «Чор дарвеш»-ро, ки ба талаботи  асосии  жанри   мазкур  
xавоб  дода  метавонанд,  роман  номидан мумкин аст. 

Дар адабиёти давраи   нави тоxик  роман дар асоси  анъана{ои  насри  
бадеии  гузаштаи тоxик  ва адабиёти  русу  халr{ои  дигари  олам  инкишоф 
ёфт. Нахустин  романи  адабиёти  давраи  нави   тоxик  «Дохунда»  мебошад, 
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ки  ба rалами  Садриддини Айнb  тааллуr  дорад.  Баъд{о  насл{ои  гуногуни  
нависандагон  ба таълифи  роман  рe  оварда, ба комёби{о ноил гардидаанд.  
   Навъ{ои      Роман  дар xараёни таърихи  пайдоиш,  ташаккул ва такомули 
   роман        худ  аз xи{ати  мавзeъ   ва услуби  баён   беш аз   пеш васеъ  ва 
доманадор гардида, па{лу{ои  гуногуни зиндагию фаъолияти xомеаи  
инсониро  фаро гирифт. Вобаста  ба {амин роман  ба навъ{ои гуногун таrсим  
шудааст, ки  маъмултаринашон  ин{о мебошанд:  романи  иxтимоию  оилавb,  
романи фалсафb, романи таърихb, романи таърихию инrилобb, романи  
тарxумаи{олb,  романи  асотирb,  романи  моxароb, романи  {аxвb  ва uайра. 
Дар адабиёти давраи нави тоxик роман{ои иxтимоиву оилавb, таърихb, 
таърихию инrилобb, тарxумаи{олb ва саргузаштb бештар мушо{ида  
мешаванд. 
 

Савол ва супориш{о: 
1. Роман чист  ва  аз дигар  жанр{ои  эпикb  чb фарr дорад? 2. Хусусият{ои  асосии 
романро  номбар  кунед. 3. Дар бораи эпопея маълумот ди{ед. 4. Кадом асар{оро  дугона,  
сегона,  чоргона  ва силсила  меноманд? 5. Дар бораи  таърихи  роман маълумот ди{ед.      
6. Роман дар адабиёти  давраи нави  тоxик кай ва чи хел  пайдо шуд? 7. Кадом  навъ{ои  
романро  медонед? 
 

 
АДАБИЁТИ ШEРАВB 

 
[аёти         Uалабаи инrолиби Октябр ва табаддулоти давлатb дар Русия (1917)     
сиёсb ва   таrдири минбаъдаи давлатдории Осиёи Миёнаро муайян кард ва 
иxтимоb   {ама давлат{ои ин минтаrа ба як маркази идоракунb – Итти{оди 
Шeравb (1922) тобеъ карда шуд. [укмронии ҳукумати манuитияи Бухоро 
мо{и сентябри соли 1920 ба охир расид ва  охирин амири  сулолаи  манғития 
– Олимхон моҳи  марти  соли 1921 ба мамлакати  Афғонистон паноҳ  бурд.  

[укумати болшевикии Русия дар ибтидои сол{ои бистуми асри ХХ 
сиёсати таrсимоти {удуд{ои миллиро пеш гирифт. Аз ин таrсимот дар байни 
халr{ои Осиёи Миёна беш аз {ама халrи тоxик зарар дид. Бо вуxуди ин, 
мо{и октябри соли 1924 дар {айати Xум{урии Шeравии Сотсиалистии 
Eзбекистон таъсис ёфтани Xум{урии мухтори Тоxикистон ва мо{и октябри 
соли 1929 барпо гардидани Xум{урии Шeравии Сотсиалистии Тоxикистон 
дар таърихи давлатдории тоxикон {одисаи дорои а{амияти калони сиёсиву 
иxтимоb ва фар{ангb буд. Ба туфайли ме{нати бунёдкоронаи халr сарзамини 
кунунии Тоxикистон ва маркази он ша{ри Душанбе мунтазам инкишоф ёфта, 
ободу зебо гардид. 
 Дар муддати камтар аз як аср пойтахти Xум{урии Тоxикистон – 
Душанбе аз як де{а ба ша{ри саноатb ва фар{ангb табдил ёфт. А{олии 
Душанбе, ки соли 1926 6 {азор буд, соли 1979 ба 500 {азор расид. Дар 
даврони шeравb ша{р{ои дигари Тоxикистон аз rабили Хуxанд, Истаравшан, 
Кeлоб, Reрuонтеппа, Хоруu, Панxакент, Исфара, Норак, Ва{дат низ тараrrb 
карда, {ар кадом ифодакунандаи симои хоси миллати тоxик гардиданд.  
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 Солҳои 1925-1927 дар Тоxикистон  аввалин  роҳи автомобилгард 
(Тирмиз – Душанбе  ва Душанбе - Rурғонтеппа)  сохта шуд ва солҳои  30 
роҳҳои  автомобилгард тамоми ноҳияҳои  xумҳуриро  ба маркази мамлакат  
пайваст намуд. Соли  1940  Роҳи калони  Помир  сохта шуд, ки  дарозиаш 556 
км буд.  Аз солҳои  30 сар карда,  роҳҳои  оҳан ва ҳавоb  низ дар балакнд 
гардидани  сатҳи  зиндагии  мардуми тоxик  мусоидат намуданд.  [амчунин,  
дар солҳои 30 дар Xумҳурии Тоxикистон истеҳсоли қувваи барқ ва 
азхудкунии  заминҳои  бекорхобида  шурeъ гардид.  Неругоҳҳои  барқии  
Варзоб, Сарбанд, Душанбе,  Rайроққум, Норак,  Бойғозb дар пешрафти ҳаёти  
иқтисодии  сокинони  Тоxикистон саҳм  гирифтанд. 
[аёти          Сиёсати да{риёнаи1 {укумати Шeравb ва uараз{ои мафкуравии           
фар{ангb {изби комунист аз сол{ои 20-уми асри ХХ сар карда, ба                    
{аёти фар{ангии Xум{урии Тоxикистон таъсир расонд. Аввал бо {уруфи 
лотинb (1928) ва баъд бо {уруфи русb (1940) иваз гардидани алифбои 
арабиасоси тоxикb ва баста шудани сар{ад{ои мамлакат{ои хориxии Шарr 
халrи тоxикро ба  мушкилоти фар{ангb рe ба рe кард. 
 Яке аз самт{ои сиёсати мафкуравии {изби комунист, ки аз соли 1921 то 
соли 1937 бошиддат давом кард, аз байн бурдани неру{ои аrлонb ва хотираи 
таърихии сокинони xум{ури{ои миллb буд. Дар ин айём дар Тоxикистон 
китоб{ои бисёре, ки аз таърих, илм ва маънавиёти миллати тоxик ба{с 
мекарданд, сeзонда нобуд шуданд ва муллоёну олимон, адибону равшан-
фикрон ва та{силдидагони мадраса{о чун «душманони халқ» xазо гириф-
танд.  
 Дар баробари ин,  баъди инқилоби  Октябр  дар ҳаёти  фарҳангии халқи 
тоxик пешравиҳо мушоҳида шуд. Нахустин рeзномаҳои тоxикии  баъдиин-
қилобb дар шаҳри Самарқанд  таъсис  ёфтанд.  Рeзномаи  «Шeълаи инқилоб»  
аз 10 апрели  соли 1919 то 8 декабри  соли 1921 ҳамагb 91 шумора  чоп 
гардид.  Нахустин шумораи  рeзномаи «Овози тоxик» моҳи августи  соли 
1924  ба табъ расид ва аз соли 1930 ба рeзномаи  «[ақиқати Eзбекистон» 
табдил ёфт. Устод  Айнb  ба таъсиси «Овози тоxик» ғазале  бахшидааст: 
  Ба  парда  то ба  чандин рози тоxик, 
  Биё,  биншин, шунав овози  тоxик… 
  Ба зеҳни тезу  истеъдоди фитрb 
  Набошад дар xаҳон анбози  тоxик… 
  Пас аз чанде ба хомeшb ғунудан, 
  Баромад оқибат «Овози тоxик». 
 Дар Самарқанд инчунин аз июни соли 1926 маxаллаи ҳаxвии  
«Ширинкор» ва аз  октябри соли  1926 маxаллаи ҳаxвии  «Мушфиқb» ба табъ 
расиданд.  

Дар Душанбе ва баъдтар дар дигар ша{ру но{ия{ои Тоxикистон бошад, 
муассиса{ои илмию фар{ангb бори аввал кушода мешуданд. Дар пойтахти 
Тоxикистон нахустин рeзнома бо номи «Бедории тоxик» (шумораи якумаш 
«Иди тоxик») мо{и апрели соли 1925 ва нахустин маxалла «Ро{барb дониш» 

                               
1 Сиёсати да{риёна – сиёсате, ки бо Худову дин мухолифат дорад. 
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(шумораи якумаш «Дониш - биниш») мо{и апрели соли 1927 ба табъ 
расиданд.  
 Таъсиси рeзномаю маxалла ва дигар муассиса{ои фар{ангb дар 
Xум{урии Тоxикистон пай дар пай меафзуд. Тан{о дар соли 1941 дар 
Душанбе се маxалла – « Шарrи сурх» ({оло «Садои Шарr»), «Бо ро{и 
ленинb» (барои занон) ва «Бо ёрии коркунони партиявb» ба табъ расиданд. 
То оuози Xанги Бузургb Ватанb (1941-1945) 54 рeзномаву маxалла ба забони 
тоxикb ба табъ мерасиданд ва дар сол{ои баъди Xанги Бузургb Ватанb 
восита{ои ахбори умум боз {ам густариш ёфт. Аз xумла, рeзнома ва 
маxалла{ои «Тоxикистони сурх» (баъд{о «Тоxикистони советb»), «Ком-
сомоли Тоxикистон», «Пионери Тоxикистон», «Маориф ва маданият», 
«Мактаби советb», «Машъал» дар {аёти фар{ангии халқи тоxик са{ми 
муносиб доштанд. 

Соли 1925 ба Душанбе дастго{и китобчопкунb оварда шуд ва дар 
пойтахт Нашриёти  давлатии Тоxикистон таъсис ёфт. Дар давоми солҳои 
1925-1930 нашриёти  навтаъсис ҳамагb 448 номгeb китоб баровард, ки 31-тои 
он асари бадеb буд. Баъдҳо дар заминаи нашриёти мазкур нашрияҳои 
«Ирфон», «Дониш», «Маориф» ва «Адиб» ба вуxуд омаданд ва табиист, ки 
санъати  китобчопкунb ҳам аз xиҳати сифат ва ҳам аз xиҳати миқдор 
мукаммал гардид.  

Аввалин  театри касбии тоxик соли 1929 дар Душанбе таъсис ёфт,  ки 
он  минбаъд  исми  Театри давлатии  академии  драмаи  Тоxикистон ба номи  
Лоҳутиро гирифт. Театри  давлатии академии опера ва балети Тоxикистон  ба  
номи Айнb, Театри давлатии русии ба номи В.В. Мояковский, Театри 
давлатии  xавонони  Тоxикистон ба номи  М. Воҳидов ва театрҳои  касбии  
шахрҳои Хуxанд, Кeлоб, Rурғонтеппа, Хоруғ, Исфара, Панxакент сатҳи  
маърифати  мардуми  тоxикро  баланд  бардошта,  муносибати  одамонро  ба  
паҳлуҳои гуногуни зиндагb қавитар намудаанд. Дар замони шeравb чун  
Муҳаммадxон Rосимов, Аслиддин Бурҳонов, София Тeйбоева, Тeҳфа 
Фозилова, Маҳмудxон Воҳидов, [ошим Гадоев, Ато Муҳаммадxонов, 
[оxиқул Раҳматуллоев, Малика Собирова, Майрам Исоева, [абибцулло 
Абдуразоқов,  шахсиятҳое ба воя расиданд, ки бо ҳунари волои худ санъати 
театрии тоxикро дар xаҳон  муаррифb  намудаанд.  

Дар рушди фар{анги халrи тоxик баргузории да{а ва {афта{ои санъату 
адабиёти халr{ои гуногуни Итти{оди Шeравb са{ми муносиб гузоштанд. 
Махсусан, се маротиба (апрели соли 1941, сентябри соли 1949, апрели соли 
1957) дар пойтахти Иттиҳоди Шeравb – шаҳри Маскав баргузор шудани 
Да{аи адабиёт ва санъати тоxик барои зиёиёни Тоxикистон мактаби бузурги 
ма{орат буд. Аз xумла, дар аввалин  Даҳаи санъати тоxик дар Маскав 
операҳои  «Шeриши Восеъ»-и  С. Баласанян (матн  аз Турсунзода ва Деҳотb),  
«Коваи оҳангар»-и С.Баласанян (матн аз Лоҳутb), намоишномаҳои «Отелло»-
и О.Шекспир (тарxумаи Лоҳутb), «Калтакдорони сурх»-и Улуғзода, «Рустам 
ва Сeҳроб»-и  Пирмуҳаммадзода ва  Волкенштейн намоиш дода шуда,  аз  
тарафи  мунаққидони  рус  баҳои  сазовор  гирифтанд. 
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 Дар даврони Шeравb дар со{аи илму маорифи тоxик низ дигаргуни{ои 
куллb ба амал омаданд. Соли 1933 Китобхонаи давлатии Тоxикистон ба номи 
Фирдавсb кушода шуд. Ин китобхона минбаъд тамоми маҳсулоти чопии  
xумҳуриро фаро гирифта, ба муҳимтарин маркази илму маърифати  
Тоxикистон мубаддал  гардид.  

Соли 1932 аввалин мактаби олии Тоxикистон – Донишкадаи  давлатии 
омeзгории Душанбе таъсис ёфт. Соли 1948 Донишгоҳи  давлатии Тоxикистон 
ва соли 1951 Академияи илм{ои Тоxикистон бунёд гардиданд ва аввалин 
президенти АИ Тоxикистон устод Айнb интихоб шуд. Баъд{о дар Душанбе 
ва дар марказ{ои вилоят{ои Тоxикистон муассиса{ои зиёди  омeзгорb, касбb 
ва илмb таъсис ёфтанд, ки ин {олат ба инкишофи со{а{ои гуногуни илму 
фар{анг мусоидат кард.  

 
Савол ва супоришҳо: 

1. Дар бораи  вазъи  сиёсии  Xумҳурии Тоxикистон дар замони  Иттиҳоди  Шeравb  маълумот  
диҳед. 2.  Оид ба вазъи  иxтимоии  Тоxикистон дар ин  давра чb  медонед? 3. Чаро тоxикон  дар 
солҳои 20-30 асри ХХ  ба мушкилоти фарҳангb  дучор гардиданд? 4. Дар бораи аввалин рeзнома 
ва маxаллаҳои тоxикии баъди инқилоби Октябр маълумот диҳед. 5. Аввалин муассисаҳои  
фарҳангии дар Душанбе таъсисёфтаро  номбар кунед. 6.  Дар бораи театрҳои  касбии  тоxик  ва 
ходимони барxастаи он чb медонед? 

 
 

[АЁТИ   АДАБB 
 Баъди инқилоби Октябр ва ташкили  Иттиҳоди Шeравb дар адабиёти 
тоxик  тағйироти  xиддb   ба вуxуд омад. Пеш  аз ҳама,  ба адабиёти ин давра  
на чун  навъи ҳунар,  балки  ҳамчун  навъи  мафкура  муносибат  карда  шуд. 
Адабиёти бадеb дар замони шeравb бояд мувофиқи дастурҳои ҳизби 
коммунист, ки ба  воқеаҳои  зиндагb  аз мавқеи  синфb  ва  ва   табақавb баҳо  
медод, амал мекард. 
 «Xамъияти шоирон» (1922), «Rалами сурх» (1924), Тоx АПП (xамъияти 
нависандагони  пролетарии  Тоxикистон – 1931), Иттифоқи  нависандагони  
Тоxикистон (майи 1934) барин созмонҳои адабb масъалаи иртиботи 
адабиётро  ба инқилобу манфиатҳои  синфb xиддан ба миён  гузошта,  баҳри 
ба воя  расонидани  адибони  пролетарb  чораҳо меандешиданд.  Махсусан,  
Анxумани якуми  Иттифоқи  нависандагони  шeравb,  ки моҳи сентябри  
соли 1934  дар шахри Маскав  баргузор гардид,  реализми  сотсиалистиро  
чун методи  асосии  адабиёти  даврони шeравb эълон  карда,  бо ҳамин  роҳи  
ояндаи мафкуравии адибонро муайян намуд. Чунин  муносибати  синфигароb  
ба  озодандешии  анъанавии  адибони  тоxик  рахна ворид  намуд. 
 Дар охири  солҳои  20 садаи  ХХ  маркази  қувваҳои  адабии тоxик  
асосан  ба Душанбе  кeчад.  Вале насли  калонсоли  адибон  чун  Садриддин 
Айнb,  Аҳмадxон  [амдb,  Абдуррауфи  Фитрат,  [абибуллоҳи  Авҳадb, 
Абдулвоҳиди  Мунзим,  Аккоси  Бухороb,  Тамҳиди  Самарқандb,  Пайрав 
Сулаймонb аксаран дар шаҳрҳои  Самарқанду  Бухоро  зиндагb  ва эxод  
мекарданд. 
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 Дар ибтидои солҳои 30 ҳавзаҳои  адабии  Душанбе ва Хуxанд  аз 
ҳисоби  адибони  xавон   чун [аким  Карим, Муҳаммадxон Раҳимb,  Обид 
Исматb,  Муҳиддин Аминзода, Xалол Икромb, Uанb Абдулло, Мирзо 
Турсунзода, Сотим Улуғзода, Алb Хуш,  Мирсаид Миршакар, Баҳриддин 
Азизb,  Боқb Раҳимзода,  Абдусалом  Деҳотb,  Раҳим Xалил,  Фотеҳ Ниёзb,  
Нодир Шанбезода, [абиб Юсуфb,  ки онҳоро  адибони  насли  комсомол  
меномиданд,  пурра  гардид. Эxодиёти онҳо бо ғамхорb   ва ёриву дастгирии  
ду сутуни  адабиёти давраи нави тоxик  - Айнb ва  Лоҳутb  ташаккул ёфт ва 
аз xиҳати мавзeъ  ва мундариxа фарогиртару васеътар гардид.  
 Мавзeъҳои  асосии  адабиёти даврони шeравb  васфи инқилоби  
Октябр,  озодии занон,  накуҳиши дин ва  намояндагони  он,  танқиди xомеаи  
гузашта ва  мамлакатҳои  сармоядор,  васфи  захмату  заҳматкашон ва 
дeстиву  иттиҳоди  меҳнаткашони  тамоми  дунё  ба шумор  мерафтанд. 
 Дар адабиёти ин давра  таълифи  асарҳо  дар се  шакли  адабb – назм,  
наср ва драма  сурат  гирифта бошад ҳам,  дар аввал  назм  мавқеи  калонтар  
дошт.  Шоирон  дар ифодаи  мазмунҳои   нав аз  шаклҳои  суннатии  шеър  
чун маснавb, қитъа,  қасида, ғазал,  рубоb,  дубайтb,  мусаммат,  мустазод 
истифода  мекарданд.  Масалан,  мавзeи  озодии  занон дар «Таронаи духтари  
Помир» ном ғазали  Деҳотb ин тавр  садо  медиҳад: 
   
  Нағмаи  шодb  баро  аз сози ман, 
  Дар фазо xавлон кун,  эй шаҳбози ман! 
  Булбули  Помирам,  аз Боми Xаҳон, 
  Uулғул афкан  дар xаҳон,  овози  ман! 
  Масканам боғи  дилосои Ватан, 
  Неъмати  халқам  физояд  нози ман. 
  Аз Бадахшонам,  зи кони  лаълҳост, 
  Порае  лаъли  суханпардози  ман… 
 
 Дар  баробари ин,  шоирон  дар солҳои  30  аз шаклҳои  нави   шеърb, 
ки ба воситаи адабиёти рус омада, аз бандҳои чаҳормисраъгии  гуногунқофия 
(аабб; абаб; абвб) иборат  мебошанд, истифода   карданд.  Навпардозb ва 
қолабшиканb дар шеър  аз назми  давраи xадидия оғоз гардида  дар солҳои 30 
дар  осори  Лоҳутb,  Пайрав ва [. Юсуфb мавқеъ пайдо карданд  ва минбаъд 
дар эxодиёти дигар шоирон густариш ёфтанд. Вобаста ба ин дар  
адабиётшиносии тоxик  истилоҳҳои  шеъри нав,  баъдҳо шеъри озод,  шеъри 
сафед, баллада,1 сонет2  роиx гардиданд.  Таваxxeҳ  намоед  ба порчае аз  
«Ишқи духтари  Черкаш» ном  шеъри [абиб Юсуфb: 
 
  Рафт номеҳрубон,  

Бирафт! 
                               
1 Баллада  аз як  ё чанд  асари  манзум иборат буда,  во еа о  дар  атрофии як  сужет  гирд  
оварда  шудаанд. 
2 Сонет (калимаи  италиявb) шеърест, ки аз 14  мисраъ  иборат буда,  офияаш абба, абба, 
ввг, дгд мебошад.  
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Афсeс… 
Рост: 

Эй руста дар ҳавои шимол, 
Ишқ, 

Оташ – алам ба дил аз туст, 
Лек  мазмун не барои шумо! 
Додаb дил – 

Ба осмони чашм, 
Бурда ҳуши ту – 

Офтоби мeй, 
Тирамeю сиёҳчашмb – ту?.. 

 
 Дар  адабиёти  даврони шeравии  тоxик  бо таъсири  дигаргуниҳои  
сиёсиву фарҳангии давр  ва густариши  равобити  адабb  насри бадеb  низ 
шакли худро  тағйир  дод.  Агар насри Фитрат  чун намунаи насри  марҳалаи  
xадидия асосан  ифодагари  мавқеъ  ва назари  иxтимоии  муаллифи  он 
бошад,  дар насри Айнb, аз қиссаи «Одина» сар карда,  тақдири шахс  мавқеъ  
пайдо  мекунад ва зиддияти асар  ба воситаи амалиёту  муносибати  образҳо  
ҳал мегардад. Агар насри  Фитрат  дар мақоми  реализми ибтидоb  қарор  
дошта бошад, насри  Айнb  ва нависандагоне чун  [аким  Карим,  Икромb, 
Улуғзода,  Раҳим Xалил, Фотеҳ Ниёзb  дар тасвири  реалистb  инкишоф  ёфт. 
 Дар солҳои  Xанги Бузурги Ватанb (1941-1945) мавзeъҳои  асосии  
адабиёти  шeравb, аз xумла  адабиёти  тоxик,  ҳимояи  Ватан  ва  мубориза  ба 
муқобили фашизми Германия буд.  Асарҳои  адибони  тоxик,  чун  мисраъҳои  
зерини  Боқb  Раҳимзода,  моломоли  ғояҳои  ватанхоҳона ва душманбинона   
буданд: 
  Кунун, ки меҳри  ин Ватан, 
  Ба xисми  мо чу xон бувад. 
  Магар  фашизми  шумро, 
  Зи дасти мо амон  бувад? 
 
 [абиб Юсуфb, Сотим Улуғзода Абдушукур Пирмуҳаммадзода,  Фотеҳ  
Ниёзb,  Боқb  Раҳимзода,  [аким  Карим,  Ашурмат Назаров,  Лутфулло  
Бузургзода барин  адибони  тоxик  дар майдони  xанг  бевосита ширкат  
доштанд ва  [аким Карим, Абдушукур Пирмуҳаммадзода, [абиб Юсуфb ва 
Лутфулло  Бузургзода  дар ин xанг  қаҳрамонона  ҳалок  гардиданд. 
 Дар ин давра  шоири  куҳансол   Зуфархон  Xавҳарb,  ки шеърнависиро  
тарк карда буд,  боз ба майдони адабиёт дохил  шуд ва Розия  Озод  дар сини  
миёнсолb  ба навиштани  шеърҳои   ватандeстона шурeъ  кард. [амчунин,  
дар солҳои Xанги Бузурги Ватанb Аминxон  Шукeҳb, Абдуxаббор Rаҳҳорb, 
Муҳиддин  Фарҳат барин  шоирони  xавон  шеърҳои  аввалини  худро  ба 
хонандаи  тоxик  пешкаш  карданд. 
 Баъди  Xанги Бузурги  Ватанb  дар адабиёти тоxик  тағйироти  назаррас 
ба амал омад.  Rувваҳои  нав ба нави  адабb ба майдони  адабиёт ворид  
гардида, ба  инкишофи   мундариxавию  шаклии  адабиёт  мусоидат  карданд.  
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Дар солҳои 40-50 баробари наслҳои  пешин  адибоне чун Uаффор Мирзо,  
Ашeр  Сафар, Бобо [оxb,  Фазлиддин Муҳаммадиев, Пeлод  Толис,  Мeъмин 
Rаноат,  Аъзам Сидқb, Файзулло  Ансорb, Мавxуда [акимова ба эxод шурeъ 
карданд.  
 Дар солҳои  60-80 бошад,  насли  дигари  адибон  чун Xумъа Одина,  
Шодон [аниф,  Сорбон,  Муҳиддин Хоxаев,  Шоҳмузаффар Ёдгорb,  Меҳмон  
Бахтb,  Rутбb Киром,  Ибод Файзулло, Eрун Кeҳзод,  Баҳром Фирeз,  Бозор 
Собир, Лоиқ, Гулназар, Гулрухсор,  Алb  Бобоxон,  Uоиб Сафарзода, Саидxон  
[акимзода,  Аскар  [аким,  Султон Шоҳзода,  [ақназар Uоиб,  Абдулҳамид 
Самад,  Саидалb Маъмур,  Саттор Турсун,  Кароматуллоҳи  Мирзо,  Доро 
Наxот, Алимуҳаммад Муродb, [абибулло Файзулло, [оxb Мурод,  
Нурмуҳаммад Ниёзb,  Абдурафеъ Рабиев,  Xонибек Акобир, Раҳмат  Назрb 
бо диди нав   ба адабиёт ворид гардида,  ба тасвири олами  рeҳb  ва тақдиру  
мавқеи инсон  дар xомеа пардохтанд.  
 Дар адабиёти шeравии  тоxик  адабиёти бачагон чун соҳаи  мустақили  
адабиёти бадеb  ривоx ёфт ва  наслҳои гуногуни  адибон ба эxоди  асарҳои  
бачагона  низ шуғл варзиданд. Мирсаид Миршакар, Гулчеҳра  Сулаймонb,  
Акобир Шарифb,  Убайд  Раxаб, Наримон Бақозода чун адибони бачагон  
шинохта шудаанд. 
 Дар насри  тоxики  Xанги Бузурги Ватанb жанри  фантастикаи  илмb1  
мавқеъ пайдо кард.  Rиссаву  ҳикояҳои «Амри ишқ» (Миршакар), «Занбури  
айнакдор», «Аxоиботи  Нодар», «Бозгашт» (Абдумалик Баҳорb), «Дарахти  
пахтачормағз», «Баъди ҳазор сол», «Санги сарнавишт» (Адаш Истад) 
намунаи  чунин  асарҳо  мебошанд. 
 Торафт қувват  гирифтани  робитаҳои  адабb низ  ба адабиёти шeравии 
тоxик  таъсири файзбор расонд. Солҳои 30  аз Иттиҳоди  Шeравb  ва берун аз 
он  адибони бисёре чун В. Шкловский, Б. Лапин, З. Хатеревин, В. Луговской,  
П. Лукнитский,  (рус), В. Мисик, Л. Первомайский (украин), К.  Каладзе 
(гурxb), Бруно Ясенский (лоҳистонb), Юлиус Фучик (чех)  ба Тоxикистон 
сафар карданд.  Дар натиxаи ин сафарҳо ба забонҳои гуногун  чун  «Нисо», 
«Одам пeсти худро  дигар мекунад», «Данғара», «[икояҳои Помир» чандин 
асари xолиб ба вуxуд омад, ки дар баъзеии он  нависандагони  тоxик  
ҳаммуаллиф буданд. [амчунин, адибони тоxик  ба воситаи тарxумаи асарҳои 
нависандагони хориxb доираи назар, xаҳонбинb ва маҳорати нигорандагии 
худро такмил медоданд.  

Нақду баррасии адабиёти шeравb аз «Намунаи  адабиёти тоxик» (1926)-
и устод  Айнb  оғоз меёбад ва дар солҳои минбаъда  дар асару мақолаҳои  А. 
Лоҳутb, Н.Бектош, Т.Зеҳнb, С.Улуғзода, [.Юсуфb барин адибону  адабиёт-
шиносон  густариш  меёбад. Дар солҳои баъди Xанги  Бузурги Ватанb дар 
адабиётшиносb  ва танқиди  адабии тоxик тағйироти сифатb ба амал омад. 
Дар маxмeаҳои дастxамъии «Адабиёти советии тоxик» (1954), «[аёт ва 
адабиёт» (1958), «Масъалаҳои адабиёти тоxик» (1970), «[аёт, адабиёт ва 

                               
1 Асар ои  фантастикb – асар ое, ки дар он о  аёти  инсонb ба таври  асотирb  ва  

айриво еb  тасвир  меёбад. 
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қаҳрамон» (1977), тадқиқоти шашxилдаи таърихи адабиёти тоxик бисёр 
масъалаҳои таърихи адабиёт ва xараёни  адабии давр мавриди таҳлилу тадқиқ 
қарор гирифтаанд. Асару мақолаҳои Шарифxон [усейнзода,  Иосиф 
Брагинский, Холиқ Мирзозода, Носирxон Маъсумb, Соҳиб Табаров,  
Муҳаммадxон Шукуров,  Раxаб Амонов,  Воҳидxон Асрорb,  Юрий Бобоев, 
Расул [одизода, Абдулқодир Маниёзов, Хуршеда Отахонова, Xонон 
Бобокалонова, Худоb Шарифов, Раҳим Мусулмониён,  Абдунабb Сатторзода, 
А. Афсаҳзод, Маъсуд Муллоxонов ва дигарон ба масъалаҳои  адабиётшиносb  
ва  хусусиятҳои  мундариxавb ва услубию  бадеии  осори  адибон  бахшида  
шудаанд. Чунин аст мухтасари вазъияти адабиёти тоxик  дар даврони 
шeравb. 
 
 Савол ва супориш{о: 
1. Дар сол{ои 20-30 асри ХХ дар Тоxикистон кадом созмон{ои адабb амал мекард? 2. Чаро 
дар солҳои 20-30 Душанбе маркази қувваҳои  адабии тоxик  қарор гирифт? 3. Аз ҳар насли 
адибони даврони шeравb  чанд танро номбар кунед. 4. Дар назми даврони  шeравb чb  
тағйирот рeй дод?  Дар насри ин давра чb? 5. Кадом адибони тоxик дар  Xанги Бузурги 
Ватанb ширкат варзидаанд ва ки{о аз майдони xанг барнагаштанд? 6. Кадом 
адабиётшиносон ва мунаққидонро  ном бурда метавонед?         
 
  
                                     

САДРИДДИН  АЙНB 
(1878 –  1954) 

                                                                    
                                           Пас аз хокистари хомeш оташ{о фурeзондb, 
                                           Шарар{ое басо аз санг{ои сард рeёндb, 
                                           Сари гeри ниёгон машъала афрeхтb аз ме{р, 
                                           Аз ин рe {амчу машъал дар сари дасти замон мондb. 

                                                                                                                     (Лоиr)  
 
   Пешгуфтор      Садриддин Сайидмуродхоxаи Айнb шахсияти барxастаи фар- 
{ангиест, ки   халrи  тоxик дар садаи ХХ ба тамаддуни умумибашарb пешни- 
{од намудааст. Устод Айнb дар rатори Робиндронат Такур ([индустон), Лу 
Син  (Чин),  Та{а [усейн (Миср) чун яке аз чор тан бузургони адабиёти 
давраи нави Машриrзамин эътироф шудааст. 
 Устод Айнb дар {ассостарин давраи таърихи халrи тоxик умр ба сар 
бурда, ба халrу ватани хеш хизмати бедареu намуд ва аз худ мероси 
гаронба{ои илмию адабb боrb гузошт. Адиб дар даврони  шēравb  чун  
Ходими хизматнишондодаи илми Тоxикистон, академики Академияи илм{ои 
Тоxикистон  ва  доктори  илмҳои филология шинохта шуд ва дар замони 
истиrлолияти Тоxикистон ба унвони олии Rа{рамони Тоxикистон мушарраф 
гардид. 
 Фаъолияти эxодии ин че{раи дурахшони фар{ангb ба ду мар{алаи 
инкишофи адабиёти тоxик иртибот дорад. Ро{и адабию фар{ангии устод 
Айнb аз поёни rарни ХIХ пайваста ба вазъияти сиёсиву иrтисодb ва 
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иxтимоии аморати Бухоро оuоз гардида, то сол{ои 50-уми асри ХХ, ки давраи 
Итти{оди Шeравb буд, идома ёфтааст. 
 С. Айнb сардафтари адабиёти давраи нави тоxик мебошад. Устод ба 
мисли X.Икромb, С.Улуuзода, М.Турсунзода, Ф.Ниёзb, Р.Xалил, М. 
Миршакар, А.Де{отb, Р.[ошим, П.Толис шогирдони зиёдеро ба воя расонд, 
ки он{о дар инкишофи адабиёти давраи нави тоxик са{ми муносиб 
гузоштаанд.  Асар{ои гаронба{ои устод Айнb ба зиёда аз сb забони халr{ои 
гуногуни дунё тарxума ва чоп гардида, мавриди ба{рабардории хонандаи 
умумиxа{онb rарор гирифтаанд. Ин аст, ки  100-солагии  зодрēзи нависанда 
(1978) бо rарори  ЮНЕСКО  дар  миrёси  байналхалrb  xашн гирифта шуд.  
 Фаъолияти эxодии С.Айниро бе мутолиаву омeхтани зиндагиномаи e 
ба таври амиr муайян кардан душвор аст. Умри 76–солаи адиб баuоят 
ибратомeз аст. 
  Оила ва сол-           Исми  хонаводагии  адиб  Садриддин Сайидмуродхоxа бу-  
  {ои мактабb       да, Айнb тахаллуси эxодии eст.Садриддин  15 апрели соли  
1878 дар де{аи Соктареи тумани Uиждувони аморати Бухоро ба дунё  
омадааст. Падараш – Сайидмуродхоxа асосан ба касби кишоварзb шуuл 
дошт. Дар ин хонавода ча{ор писар бо ном{ои Му{иддин, Садриддин, 
Сироxиддин ва Киромиддин рeзгор доштанд. Падар аз {осили ду таноб 
заминаш рeзгори оиларо таъмин карда наметавонист, аз ин рe ба касб{ои 
бофандагиву сангиосиёбтарошb низ машuул буд. 
 Садриддин айёми бачагиро дар ду де{а – Соктаре, ки марбути тумани 
Uиждувон буд ва Ма{аллаи Боло, ки дар rаламрави тумани Шофирком rарор 
дошт, гузаронидааст. Падари Садриддин чанд муддат дар мадраса{ои Бухоро 
та{сил доштааст ва дар назди писар шеър{ои Саъдиву [офиз, Бедилу Соиб 
ва Исомахдум ном шоири он замонро rироат намуда, боиси бедор гардидани 
завrи шеърфа{мии e гардидааст. 
 Садриддин дар шашсолагb ба мактаб меравад. Азбаски дар мактаби 
писаронаи де{а чизе омeхта наметавонад, eро падар ба мактаби духтарона 
меди{ад ва чанд сол дар назди Бибихалифа сабаr омeхта, аз девон{ои 
[офизу Бедил ва ашъори eзбекии Навоию девони озарии Фузулb як андоза 
ба{равар мегардад.  
 Таrдир ба рeйи Садриддин нахандид.Тобистони соли 1889 дар Бухоро 
ва атрофи он касалии вабо омад. Садриддин дар байни чи{ил рeз аз падару 
модар xудо шуд ва чанд го{ дар бемордории бародарон rарор гирифт. Рeзе 
дар Ма{аллаи Боло яке аз мунавварфикрони Бухоро Садри Зиё ме{мон шуд. 
Садриддин, ки ба хабаргирии модаркалонаш рафта буд, ба дидори ин 
ме{мони олиrадр мушарраф гардид. Ме{мон дар сe{бат ба зиракии 
Садриддин пай бурда чунин таъкид кард: «Ин бачаро барои  хондан ба ша{р 
бурдан даркор аст. Rобилиятнок менамояд». [амин лутфу иrдом буд, ки 
Садриддин сентябри соли 1890 дар сафи муллобача{ои мадраса{ои Бухоро 
rарор гирифт. 
   Та{сил дар            Дар мадраса{ои Бухоро та{сил 19 сол давом мекард. Дар  
    мадраса        ин муддат муллобача{о аз  сарфу  на{ви  забони  арабb,  мантиr, 
аrоиди ислом (илми калом), фиr{и исломb (тарзи иxрои та{орат, намоз, рeза 
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ва u.) дарс мегирифтанд.Садриддин то соли 1906 дар мадраса{ои Мири Араб 
(1890-1891), Олимxон (1892-1893), Бадалбек (1894-1896), Хоxа Зо{ид (1896-
1898) ва Кукалтош (1899-1906) та{сил карда, душвори{ои зиёди зиндагиро аз 
сар гузаронидааст. 
 Садриддин аз камбизоаттарин му{ассилини мадраса{ои Бухоро 
будааст. Бинобар ин, бештари ваrти e на ба дарсхониву такрори дарс{о, 
балки ба таъмини рeзгор сарф мешудааст. Бе попeшb мондан, аз хунукb 
каф{ои по{о кафида хуншор шудан, мудом аз байни ангуштони по{о хун 
шоридан ла{за{ои нохушу да{шатборе буданд, ки {амвора ба Садриддини 
толибилм дучор меомаданд. 
 Дар ташаккули минбаъдаи шахсияти Садриддин шиносоb ба а{ли илму 
фар{анги Бухоро мусоидат намуд. Садриддин октябри соли 1891 ба хизмати 
Шарифxонмахдуми Садри Зиё даромад, ки ин ба таrдири минбаъдаи e 
таъсири xиддb расонд. Шоири xавони боистеъдод Му{аммад Сиддиrи 
[айрат бошад, дилбастагии Садриддинро ба шеъру шоирb таrвият дод. 
   [иxрат ба                Ибтидои  соли  1917  {одисае  рeй дод, ки С.Айнb  маxбур 
   Самарrанд   шуд аз Бухоро фирор намояд. Бо таъсири инrилоби 
феврали соли 1917 рус фаъолияти исло{талабии xавонбухориён вусъат пайдо 
кард ва амири Бухоро – Олимхон маxбур шуд, ки 22 апрели соли 1917 дар 
хусуси исло{от фармон барорад. Xавонбухориён 23 апрел ба намоиши 
шукрона баромаданд, вале ба аксул{аракати сахти {укумат дучор шуданд. 
Рeз{ои 23-24 апрел бо фармони амир сад{о маорифпарварону озодипарастон 
таъrиб гардиданд. [укумати амирb С.Айниро низ, {арчанд дар намоиши 
шукрона ширкат надошт,  75 чeб зада ба зиндон партофт. 
 Аскарони инrилобb С.Айниро дар rатори дигар исло{отхо{он аз 
зиндон озод намуда, ба беморхонаи Когон бурданд.  Дар он xо нависанда 52 
рeз табобат карда, 25 амалиёти xарро{b аз сар гузаронд. Баъд Айнb ба 
Самарrанд, ки дар тасарруфи Русия буд, сафар кард ва rисми зиёди  умри 
минбаъдаи худро дар ин ша{р гузаронд. 
 [одисаи дигаре, ки ба худого{ии С.Айнb мусоидат карда, мавrеи eро 
ба сиёсати аморати Бухоро тамоман муайян намуд, воrеаи Колесов1 буд. Бар 
асари ин {одиса  9-уми марти соли 1918 бародари нависанда – Сироxиддин 
ба rатл расонда шуд. С.Айнb ба ин муносибат марсияи пурсeзу гудозе 
навишт, ки банди аввалаш ин аст: 
  Дeстон! Фоxиаи сахт биомад ба сарам, 
  Рафт аз ин фоxиа рe{ аз тану нур аз басарам. 
  Хабаре омаду рафт аз дилу xон тоrату {уш, 
  Баъд аз ин кай шавад аз {ушу дилу xон хабарам! 
  Хабар ин аст, ки бо теuи ситам кушта шудаст, 
  Додарам – rуввати рe{у дилу rути xигарам. 
  Xигарам об шуду рехт зи ду чашми тарам, 
  Xигарам, во xигарам, во xигарам, во xигарам! 
                               

1 Воrеаи Колесов –раиси Шeрои комиссарони халrии Туркистон И.Ф.  Колесов 2 марти соли 1918 {амро{и 
xавонбухориён барои сарнагун кардани {укумати амир ба Бухоро {уxум намуд, вале бемуваффаrият анxом 

    ёфт. 
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 [укумати амирb Айниро дар Самарrанд {ам таъrиб кард ва аз 
xосусони дар Самарrанд будаи худ rатли нависандаро дархост намуд. 
С.Айнb  бо ёрb ва дастгирии инrилобиёни Самарrанд ба Тошканд фирор 
мекунад ва аз 22 апрел то 22 октябри соли 1918 дар он xо мемонад. Баробари 
бартараф шудани хатар ба Самарrанд баргашта, дар яке аз мактаб{ои усули 
нав ба касби омeзгорb машuул мешавад. 
 [амаи ин воrеа{о ва боз шиор{ои адолатхо{онаи болшевикон ба он 
сабаб шуд, ки Айнии де{rонзода инrилоби Октябрро бо хушb пазирад ва бо 
тамоми {астb  пирeзии инrилобро ситоиш намояд. 

Вале Айнb бо {ама сарсупурдагиву эътиrод дар замони шeравb низ ба 
як rатор нокоми{о рe ба рe омад. Муд{иштарин воrеае, ки ба {аёту эxодиёти 
минбаъдаи нависанда таъсири амиr гузошт, соли 1937 «душмани халr» эълон 
шудани e буд. Дар ин айём  сурат{ои нависандаи рeзгордида аз девор{ои 
rироатхона{ову мактаб{о фуроварда ва асар{ояш аз рeйхати китобхона{о 
бароварда шуданд. Айнb маxбур шуд,  ба Абулrосим Ло{утb, ки он ваrт{о 
дар Маскав мезист, муроxиат намояд. Бо кeшиш{ои бедареuи Ло{утb ва 
дахолати бевоситаи сардори Давлати Шeравb И.Сталин номи неки устод 
Айнb барrарор гардид. 
 [одисаи соли сию{афтум боиси таuйироти  мундариxавb дар эxодиёти 
устод гардид. Нависанда дар замони xанги сол{ои 1941-1945 дар маркази 
асар{ои бадеии худ образ{ои фолклорию таърихиро rарор дод ва баъди xанг 
ба навиштани «Ёддошт{о» шурeъ намуд.  

Айнb дар синни 45-солагb хонадор шудааст ва фарзандонаш – 
Камолиддин, Холида ва Лутфия дар {амин ша{ри бостонии Самарrанд ба  
дунё омадаанд. Вале нависанда дар {аёти адабb ва фар{ангии Тоxикистон 
фаъолона ширкат менамуд. [ар сари чанд ваrт ба Сталинобод1 омада, 
маxлис{ои адабb ва фар{ангиро сарварb менамуд. Ба{ори соли 1951 шeъбаи 
тоxикистонии Академияи илм{ои Итти{оди Шeравb ба Академияи илм{ои 
Тоxикистон табдил дода шуд ва Айнb аввалин президенти АИ Тоxикистон 
интихоб гардид. Ин воrеа боис шуд,  ки устод минбаъд ша{ри Сталинободро 
низ xои истиrомат rарор ди{ад. 

Устод  Айнb  мо{и майи   соли 1954  дар Сталинобод   бемор  мешавад  
ва  15  июл,  нисфирēзb,  аз xа{он  мегузарад.  Дар маросими  видоъ, ки   дар 
майдони «800 – солагии  Маскав»  баргузор  гардид, дусад-сесад {азор  
алоrамандон  аз тамоми  Итти{оди Шēравb  иштирок  доштанд. Оромго{и  
ин   шахсияти  беназир, ки  дар  боuи  самти шимолии  ша{ри Душанбе  rарор  
дорад,  макони  зиёрати  тоxикистониён  ва  а{ли фар{анги  xа{он  мебошад.  
 

  
Савол ва супориш{о: 

1.Айёми хурдсоливу наврасии Садриддин дар кадом де{от гузаштааст? 2. Садриддин дар 
кадом мактаб{ои Соктаре та{сил кардааст? 3.Садриддин кай ба Бухоро омад ва зиндагиаш 
чb гуна буд? 4. Садри Зиё дар зиндагии Садриддин чb гуна наrш бозид? 5.Чаро Айнb ба 

                               
1 Ша{ри Душанбе аз соли 1929 то соли 1961 Сталинобод ном гирифта буд 
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Самарқанд ҳиxрат  кард? 6. Оё Айнb  дар Душанбе низ  истиқомат доштааст. 7. Оромгоҳи  
устод Айнb дар куxост? 
 
 
 
 
 

                                           Осори  Айнb 
 

Фаъолияти     Фаъолияти омeзгории С. Айнb {анўз айёми мадрасахонияш  
омeзгорb   оuоз гардида, дар ду самт идома ёфтааст. 1. Таълим дар мактаб{ои 
усули нав. 2. Таълиф ва табъи китоб{ои дарсb.  
Фаъолияти омeзгории С.Айнb {анēз айёми  мадрасахониаш  оuоз гардида, 
баъд{о дар ду самт идома ёфтааст. 1.Таълим дар мактаб{ои усули нав.  
2.Таълиф ва ба табъ гардидани китоб{ои дарсb. Соли 1906 дар Бухоро 
Абдурра{мон Саъидb ном тотор нахустин мактаби нави тоториро таъсис дод. 
Азбаски дар ин мактаб чанде аз бача{ои тоxик низ та{сил мекарданд,  Айнb 
дарс{ои Саъидиро барои талабагони тоxикзабон тарxума менамуд. Ваrте ки 8 
ноябри соли 1908 дар {авлии Абдулво{иди Мунзим аввалин мактаби нави 
тоxикb таъсис ёфт, фаъолияти омeзгории С.Айнb боз {ам васеътар гардид.  
   С.Айнb аз таxрибаи дар мактаб{ои Абдурра{мон Саъидb, Абдулво{иди 
Мунзим ва Абдуrодир Шакурb1 андeхтааш истифода карда, барои 
толибилмони мактаби нав се китоби дарсb навишт. «Тартилулrуръон» (1909), 
«Зарурийёти динийя» (1914) ва «Та{зибуссибён» (1910; 1917) {ар кадом аз 
ниго{и илмиву усулb, забону тарзи нигориш ва фарогирии маводи таълимиву 
тарбиявb xолибанд. Аксари {икоя{ои «Та{зибуссибён», аз xумла «Одами 
бааrл ва со{иби бахти баланд», «Одами бадбахт», «Бачаи боаrл», «[икоят»  
бо порча{ои шеърb таrвият ёфтаанд.  

Аз ин xи{ат, {икояте, ки дар он исрофкорb ва харxи бе{уда мазаммат 
гардида, натиxаи неки сарфакорb таъкид меёбад, xолиби диrrат аст: Дар 
мамлакат{ои Uарб ша{ре месeзад. Иморат{о {ама корношоям гардида ва 
а{олии ша{р бехонаву xой мемонад. Одамони хайрхо{ ба касони ба бадбахтb 
дучор омада ёрb расондан хоста, сандуrи хайрия мекушоянд. [ангоми xамъ 
кардани хайрия ба назди тоxире мераванд, ки барои сарфи бе{удаи як дона 
гēгирд хизматгори худро ко{иш карда истодааст.Тоxири номбурда ба 
мутасаддиёни хайрия да{ {азор тилло ионатона дода, он{оро дар тааxxуб 
мегузорад: «Гуфтанд: «Дар як дона гeгирд он rадар ко{иш карда, дар иона2 
ин rадар маблаu додан барои чист?» 
 Тоxир гуфт: «Агар ба як дона гeгирд са{л мегирифтам ва ба муфт 
сeхтани он розb мешудам, дар ин маврид аз куxо пул ёфта иона мекардам». 

  Байт: 
 Ба xойи зарурат биде{, то тавонb, 

                               
1 Абдулrодир Шакурb (1875-1943) яке аз равшанфикронест, ки соли  1903  аввалин мактаби усули навро дар 

Самарrанд таъсис дода буд. 
2 Иона – ёрb додан, мадад кардан. 
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 Ки дасти ту гирад га{и нотавонb. 
 Ва лекин ба xое, ки нафъаш набошад, 
 Хирадманд як дона арзан напошад. 

 
  Фаъолияти       Фаъолияти рeзноманигорb ва публитсистии  устод Айнb аз  
 рўзномангорb    Самарrанд зиндагb ихтиёр кардани нависанда оuоз ёфта то   
 ва публитсистb  охири умри  e давом мекунад. Айнb дар рeзномаҳои  «Шeълаи 
инrилоб» ва «Овози тоxик» ба сифати му{аррири адабb ва мушовир 
фаъолият доштааст. 

Устод {анeз аз сол{ои 1919-1920  дар маxаллаи «Шeълаи инrилоб» бо 
имзо{ои мустаори1 «С.М.», «С.Х.», «R.А.», «С.R.», «С.А.», «М.» ва дар  
маxалла{ои {аxвии eзбекии «Таёr», «Машраб» бо имзо{ои «Бир кечалик 
футурист», «Сарсон», «Баттол» маrола, фелетон ва шеър{ои {аxвb менавишт. 
Баъдтар дар рeзномаи eзбекии «Ме{наткашлар товуши» ва «Овози тоxик» 
фаъолияти публитистии С.Айнb инкишоф ёфт.  
         Маrола{ои публитсистии С.Айнb чун жанри фаврb ва рēзмарра 
муносибати нависандаро ба му{имтарин воrеа{ои сиёсb, иxтимоb ва 
фар{ангии давр ба таври возе{ ифода менамоянд. Масалан, дар сол{ои 
аввали [окимияти Шēравb масъалаи хондан ва саводнок шудани а{олb, 
махсусан xавонон, аз му{имтарин ва заруртарин масъала{ои рeз {исоб 
мешуд.  Устод дар маrола{ои «Сайф2 ва rалам» «(1920), «Акнун навбати 
rалам аст» (1920), «[афтаи атфол3 чист?» (1921), «Дар ро{и бар{ам додани 
бесаводb» (1921), «Ба атфоли хурдсол ёрмандb намоед» (1921) ва uайра 
а{амияти савод омēхтан ва дониш андeхтанро дар {аёти {ар шахс ва xомеа ба 
таври возе{ таъкид мекунад.  
 Ё худ му{имтарин воrеаи сиёсие, ки соли 1924 дар {аёти сиёсии 
Итти{оди Шeравb рeй дода буд, ин таrсимоти {удуд{ои миллии xум{ури{ои 
Осиёи Миёна буд. Ба ин муносибат пантуркистону миллатгароён, ки халrи 
тоxикро аз мактабу маориф ва матбуот беба{ра кардан мехостанд, 
муборизаро ба муrобили ин rавми ку{анбунёд аз нав авx доданд. Дар {амин 
давраи таrдирсоз дар матбуот «Rавми тоxик ва рeзнома» (1924), «Дар бораи 
мактаб ва маорифи тоxик» (1924), «Дар бораи китоб{ои мактабии тоxикон» 
(1924), «Тоxикони кe{истон» (1924), «Rобилияти ташкилотb дар тоxикон» 
(1924), «Матбуоти тоxик» (1926) барин маrола{ои публитсистии С.Айнb чоп 
шуданд. Устод дар ин маrола{о таъриху адабиёти бой ва фар{анги ку{ан 
доштани rавми тоxикро ба тамом собит месозад. «Дар Осиёи Миёна, хусусан 
дар хоки Бухоро ва Туркистон, – ёдовар мешавад Айнb дар  маrолаи 
"Матбуоти тоxик»,– ба будани як rавми бузурге бо номи «тоxик» бояд касе 
инкор надошта бошад». 

«Деви {афтсар», «Хари бедум», «Талвосаи xонкании дарандаи 
захмдор», «[ар зараррасонандаи ба одамро нест кардан даркор аст» барин 

                               
1 Имзои мустаор – имзои пeшида ва муваrrатb. 
2 Сайф – шамшер. 
3 Атфол –  xамъи тифл, кeдак, бача. 
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маrола{ои дар давраи Xанги Бузурги Ватанb навиштаи С.Айнb хонандаро ба 
шуxоат, мардонагb ва xоннисорb дар ро{и {имояи Ватан водор мекунанд. 

Устод Айнb низ тамоми эxодиёти давраиxангии худро ба {имояи 
Ватани азиз аз фашистони истилогар равона намуд. Ин {олатро аз очерк{ои 
«Исёни Муrаннаъ» (1944) ва «Rа{рамони халrи тоxик Темурмалик» (1944) 
бармало мушо{ида кардан мумкин аст. Агар дар «Исёни Муrаннаъ» 
муборизаи ниёгони мо ба муrобили араб{ои истилогар (асри VIII) нишон 
дода шавад, пас, дар «Rа{рамони халrи тоxик Темуралик» муrовимати халrи 
тоxик бар алай{и муuулони хунхор тасвир меёбад. Вале масъала{ои асар{ои 
мазкур ба мавзeи асосии адабиёти давраиxангb муносибати rавb доранд. 
Нависанда корнома{ои Муrаннаъ ва Темурмаликро ба муrобили аxнабиёни 
истилогар ба тасвир гирифта, бо {амин ба {амватанони замони худ дарси 
мардонагию далерb ва душманбадбинb меомeзад. 
Фаъолияти     Маrола{ои оид ба забон таълиф намудаи С Айнb фарогири 
забоншиносb  масъала{ои назариявии забоншиносb нестанд. Он{о ба 
вазифа{ои амалии  забони тоxикb, бе{тар шудани сифати забони адабии 
тоxик, са{е{тар ва uанитар шудани rоидаву меъёр{ои забони адабb, хубтар 
гардидани забону услуби адабиёти садаи ХХ  тоxик бахшида шудаанд.   

Дар сол{ои 1928 –1930 масъалаи забони адабии {озираи тоxик дар 
маркази таваxxe{и а{ли зиёи тоxик rарор гирифт. Дар ин давра маrола{ои С. 
Айнb «Дар атрофи забони форсb ва тоxикb» (1928), «Масъалаи таърихb дар 
гирди алифбои нави тоxикb» (1928), «Забони тоxикb» (1928), «Xавоби ман» 
(1929) ва u. ба табъ мерасанд. Муаллиф дар он{о асоси миллии забони тоxикb 
ва инкишофи минбаъдаи забони адабии тоxикиро ошкор менамояд. 
       Фаъолияти забоншиносии С.Айнb инчунин дар асар{ои та{риркарда ва 
мактуб{ояш низ ба мушо{ида мерасад. Аз ин xи{ат, rайд{ои С.Айнb оид ба 
забон ва услуби асар{ои нависандагон ва «Кори накe кардан аз пур кардан 
аст» (1934), «Мактуби кушода ба рафиr Толис» (1948), «Баъзе rайд{о оид ба 
а{воли забоншиносb дар Тоxикистон» барин маrолаву мактуб{ои устод 
xолиби диrrат аст. 
 Муло{иза{ои С.Айнb тамоми rисмат{ои забоншиносb, чун луuат, 
калимасозb, овоз{ои нутr, сохти грамматикb, имлову услуби баёнро фаро 
гирифтаанд ва бо рe{и пурrуввати амалb ва омeзандагии худ {оло {ам ба 
масъалаи тозагb ва асолати забони тоxикb са{мгузор мебошанд. 

С. Айнb фаъолияти илмии худро аз асар{ои таърихb оuоз менамояд. Дар 
«Таърихи инrилоби фикрb дар Бухоро» (соли 1921) ва «Таърихи амирони 
манuитияи Бухоро» (1923) ном асар{ои устод {аёти сиёсиву иxтимоии халrи 
тоxик дар асрҳои  ХVIII, ХIХ ва ибтидои асри ХХ мавриди та{лили муфассал 
rарор гирифтааст. 

 
Савол ва супоришҳо: 

1.Фаъолияти омўзгории С. Айнb кай оuоз гардида, дар кадом самт{о идома ёфтааст? 2. 
Кадом китоб{ои дарсии Айниро медонед? 3. [икояеро аз «Та{зибуссибён» баён намоед. 4. 
С. Айнb дар кадом рўзнома ва ма{алла{о кор мекард? 5. Чанд маrолаи публитсистии 
нависандаро ном баред. 6. Чаро  Айнb дар замони Xанги Бузурги Ватанb очерк{ои «Исёни 
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Муrаннаъ» ва «Rа{рамони халrи тоxик Темурмалик»-ро навишт? 7. Кадом маrола{ои 
забоншиносии Айниро медонед? 8. Оё  устод асар{ои таърихb низ навиштааст? 
 

С. АЙНB - ШОИР 
 

  Шеърҳои     Дар давраи аввали эxодиёти Садриддини Айнb, ки аз  солҳои 90- 
давраи аввал  уми асри ХIХ то сол{ои 20-уми садаи ХХ –ро дарбар мегирад, 
назм мавrеи калон дорад. Садриддин {анeз айёми дар мактаби де{а 
хонданаш машrи шеър менамуд ва аз сол{ои 1892-1893 бо тахаллус{ои 
«Сифлb», «Мe{тоxb» ва «Xунунb» шеър менавишт. Вале ҳеx кадом 
тахаллусҳои  номбурда  ба шоири  xавон  маъқул  намешавад ва баъдтар  
тахаллуси  «Айнb»-ро  интихоб  менамояд, ки  дорои 48  маъно  мебошад. 
Uазали «Гули сурх», ки  соли 1895 эxод  гардидааст, аввалин  шеъри  бо  
тахаллуси  Айнb1 суруда  мебошад: 
 
  Рози  дил мегуфтам,  ар як марҳаме  медоштам, 
  Шикваҳо  мекардам аз ғам,  ҳамдаме медоштам… 
  Аз тамошои  гули сурх аз чb  мемондам xудо, 
  Гар  ба  каф  чун аҳли  олам  дирҳаме  медоштам. 
  Чун тарозу  кай шудb  саргаштагb бар ман насиб, 
  Айнb,  ар фикре на аз  бешу  каме  медоштам. 
 

Шоир анъанаи адабиёти классикии тоxикро идома дода, бештар ба 
uазал, rитъа, мусаммат, rасида, маснавb ва рубоb барин жанр{ои лирикb 
таваxxe{ зо{ир намудааст. Дар uазал{ояш ишrу му{аббат, манзара{ои 
нотакрори табиат ва ахлоrи {амидаи инсонb самимона ва {унармандона васф 
гардидаанд: 

Ёрро, аз лутф бар {олам назар будb, чb будb? 
  Ё маро xуз ошиrb кори дигар будb, чb будb? 
  Васл бо ин кeта{b, {иxрон ба ин дуру дарозb, 
  Шоми uам чун суб{и шодb мухтасар будb, чb будb? 
  Ёр мехонад ба сeйи хеш арбоби uаноро,2 
  Айнии бечораро {ам мушти зар будb, чb будb? 
 С.Айнb бархе аз шеър{ояшро дар тазмин ва татаббeи ашъори Саъдию 
[офиз, Камоли Хуxандию Камоли Исфа{онb, Xомию [илолb, Бедилу Соиб 
эxод намуда, ма{орати сухансанxии худро такмил додааст. Аз ин xи{ат, 
мухаммас{ои тазминии шоир xолиби диrrатанд. Айнb uазал{ои маъруфи 
шоирони  номбурдаро интихоб карда,  дар радифи он{о мисраъ{ое меофарад, 
ки аз ли{ози тасвир дар як поя rарор доранд. Як банд аз мухаммас бар uазали 
[офиз: 
  Сeхт {иxрон хирмани бунёди ман, 
  Гашт вайрон хонаи ободи ман, 
  Нест фориu хотири ношоди ман, 
                               
1 Айнb – чашма, чашм,  аслb, баробарb ва айра. 
2 Арбоби uано – шахсони доро ва бой. 
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  «Гарчи ёрон фориuанд аз ёди ман, 
  Аз ман эшонро {азорон ёд бод!»    
 Баробари ба воrеа{ои сиёсb ва иxтимоии давр майл намудани С. Айнb 
мавзeъ ва мундариxаи ашъори шоир низ таuйир ёфт. Адиб ба чунин хулоса 
омад, ки дар замони e тан{о ба мавзeи ишrу му{аббат ма{дуд шудани 
шоирон басанда нест.  Шеър {ам бояд ба тасвири масъала{ои мубрами рeз 
кор гирифта, ба дард{ои иxтимоии xомеа бархeрад. Шоир дар rасидаи «Ёди 
мозb»1 афсeс хēрдааст, ки як rисми умри гаронмояи худро дар uафлат 
гузаронидааст: 
  Рeзгор охир зи хоби uафлатам бедор кард, 
  Чун ба худ дидам, зи {оли худ хиxолат доштам. 
  Дар xароидномаи2 аъмоли худ дидам аён, 
  Нек санxидам, ки як олам rабо{ат доштам. 
 Дар {аrиrат, «Мактаб», «Са{арго{он», «Заминро бояд нафурeшед», 
«Бомдоди ба{орон» барин шеър{ои Айнb, ки сол{ои 1911-1917 эxод 
гардидаанд, бо содагb, самимият ва хусусият{ои пандуахлоrии худ фарr 
мекунанд. Ин шеър{о заминаи муста{ками воrеb дошта, таxассумгари 
аrида{ои маърифатпарварb ва равшангароии шоир мебошанд. Масалан, дар 
ибтидои асри ХХ дар Бухоро муносибат{ои капиталистb rувват гирифта он 
боиси заминро бо нархи арзон фурeхта, ба ша{р {иxрат кардани 
за{маткашони де{от гардид. Шеъри «Заминро бояд нафурeшед»  {ушдорест, 
ки за{маткашонро аз оrибати фоxиабори заминфурeшb ого{ месозад: 

Эй rуввати xисму rути3 xонам, 
  Осоиши xони нотавонам! 
  Бишнав зи ман ин хуxаста4 гуфтор, 
  Мафрeш замини хеш зин{ор, 
  Ин хоки сия{, ки мушкбез аст, 
  Мафрeш, ки модари азиз аст! 
 Ифоданокb ва rувваи тасвир ба воситаи ташбе{, тавсиф ва такрор 
барин санъат{ои бадеb хеле хуб таъмин гардидаанд. Чунин xозибанокb ва 
таъсирбахшb дар дигар шеър{ои номбурда низ мушо{ида мешавад.  

Дар шеър{ои «Фоxиаи шиа ва суннb», «[асрат», «Нидо ба xавонон», 
«Марсия ба вафоти Мирзо Сироxиддини [акими Бухороb», достони 
тамсилии «Парвона ва кирмак» бошад, шоир ба мавзeъ{ои сиёсиву иxтимоb 
рe овардааст. «Фоxиаи шиа ва суннb» ба муносибати задухēрде, ки 23 январи 
соли 1910 миёни шиимаз{абон ва суннимаз{абон дар Бухоро рух дода буд, 
эxод гардидааст. Дар шеър сабабгори асосии ин фоxиа будани 
{укуматдорони мансабталош таъкид ёфта, мардум ба {ушёрb ва хештан-
иносb даъват мегардад: 
  То ба чандин рехтан хуни бародар xойи об. 
  То куxо{о кeфтан бар фарrи модар xойи мор? 
                               
1 Мозb –гузашта, пешина. 
2 Xароид – xамъи xарида, рeзнома, дафтари рeйхат. 
3 Rут – таом, хeрок. 
4 Хуxаста – хуб, хуш, муборак. 
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  Худкушb баҳри  чb? Аз бегонагон орем шарм. 
  Дeстозорb чаро? Аз душманон дорем ор! 
 Дар ашъори давраи аввали эxодиёти Айнb тарзу услуб{ои гуногуни 
тасвир истифода шудааст. Шоир дар баёни фикр го{ аз о{анг{ои лирикb, го{ 
аз тарзи ифодаи публитсистb ва го{ аз тасвир{ои тамсилb бома{орат 
истифода кардааст. Дар достони «Парвона ва кирмак» андеша{ои сиёсиву 
иxтимоии шоир дар пардаи тамсил баён ёфтааст. Образи кирмак 
(за{маткашони ба замин сарукор дошта) ба образи парвона (заминдорон ва 
заминxаллобони маuруру худписанд) муrобил гузошта шудааст. Оrибат 
тифлон (xавонони ватандeсту халrпарвар) ба боu даромада, аз парвона пару 
бол мекананд ва кирмак шукр мекунад, ки маuруру худписанд нест.Тамсил 
чунин xамъбаст шудааст: 
  Он ки дар ин маърака худрой шуд, 
  Худсару худбину худорой шуд, 
  Оrибаташ {ол бад ин сон шавад, 

 Маъракаи бозии тифлон шавад. 
 Ашъори      Фаъолияти шоирии адиб баъди инқилоби Октябр {ам давом намуд. 
даврони    Шоир дар ин айём баробари жанр{ои суннатb аз шакл{ои нави шеъ- 
шeравb   рb низ бома{орат истифода кардааст. «Суруди озодb» ё «Марши 
{уррият» (1918) ном шеъри Айнb аз нe{ банди ча{ормисраъгb иборат буда, 
ба о{анги «Марселеза»1 эxод гардидааст. Ин суруд дар ду вазн (1. Ба{ри 
рамал – фоилун, фоилун, фоилотун; 2. Ба{ри  мутадорик – фоилун, фоилун, 
фоилун) эxод гардида, {ам аз xи{ати мундариxа ва {ам аз xи{ати вазну rофия 
шеъри навоварона мебошад. 
  Эй ситамдидагон, эй асирон! 
  Ваrти озодии мо расид. 
  Муждагонb ди{ед, эй фаrирон! 
  Дар xа{он суб{и шодb дамид... 
 Устод Айнb то охири умр аз эxоди асар{ои назмb даст накашид. Шеъру 
достон{ои «Инrилоб» (1919), «Ба шарафи инrилоби Октябр» (1920), «Ахгари 
инrилоб» (1921), «Овози тоxик» (1924), «Шоистаи {урмат» (1932), «Да{ сол» 
(1932), «Тоxикистон» (1935), «Ба Пушкин» (1937), «Xанги одаму об» (1937), 
«Марши интиrом» (1941), «Суруди зафар» (1943), «Rасидаи xанг ва зафар» 
(1945) ва uайра бо хусусият{ои публитсистb ва рe{и муассирии худ 
муносибати шоирро ба воrеа{ои му{ими сиёсb, иxтимоb ва фар{ангии 
Иттиҳоди Шeравb барxаста ифода мекунанд.  
 С.Айнb барои асар{ои насрии худ низ порча{ои назмb таълиф 
кардааст. Rисми кулли ашъори шоир дар маxмeа{ои «Ахгари инrилоб» 
(1923), «Ёдгорb» (1935) ва xилди 8- уми Куллиёт (1981) фаро{ам омадаанд. 
Вале дар давраи дуюми эxодиёти адиб шеър мавrеи маҳдуд дорад.  

 
Савол ва супориш{о: 

                               
1 Марселеза – суруди инrилобии фаронсавb, гимни давлатии Фаронса мебошад. Муаллифи матн ва мусиrии 

 он Руже де Лил (1760-1836) аст. 
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1. Тахаллусҳои  адабии шоирро номбар  карда,  порчаеро аз ғазали «Гули сурх» қироат 
намоед. 2. Айнb дар давраи  авали  эxодиёти  худ  ба кадом  жанрҳо таваxxeҳ  зоҳир  
намудааст? 3. Uазал дар эxодиёти С.Айнb чb мавrеъ дорад?  4.Ашъори шоир ба кадом 
мавзeъ{о бахшида шудаанд? 5.Мо{ияти пандуахлоrии ашъори С.Айниро шар{ ди{ед. 6. 
Шеъри «Суруди озодb» дар кадом о{анг эxод гардидааст? 7. Чаро баъди инrилоби Октябр 
фаъолияти шоирии Айнb ма{дуд гардид?   

 
ФАЪОЛИЯТИ НАВИСАНДАГИИ АЙНB 

 
  Устод Айнb дар даврони шeравb асосан ба таълифи асар{ои насрb 
машuул мешавад. Нахустин асари калон{аxми нависанда rиссаи «Xаллодони 
Бухоро» мебошад, ки  соли 1922 ба забони eзбекb ва соли 1937 ба забони 
тоxикb чоп мегардад. Аз ин рe, аввалин асари насрии калон{аxме, ки устод 
Айнb ба хонандаи тоxик пешкаш намудааст, rиссаи «Одина» мебошад. Ин 
rисса бори нахуст бо номи «Саргузашти як тоxики камбаuал» дар рeзномаи 
«Овози тоxик» (1924-1925) чоп шуд. Чопи китобии rисса бо номи 
«Саргузашти як тоxики камбаuал ё ки Одина» соли 1927 ба табъ расид. 
Матни {озираи «Одина», ки аз чор rисм ва 30 боб иборат аст, ма{сули 
та{рир{ои пайдарпайи нависанда мебошад.1  
Rиссаи       «Одина» аввалин rиссаи реалистии тоxик аст. Нависанда дар ин  
«Одина»   асар {аёти тоxикони кў{истонро дар ибтидои асри ХХ инъикос 
мекунад. Воrеа дар кe{истони Rаротегин (водии Рашт) мегузарад. Образ{ои 
Одина, Гулбибb, Бибиоиша, Арбобкамол, Муллохокиро{ ва дигарон 
хонандаро ба {асту душвору сангин ва камбаuалонаи мардуми ме{натb 
шинос менамоянд.  

Одина дар синни 12-солагb аз падару модар ятим мемонад. Rозb,муфтb 
ва оrсаrол барин калоншавандагони де{а мероси камбаuалонаи аз падари ў 
боrимондаро «тарака»2 мекунанд. Дар натиxа Одинаи саuир3 аз арбоби де{а 
да{ танга rарздор шуд. Мувофиrи rарордод Одина дар сини  15-солагb ба 
хизмати Арбобкамол даромад. Вале дар бадали ду соле, ки Одина дар ин 
дарбор хизмати чўпонb ва {езумкаширо ба xо овард, «аз хexаини худ рeйи 
хeроки серb ва пeшоки дурустро надид». Ба болои ин, Одина {амеша аз 
хexаин зарбу лат мехeрд ва дашному {аrорат мешунид. 

Одина ро{и ягонаи наxотро дар гурехтан мебинад ва ба сўйи Фарuона 
ра{сипор мешавад. E дар заводи пахтатозакунии Андиxон дар шароити 
ни{оят вазнину тоrатфарсо се сол кор мекунад ва бо пули пасандозаш барои 
модаркалонаш - Бибиоиша ва ма{бубааш – Гулбибb савuотb харида, ро{и ёру 
диёрро пеш мегирад. Одина мехост духтари холааш - Гулбибиро ба занb 
гирад. Бинобар ин, барои тeй {ам тайёрb дида буд. Вале дар ро{и Rаротегин 
закотчиёни амир rисми зиёди молу матои Одинаро uорат мекунанд ва e бо 
қисмати ками ра{овард ба хонаашон мерасад. 

                               
1 Яке аз хусусият{ои услубии эxодиёти С. Айнb  он аст, ки e асар{ояшро, аксаран, пеш аз чопи навбатb  
та{рир ва такмил меди{ад.  
2 Тарака – таксим намудани моли мерос. 
3 Са ир- хурд. 
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Одина боз ба чанголи Арбобкамол меафтад ва маxбур мешавад, ки ба 

ивази як миrдор пулу мол аз дасти хexаини собиrаш ра{оb ёбад.  Одина ба 
сафар баромад ва маrсад дошт, ки  ин дафъа асбоби тeйро {арчи тезтар xамъ 
карда, ба хона баргардад, Гулбибиро за занb гирад ва rисмати боrимондаи 
умрро {амро{и модаркалонаш ва Гулбибb ба осудагb гузаронад. Вале дар 
заводи Андиxон бемор мешавад, eро {амкоронаш барои табобат ба Тошканд 
мефиристанд. Вале азобу азият{ои зиёди uарибb, ме{нати тоrатфарсову 
фикру андеша{ои {узновар дар бораи бозмондагонаш xисми xавони Одинаро 
тамоман хароб карда буд ва e дар Тошканд соли 1918 аз касалии сил вафот 
мекунад. 
Образ{ои      Rа{рамони асосии асар Одина мебошад. E дар дарбори  Арбоб- 
rисса     камол тамоман беxуръат тасвир ёфтааст. Муносибати золимонаи 
Арбобкамол чашми eро чунон тарсондааст, ки {атто ба хexаин рe ба рe 
истода ёрои сухан гуфтанро надорад. Арбобкамол ваrте ки пойи шикастаи як 
гeсфандашро мебинад, аз Одина сабаби онро мепурсад: «Одина воrеаро 
{икоя карданb шуда «ман... {езум... чинb...» гуфта забонаш гирифта -- 
гирифта сухан сар карда буд, ки Арбоб маxоли гап задан надода, монанди 
шаuоли гуруснае, ки ба мурuе {амла оварад, ё саге, ки ба гадое дарафтад, ба 
тарафи Одина {уxум карда ва сангеро аз замин бардошта чунон бар сари 
Одина зад, ки сараш торс кафида худаш ба замин афтод». 

Шароити тоrатфарсои зиндагb ва муносибати uайриинсонии Арбобка-
мол Одинаро ба андеша водор мекунад ва e ро{и ягонаи аз дасти ин золим 
халос шуданро дар гурехтан медонад.  

[амин тариr, вобаста ба шароиту му{ит о{иста-о{иста хислату 
характери Одина такмил меёбад. Одина дар завод ба му{ити коргарb ошно 
мешавад ва аз {аракат{ои инқилобии коргарони рус ого{ мегардад. Одина аз 
сe{бат{ои {амкорони гуногунмиллаташ ба фикре меояд, ки золимон ва 
истисморгарон на тан{о дар де{аи вай ё дар Бухорои Шарrb, балки дар Русия 
ва дигар мамлакат{ои xа{он низ вуxуд доранд. 

Дар охири асар муносибати Одина ба табаrа{ои гуногуни иxтимоb боз 
{ам равшантар э{сос мегардад. Ба Одинаи бемор Шариф чунин хабар 
мерасонад: ваrте ки аскарони амири Бухоро ба заводи Rизилтеппа {уxум 
мекунанд, коргарони тоxики ин завод намегурезанд ва аскарони амир {амаи 
он{оро нест мекунанд. Одина зудбоварb ва ба амир умед бастани коргарони 
тоxикро ма{кум мекунад: «Уй бародар! Он тоxикон дар {аrиrат гуна{кор 
буданд,  гуно{и бузурги он{о нодонb аст: гуно{и бузурги онон ин аст, ки 
барои мардумфиребb, барои нобуд кардани душманони худ ва барои пур 
кардани киса олат будани номи дину миллатро надонистаанд...» 

Аз сужети rисса бармеояд, ки Одина дар байни сол{ои 1914-1918 
таxрибаи зиёди зиндагb андeхта буд. {амчунин, дар боби «Боздид» {олати 
рe{b ва одамшиносии Одина муфассал тасвир ёфтааст. Одина се сол боз 
модаркалонаш ва ма{бубаашро надида буд ва {ангоме ки аз сар{ади 
Rаротегин гузашт, мехост {арчи тезтар ба хонаашон расад. Лекин аз тарафи 
Арбобкамол бим дошт, бинобар ин рeзона ва рeйрост ба rишлоr 
даромаданро ба худ сало{ надонист, маркаби худро ба чаро сар дода, то шаб 
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ба дарае хобид. «Одина, ки «боз касе дида намонад» гуфта дар лаби харсанге 
хобида буд, ду чашмашро аз афтоб намеканд... 

Оrибат офтоби толеи Одина баромад, дунё ба назараш равшан шуд, 
чунки офтоб охирин шeълаи худро аз теuаи кe{ гирифта, ба уфуr фурe рафта, 
дунёро дар зери пардаи торикb андохта буд...» 

[олати рe{ии Одина ба вазъияти мушаххаси шароит марбут аст. E 
офтоберо, ки {амеша дар интизораш буд, {оло чашми дидан надорад ва 
фарорасии торикии шабро, ки {ама ваrт ба e андeҳ меовард, аз дилу xон 
хо{он аст, зеро вазъи {озираи Одина ма{з {амин тазодро таrозо дорад. 

Аз ин тасвир{ои нависанда симои Одина чун xавони дурандеш, 
бамуло{иза ва нисбат ба модаркалону ма{бубааш садоrатманду дилсўз 
намоён мешавад. Вале худи {аёти воrеb, му{ити иxтимоии Rаротегини 
ибтидои асри ХХ ва синну соли rа{рамон (Одина {ангоми ба кори завод 
даромадан {амагb 17-18 сол дошт) ба С. Айнb имконият намедод, ки 
Одинаро чун шахси муборизу фаъол тавсир намояд. 

Нависанда дар образ{ои Бибиоиша, Ра{имабегим, Гулбибb зиндагии 
занони одии кe{истони тоxикро дар охир{ои салтанати амирони манuит 
тасвир намудааст. Муносибату муомила ва саргузашти пурфоxиаи Гулбибb 
ба хонанда таассуроти амиr гузошта, дар ў хислат{ои дeстдорb, бурдборb, 
садоқат, ахлоқи пок, инчунин кинаю нафратро ба золимон тарбия менамояд. 

Гулбибb аз xабру xафо{ои Арбобкамол сар задани бадбахти{ои худ, 
Одина ва модаркалонашро {ис мекунад ва вақте ки Арбоб eро ба писараш 
ниқо{ карда, ишrи покашро поймол карданb мешавад, дигар {еx гуна урфу 
одат пеши ро{и туuёни uазабашро гирифта наметавонад: 

Арбобкамол... гуфт: 
-Эй духтараки бе{айё, ин чb муомилаи бешармона буд, ки ба шав{арат 

кардb? 
Гулибb, ки чи{ил рeз боз дар ин хона касе овози eро нашунидааст, 

мисли шер дар uурриш даромада гуфт: 
-Бе{аё ту, золим ту, беномус ту!!! 
Арбобкамол ба Гулбибb дармеафтад, Гулбибb низ риши сафеду дарози 

eро бо дастонаш мепечонад. Ваrте ки Арбоб Гулбибиро ба замин мезанад, 
«аз вазни афтодани e як бандча риши Арбоб канда дар дасти Гулбибb 
мемонад». 

Баъди чанд рeзи ин воrеа Гулбибb аз дунё мегузарад. Оре, Гулбибb 
орзу{ои xавониашро ба хок бурд, аммо шарафи инсонии худро на тан{о 
му{офизат карда тавонист, балки дар охири {аёташ аз душмани худ як навъ 
интиқом {ам гирифт. Чунин эътироз ибтидои муборизаест, ки дар симои 
Гулнор, Му{аббат, Фотима ва {абиба барин персонаж{ои асар{ои ояндаи С. 
Айнb таxассум ёфтааст.  

Дар байни образ{ои манфии асар образи Арбобкамол xолиби диrrат аст. 
E мумсики гузароест, ки тамоми {иссиёташ ба xамъоварии пулу мол вобаста 
аст. Нависанда дар тасвири образи Арбобкамол аз {аxв истифода кардааст. 
Аз xумла, аз шарми риши кандашуда то чил рeз худро бемор сохта дар хона 
пин{ои шудан ва баъд «Худо ба ман умри дубора дод, вагарна бемориам 
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бисёр сахт буд, мeй{ои баданам тамом рехта, аз сари нав баромад, бубинед, 
асараш {амeз дар ришам боқb аст» гуфта дар назди мардум «шукрона» 
кардани e {ам хандаовар ва {ам нафратовар аст. Умуман, образ{ои мусбату 
манфии rиссаи «Одина» {ар кадом дар {алли зиддият{ои асар са{ми муносиб 
доранд. 

Савол ва супориш{о: 
1. Барои чb «Xаллодони Бухоро» не, балки «Одина» аввалин rиссаи реалистии тоxик 

номида шудааст? 2. Мундариxаи асарро баён намоед. 3. Чаро Одина образи асосии асар 
аст? 4. Дар бораи тагйироти хислати Одина маълумот ди{ед. 5. Чаро Одина дар назди де{а 
фурe рафтани офтоб ва фарорасии торикии шабро орзу мекард? 6. Дар бораи образи 
Гулбибb чb медонед? 7. Хусусияти {аxвии образи Арбобкамолро нишон ди{ед. 

 
РОМАНИ «UУЛОМОН» 

 
Устод Айнb дар байни сол{ои 1927-1930 романи «Дохунда»-ро таълиф 

намуд, ки охир{ои соли 1930 дар Rазон ба табъ расид. Дар таърихи адабиёти 
Осиёи Миёна бори аввал ба таълифи асари типи нав – роман пардохтан аз 
адиб xустуxe{ои зиёди эxодиро талаб менамуд. Роман аз панx rисм ва 124 
боб иборат буда, ба таъсиси Xум{урии {афтуми сотсиалистии Тоxикистон 
(1929) анxом меёбад. Му{ити сиёсиву иxтимоии rа{рамонони «Дохунда» 
вобаста ба ваrту замон аз «Одина» фарr мекунад. Ёдгор мубориз аст. Гулнор 
низ дар фаъолиятмандb аз Ёдгор rафо намемонад ва {ар ду rа{рамон ба 
маrсад мерасанд. 
 Xолиби диrrат аст, ки макони воrеа{ои rиссаи «Одина» ва романи 
«Дохунда» сарзамини имрeзаи Тоxикистон мебошад. Одина зодаи Rаротегин 
(водии Рашт) ва Ёдгор зодаи Кангурт  (минтаrаи Кēлоб) мебошанд. Устод 
Айнb ба ин мавзеъ{о сафар накарда буд. Вале масъулияти баланди ватандорb 
eро водор намуд, ки айёми баррасии масъала{ои миллb таваxxe{и xомеаи 
шeравиро ба зиндагии тоxикони кe{истон xалб намояд. 
Романи           Воrеа{ои романи «Uуломон» бошад, асосан дар зодго{и худи на- 
«Uуломон» висанда – но{ияи Uиждувони Бухоро мегузаранд. Аз ин рe, 
«барои ман навиштани ин китоби арзишнок осон буд» rайд кардааст С.Айнb. 
«Uуломон» аз панx rисм иборат буда, бори аввал соли 1935 ба табъ 
расидааст. Ин асари {аxман бузург1 аз манзара{ои uуломфурeшии ибтидои 
асри ХIХ  сар шуда, то соли 1933 давом мекунад ва воrеа{ои таърихии зиёда 
аз 100-соларо дар бар мегирад. «Uуломон»-и С.Айнb романи мe{ташам 
(эпопея) мебошад, зеро дар он воrеа ва иштироки персонаж{о то {адди аъло 
инкишоф меёбад.  

Дар «Uуломон» образ{ои бисёре амал мекунанд, вале rа{рамони 
марказии асар халr мебошад. Хатти сужети асар дар асоси амалиёти як 
авлоду се насл фаро{ам омадааст. Дар сари насли аввал Ра{имдод ном uулом 
rарор дорад, ки eро со{ибонаш дар 7-солагb Неrадам ва дар пиронсолb 

                               
1 Матни куллиётии  «Uуломон» 610 са{ифа мебошад. 
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Бобоuулом ном мебаранд. Насли дуюмро писари Ра{имдод – Эргаш ва насли 
сеюмро писари Эргаш – [асан намояндагb мекунанд. 
Насли     Ба насли  якум uуломон ва канизакони бисёре мансубанд. Ашeри xа - 
аввал   сур, Фар{од, [ошим, Очил, Зебо, Гулсум шомиланд,  ки асосан дар 
rисми якуми роман фаъолият доранд. Дар сарга{и ин насл  Ра{имдод 
меистад. 

Ра{имдод {афтсола буд, ки eро дастаи uоратгарони Абдурра{мон 
сардор аз [ирот {амро{и бист нафари дигар ба асирb мегиранд ва ба e  номи 
дигар -  Неrадам  дода, ба uуломxаллоби хевагb - Му{аммад Каримбой 
мефурeшад. Каримбой дар сарои пои остонаи Бухоро Неrадамро ба 40 тангаи 
тилло ба Абдурра{имбойи шофиркомb мефурeшад.  

Ла{заи ба банди дасти  Неrадам пахш  кардани тамuаи1 тафсон ни{оят 
муассир ва xонгудоз аст: «Набиполвон Неқадамро  пуштнокb ба замин 
хобонид, ду кафи дасти eро бо по{ояш ба замин пахш кард. Rалмоқоим 
пой{ои eро пахш карда ниго{ дошт. Пас аз он Набиполвон тамuаи 
тафсондаро  аз думчааш бо анбeр бардошта ба банди дасти  Неrадам  пахш 
кард. 

Бача бо {авли xон чирросзанон фарёди xонугдозе баровард... Пас аз он 
нафасаш ба дарун афтод... Пас аз  rадре осуда  шудагb   барин шуд... Бача аз 
{уш рафта буд... 

Набиполвон тамuаи ба дасти бача часпида мондаро чунон ки мў{ри ба 
сурuучи гудохта пахш кардашударо бардоранд, бо зeр канда гирифт. Xойи 
доuшудаи дасти бачаро Rалмоrоим намади сeхта пахш кард. 

Бо {амин амалиёт Неrадам {ам ба rатори мол{ои {еx гумнашванда ва 
бар{ам нахeрандаи тамuадори  бой даромад». 

Неrадами хурдсол аз паго{ то бего{ хизмат мекард ва азоби xонгудози 
uуломиро ва бо сабру тоrат аз сар мегузаронд. 

Мувофиrи муо{идаи  сул{е, ки соли 1868 байни аморати Бухоро ва 
давлати Русия баста шуда буд, бояд {амаи uуломон ва канизакони аморати 
Бухоро то соли 1880 «озод» мешуданд. Баробари дигар uуломони 
Абдурра{имбой Неrадам низ «озод мешавад ва баъд Гулсум ном канизакро 
ба занb мегирад.  

Бобоuулом баъди «озод» шудан {ам {амро{и Гулсум дар хонаи 
Абдурра{имбой кор мекунад. Ваrте ки аз заъфи  пирb дигар аз e{даи ягон 
кор баромада наметавонад, писари Абдурра{имбой ба Гулсум чунин таъкид  
мекунад: «Ба Бобоuулом гeй, ки акнун барои  худ xойи дигаре ёбад. Мо дар 
ин гуна rа{тсолb шумоёнро парво карда наметевонем».  

Чунин муомилаи сангдилонаи бой ба e таъсири бад мерасонад ва ба 
бистари беморb меафтад. Бобоuулом  дигар аз беморb намехезад ва дар 
«де{аи Rараяuоч дар кeчаи «Uуломон» дар даруни як хоначаи пастаки 
похсагини тангдар» вафот мекунад.  

Дар роман {ангоми {укмронии {укумати подшо{ии рус расман  манъ 
шудани uуломb, вале дар шакли дигар давом кардани он дар мисоли образи 

                               
1 Тамѓа -- мўњре, ки барои нишона дар бадани њайвонот мезананд. 
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Ра{имдод (Неrадам, Бобоuулом) ва ў барин uуломон мо{ирона тавсир 
ёфтааст. 
Насли      Насли дуввуми uуломон аз насли аввал  фарr дорад. Агар Раҳимдод 
дуюми     беxуръат ва кам{аракат бошад, пас писари ў Эргаш ва  {амсафонаш 
uуломон  uулом [айдар,  Сафарuулом, Нормурод ва дигарон дар оташи 
муборизаву талош барои зиндагb обутоб ёфтаанд. Eрун Наркалла аз 
Туркистон рeзнома ва вараrа{ои инrилобb оварда, дар байни чeпонону 
{езумкашон ва умуман а{олии камбаuал па{н мекунад. 

Эргаш ба тамоми xамъомад{ое, ки дар хонаи хexаинаш воrеъ 
мегарданд, а{амият меди{ад, маълумот мегирад ва он сухан{оро ба 
Сафарuулом ва дигар {аммаслаконаш мерасонад. Як рўз дар ваrти {езумкашb 
гурў{и де{rонон ба дасти навкарони амир асир меафтад. Агар навкарони 
амир фардо дар рўзи равшан аз фаъолияти инrилобии дастгиршудагон 
воRиф мегардиданд, xазои сахт насиби он{о мешуд. Эргаш аз торикии шаб 
истифода карда, на тан{о худ аз {абс мегурезад, инчунин рўзномаю 
баённома{ои дар байни {езум{о руст кардаро {ам гирифта бо худ мебарад. 

Эргаш, Сафарuулом ва дигар намояндагони насли дуввуми ғуломон 
зиёнкориву  кина{ои ни{онии Rутбия, [амдамфурма ва Шошмаrул барин 
муфтхeрон ва бадхо{они xомеаро фош мекунанд, ба рeди Xилвон  об 
бароварда, замин{ои гирду атрофи онро шодоб мегардонанд. 
Насли   Насли сеюмро набераи Бобоuулом ва писари Эргаш - [асан ва {амса- 
сеюм  фони e - Му{аббат, Фотима намояндагb мекунанд. Ин насл дар xомеаи 
шуравb умр  ба сар мебарад ва дар rисми охири асар - rисми панxум 
фаъолият дорад. Махсусан, ишrу му{аббати [асану Фотима самимb ва воқеb  
мебошад. Вотима, ки ростrавл, ме{натдeст ва якрeю якзабон буд, ба Rутбияи 
бойдухтар майл кардани [асанро дида, аз e меранxад. [асан ин хатои худро 
дарк карда аз Фотима узр мепурсад. Дар асар ин ла{за басо xолиб  ба  тасвир 
омадааст. Му{аббат [асанро барои ин хатоаш ко{иш карда мегeяд: 

- Дар аввал ту дили eро шикастb. Дили шикаста бо узру маъзарт{ои 
хушку холb дуруст нахо{ад шуд. Дар натиxаи таxриба{ои бисёр аст, ки 
гуфтаанд: 

«Дил ки ранxид аз касе, хурсанд кардан мушкил аст, 
Шишаи бишкастаро пайванд кардан мушкил аст. 
Шишаи бишкастаро пайванд кардан метавон, 
Мурuи аз каф xастаро побанд кардан мушкил аст». 
- Ман умедворам, ки, - гуфт [асан, - ин узри ман узри хушку холb 

шуда намемонад. 
Дар сухан истифода кардани порча{ои шеърb аз суннат{ои волои халқи 

тоxик ба шумор меравад ва аз фазилату маърифати гeянда  дарак меди{ад. 
[асан ва Фотима фаъолияти зиндагии падарони худро дар шароити дигари 
иxтимоb бо сарбаландb идома меди{анд. 

Дар «Uуломон» образ{ои зиёде амал мекунанд ва як сабаби асари 
барxастаи {амосb ном гирифтани он сершумории  образ{о мебошад. [ам 
персонаж{ои асосb ва {ам персонаж{ои дуюмдараxа ва ёрирасон дар 
инкишофи хатти сужети асар ва  {алли зиддият{ои он са{м гузоштаанд. 
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Rиличхалифа, Абдурра{мон сардор, Акрамбой, Набиполвон, Му{аммад 
Карибой, Eрмонполвон, кали Султон, Шо{назарбой, Мулло Rа{{ор, Rутбия 
барин образ{ои манфb воrеb ва табиb тасвир ёфта, ифодакунандаи 
муносибату муомилаи rувва{ои манфии xомеа  мебошанд.  

Айнb {ангоми тасвири образ{ои  манфb аз восита{ои гуногуни тасвири 
бадеb ва  тарзи баёни {аxвb мо{ирона истифода мекунад. Масалан, дар  боби 
VIII rисми якуми роман маросими uуломxаллоби хевагb- Му{аммад 
Каримбойро rабул кардани амир [айдар1 тасвир ёфтааст. Ваrте ки 
Му{аммад Каримбой rоидаи дастбўсии амирро ба xой оварда аз саломхона 
берун мебарояд, eро дарбориён и{ота мекунанд. Ин манзара чунин тасвир 
ёфтааст: «Дар берун а{ли дарбор корвонбоширо монанди мeру малах фаро 
гирифтанд. Ин{о монанди {ашароти мурдорхор мехостанд аз бадани фарбе{и 
чиркини корвонбошb, ки аз пеши амир ба обу араr ueтида монанди мурдаи 
кe{на бeй гирифта баромада буд, порча{ои  равuанин канда гиранд». Rувваи 
{аxви порчаи мазкурро ташбе{у тавсиф ва муболиuаву киноя барин 
санъат{ои бадеb афзун намудааст. 

«Uуломон» романи таърихb мебошад ва дар байни персонаж{ои он чун 
амир [айдар, мулло Rа{{ор, reшбегb Низомиддинхexа, Нуриддинхexа 
чандин шахс{ои таърихb иштирок мекунанд  ё ном бурда мешаванд. 

«Uуломон» чун намунаи адабиёти бадеии халr{ои Осиёи Миёна дар 
200 - xилдаи китобхонаи адабиёти xа{онb xой гирифтааст. С.Айнb бо романи 
«Uуломон» як силсилаи асар{ои насрии худро, ки аз китоб{ои «Одина», 
«Дохунда» ва «Uуломон» иборат буд, ба анxом мерасонад. 

  
Савол ва супориш{о:  
1. Дар бораи аввалин романи С. Айнb - «Дохунда» чb медонед? 2. Чаро Айнb дар 

бораи «Uуломон» «барои ман навиштани ин китоби арзишнок осон буд» гуфтааст? 3. 
Маф{уми дар хатти  сужети «Uуломон» истифода шудани як авлоду се наслро шар{ ди{ед. 
4. Дар сарга{и  насли аввал кадом образ меистад? Насли дуввум аз насли аввал чb фарR 
дорад? 6. Чаро Фотима аз {асан ранxид? 7. Порча{ои шеърии аз забони Му{аббат ва 
Фотимаву {асан баён гардидаро аз ёд кунед. 8. Дар бораи образ{ои манфии асар маълумот 
ди{ед. 9. Чаро «Uуломон»-ро романи таърихb меноманд? 
 

 
 

RИССАИ  «МАРГИ СУДХЎР» 
 

      Судхeр аз пули худ нон шиканад гар, ба масал - 
                                           Шиша садон шиканад, атола дандон шиканад. 

(Айнb) 
 

Устод Айнb сол{ои сиюми асри ХХ  «Мактаби кe{на» (1935), «А{мади 
девбанд» (1936), «Марги судхeр» (1939) ва «Ятим» (1940) барин асар{ои 

                               
1 Амир [айдар чорумин амири Бухоро аз сулолаи манuития буда, солҳои 1802-1826 {укмронb кардааст. 
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худро барои наврасон навишт. Дар rиссаи «Марги судхeр» судхeрb1 барин 
падидаи манфие, ки дар охир{ои асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ тамоми 
xомеаи Бухороро фаро гирифта буд, {аxв шудааст.  

Садриддин Айнb аз нахустин rадам{ои эxодb ба офаридани симо{ои 
хасису пулпараст таваxxe{ зо{ир намуд.  Нависанда дар асар{ои «Xаллодони 
Бухоро», «Одина», «Дохунда», «Uуломон», Ёддошт{о» судхeриро чун 
{одисаи номатлуби xомеаи инсонb накe{иш кардааст. Rуллаи баландтарини 
фаъолияти {аxвнигории Айнb  дар rиссаи «Марги судхeр» зо{ир гардидааст. 
Образи       Дар маркази rиссаи «Марги судхeр» {аёт ва фаъолияти мумсики гу- 
Rоришикамба  заро2 Rориисмат  меистад. Нависанда ба воситаи мушо{ида{ои 
зираконаи талабаи мадраса муносибату муомилаи Rориисматро ба 
rиморбозон, дeкондорон, кукнориён, саройбонон, со{ибони банк{о ва дигар 
табаrа{ои бухорои амирb нишон меди{ад. 

Талабаи мадрасаро, ки дар xустуxeйи {уxра буд, рафиrаш чунин 
масли{ат меди{ад: «Rориишкамба» ном як кас {аст, ки чанд дар {уxраи 
зархарид дорад, агар аз вай пурсb, шояд яке аз {уxра{ояшро ба ту орият3 
ди{ад». Аз ин гуфтор таваxxe{и талабаи мадраса бештар  ба калимаи 
«Rориишкамба» xалб мегардад ва e дар xустуxeи со{иби ин лаrаб мешавад. 
Дар {аrиrат, симои ин одам бо маънои лаrабаш пурра мувофиrат мекард. 
Бинобар  ин мардуми шeхтабъи Бухоро номи eро, ки Rориисмат буд, ба 
лаrабаш иваз карда буданд: 

«E як одами миёнrади фарбе{и шикамкалони гарданкeто{ буда, uафсии 
гардан ва пуррагии сару рeяш {ам аз uафсии шикамаш rариб фарr надошт, 
агар риши калони uулии монанди алафи гандадарав ба {ам печидаашро, ки 
тамоми рeяшро фурe гирифта буд, тарошида мепартофтанд, сару тани ин 
одам дар як xо ба шикамбаи холb карданашудаи шутур монандb пайдо  
мекард, uояташ ин ки ин аз вай калонтар буд, монанди xуссаи шутури ба 
дарди хориш гирифтор гардидаи мeяш рехтагb сурхчатоб менамуд». 

Rувваи тасвири {аxвиро ба алафи гандадарав  ташбе{ додани риши 
uулb ва ба шикамбаи холb карданашудаи шутур монанд кардани сару тани 
Rориисмат меафзояд. Хонанда аз тасвир{ои минбаъда ба {ам комилан 
мувофиr будани зо{иру ботин ва сурату сирати образи асосиро бармало 
э{сос мекунад. Rориишкамба дар бозор ба анвои хeрокворb, нeшокb ва 
ширавори{ои аз пеши ро{аш баромада беихтиёр даст мезанад ва шиками чун 
xуссаи шутур бузургашро пур мекунад. Ягон сокини бозор го{и хeрохeрb аз 
ишти{ои rозгир ва чашми зоuмонанди e эмин намемонад. «Дар ваrти 
гузаштанам аз пеши дeкони сандуrфурeш, -мегeяд талабаи мадраса, -- дидам, 
ки со{иби дeкон... чeти {исобро монанди деворча рост гузошта ва дар паси  
вай кадом як чизи хeрданиро монда мехeрд. Аммо чашми тезбини 
зоuмонанди Rориишкамба он чизи хeрданиро дида ба он xо нишастааст, ки 
фавран ба як па{лу ёзида ва дасти худро ба паси чeт ёзонда, дар хeрдани он 
чизи «пин{он кардашуда» ба со{иби дeкон шарик шуд». 
                               
1 Суд – фоида, манфиат; судхeрb – манфиатпарастb. 
2 Гузаро – касе ё чизе, ки дар ягон сифат аз њад гузашта бошад. 
3 Орият - чизеро ба касе барои истифодаи муваќќатї додан.   



 66
[амин тариr, дар назди дeкон{ои чинифурeшb ва атторb чашмгурус-

нагb, дар назди тоrифурўш ва сартарошхона хасисb, {ангоми вохeри ба 
бойбача хислати мумсикии Rориишкамба кушода мешавад. Ин бандаи  пул 
аз  хурдтарин шароити маблаuxамъкунb истифода мекунад. [атто камтарин  
имконияти сарфкориро, бигузор бо ма{румият{ои зиёд бошад {ам, аз даст 
намеди{ад. Дар {авлии Rориишкамба  дар як шабонарўз тан{о як дона 
гeгирд истифода  мешуд.  

Rориишкамба ро{{ои гуногун ва, баъзан, нафратовари пулuундориро 
истифода карда, маблаuи бисёр захира намуд. Маблаu{ои Rорb {ама дар 
банк{ои Бухоро буданд ва рeз ба рeз афзоиш меёфтанд. Соли 1915 ба 
дараxаи баланд расидани маблаu{ои Rорb басо образнок тасвир ёфтааст. 
«Дар соли дуввуми xанг... маблаu{ояш {ам аз ду миллион зиёдтар шуда, 
монанди магасони гeштхeр бачагони бешумор мезоиданд». 

С.Айнb дар баробари тасвири ро{{ои бойшавии Rориишкамба боиси 
бадбахти{ои гeшношуниди e гардидани сарвати бе{исобашро нишон 
меди{ад. Дар ин  ла{за{о хусусияти {аxвии образ боз {ам афзуда, рe{и 
миллии он пурrувваттар  мешавад. Аз xумла, вазъият, {аракат ва нола{ои 
Rорb {ангоми аввалин бор аз даст додани  як миrдори ками пулаш симои  
манфур ва ночизи eро пеши назар xилвагар месозад: «Rориишкамба дар 
{олате ки саллаи калонаш каловавор ба гарданаш фуромадагb буд, монанди 
нав{агарон ба {ар тараф хам хeрда тор{ои риши худро бо ангуштонаш канда 
«вой хонем сeхт, вой xонам ба лаб омад, вой xонаки азизам аз даст  рафт!» - 
гeён фарёд мекашид; го{о ба нохун{ои худ рeяшро харошида хуншор 
мекард: го{о гиря гулeгираш гардида, бе он ки чb гуфтанаш маълум шавад, 
монанди саге, ки ба  обмeрии боu дармонда, ба паси худ  аз боuбон зарба{ои 
xонко{ мехeрда бошад, нeла мекашид». 

Дар шароити  пурошeби Бухорои ибтидои асри ХХ чунин {одиса{ои 
xонко{ дар {аёти Rориишкамба чанд бор рeй меди{анд ва, ни{оят, ин бандаи 
пул rурбони сарват{ои худ мегардад. E {ангоми намози пешин аз касе 
хабари аз тарафи болшевикон  мусодира кардани пул{ои {амаи банкҳои 
Бухороро шунида «О{, пулакам!»-гeён аз олам мегузарад. 

 Дар rиссаи  «Марги судхeр»  Арбобрeзb, Арбоб{амид ва Мирзохexа 
барин образ{ои дигари манфb низ ба назар мерасанд. Он{о {окимони де{от  
мебошанд ва дар судхeрию фиребгарb аз Rориишкамба монданb надоранд. 
Бинобар ин нависанда Rориишкамбаро рубо{и ша{рb  ва судхeрони де{отро 
гургони са{роb гуфтааст. Аз ин ли{оз тасвири симои Мирзохexа ном судхeри 
шаклану маънан {ампояи Rориишкамба xолиби диrrат аст. Нависанда 
{ангоми пешвозгирии Rориисмат сурати Мирзохexаро чунин ба rалам 
додааст: «Лекин давидани ноиб аз давидани сангпушт {еx  фарr надошт, 
чунки e {ам монанди Rориишкамба шикамкалон  ва фарбе{ буда, гeшти зери 
заrан ва пушти сари e дамида баромада, гарданашро бо шикам ва 
тахтапушташ {амрeй карда буд. Фарrе, ки e аз Rориишкамба дошт, {амин 
буд, ки сараш хурд, ришаш кам ва по{ояш аз по{ои e кeто{ буда, аз фарбе{b 
ё аз варам монанди зерсутун uафс менамуданд. Ба ин шаклу шамоил намуди 
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зо{ирии ноиб ба xуволи  пури гандум монанд буд, ки да{они вайро як rабза 
карда бо да{онбанд  баста бошанд». 

Дар rиссаи «Марги судхeр» {амчунин талабаи  мадраса, тарxумон,  
Мe{син, [амро{рафиr, Шодмон, Тeрамурод барин образ{ои мусбат амал 
мекунанд ва дар баёни мундариxаву xараёни инкишофи  сужети асар са{ми 
муносиб доранд. Асар аз забони талабаи мадраса, ки протипи e худи муаллиф 
аст, наrл меёбад. Бинобар ин  талабаи мадраса чун шахси масъул, дурандеш,  
зариф ва кунxков ба назар мерасад. 

Симои дигаре, ки боиси такони xиддии {олат{ои рeҳии Rориишкамба 
гардидааст, тарxумон аст. Ма{з ба тавассути тарxумон калимаи «болшевик» 
дар дили Rориишкамба тарсу {арос xой карда, оrибат сабаби {алокати e 
мешавад. Хабари тарxумон дар бораи таuйири {укумати Русия воситае 
гардидааст, ки нависанда изтиробу {аяxони қалбии eро бо тамоми нозукb ба 
тасвир гирад. {амаи образ{ои  дигари мусбату манфb боиси такмили 
па{лў{ои гуногуни хислати Rориишкамба гардидаанд. 

Ме{нати бисёрсолаи нависанда боиси он гардид, ки «Марги судхeр» 
а{амияти умумиxа{онb пайдо намояд. Дар адабиётшиносb образи 
Rоришикамба ба бе{тарин образ{ои {аxвии xа{онb чун Шейлоки нависандаи 
англис Шекспир, Гобсеки нависандаи фаронсавb Балзак, Плюшкини 
нависандаи рус Н.В.Гогол, Иудушка Головлёви нависандаи рус С.Шедрин, 
[оxиоuои нависандаи эронb Содиr [идоят дар як саф гузошта шудааст. 

 
Савол ва супориш{о: 
1. Кадом асар{ои бачагонаи С. Айниро медонед? 2. Uайр аз «Марги судхўр» боз дар 

кадом асар{ои нависанда тасвир{ои {аxвb мушо{ида мешаванд? Чаро Rориисматро 
Rориишкамба лаrаб доданд. 4. Оё симои образи асосb ба хислату  характери e мувофиrат 
мекунад? 5. Нависанда дар тасвири Rориишкамба кадом санъат{ои  бадеиро бештар 
истифода кардааст? Мисол оред. 6. Боз кадом образ{ои rиссаро медонед. 7. Rориишкамба 
ба кадом образ{ои {аxвии xа{онb  rиёс шудааст? 

 
                         «ЁДДОШТ[О” –АСАРИ XАМЪБАСТИИ  АЙНB 

 
Таърихи эxод  ва  «Ёддошт{о» охирин ва бузургтарин асари устод Айнb  ме- 
шe{рати асар  бошад. Он  баъди анxоми Xанги Бузурги Ватанb таълиф 
ёфта, дар муддати сол{ои 1948-1954 ба табъ расидааст. Ин асари калон{аxм 
аз ча{ор rисм иборат аст ва {ар чор rисми он 1000 са{ифаро дарбар 
мегиранд. 
 Мувофиrи маълумоти дуxилдаи «Фе{расти асар{ои Айнb ва адабиёти 
оид ба e» (1963; 1978) rисмат{ои якум ва дуюми «Ёддошт{о» то соли 1978 ба 
23 забони дунё, аз xумла, ба забон{ои англисb, хитоb, фаронсавb, арабb, 
немисb, украинb  тарxума ва чоп гардидааст.  
Дар бораи «Ёддошт{о» олимон ва адибони бисёри ватанию хориxb чун 
М.Турсунзода, К.Федин, М.Шакурb, М.Авезов, С.Табаров, Р. [одизода, 
И.Брагинский, А.Сайфуллоев, Г.Ломидзе, Л.Арагон, Саид Нафисb, Ян Рипка, 
Иржи Бечка, Сарвари Гeе из{ори аrида карда, асар{ои тадrиrотb таълиф 
намудаанд.  
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      Таълифи С.Айнb аз бозе ки rалам ба даст гирифта, ба кори эxодb пардохт,     
    «Ёддошт{о»    орзу мекард, ки хотироту ёддошт{ои хешро рeйи rоuаз оварад. 
Вале e барои оuози чунин навъи эxод xуръат намекард. Устод бар ин аrида 
буд, ки ёддоштнависb аз романнависию {икоянависb душвортар аст. Ба 
фикри Айнb,  инсон то зиндагии гузаштаро дуруст надонад, рeзгори 
муосирро дарк карда наметавонад. 
 Соли 1940 С.Айнb асари «Мухтасари тарxимаи {оли худам»–ро 
навишт, ки ин машrи пешакb барои эxоди асари ёддоштb буд. Ваrте ки 
синну соли нависанда аз {афтод мегузарад, дар худ заъфи1 пирb э{сос карда, 
неруи кориаш {ам камтар мешавад. Нависанда rарор меди{ад, ки фурсати 
боrимондаи умрро ба эxоди  «Ёддошт{о» сарф намояд. Адиб ният доштааст, 
ки воrеа{ои «Ёддошт{о»-ро аз де{а, аз рeзе ки худро шинохтааст, оuоз 
намуда, дар ша{р{ои Бухоро ва Самарrанд то uалабаи инrилоби Октябр 
(ноябри соли 1917) давом ди{ад. Аммо марг имкон надод, ки С.Айнb ин 
нияти эxодии худро бо тамом ба анxом расонад. 
 Rисми якуми «Ёддошт{о» «Дар са{ро» ном дошта, воrеа{ои давраи 
кeдакии нависандаро аз чор–панxсолагии e то соли 1890 дарбар мегирад. Дар 
ин rисм {одисаву воrеа{ое, ки дар де{оти Соктаре ва Ма{аллаи Боло рух 
додаанд, то вафоти падару модари Садриддин ва ба Бухоро ра{сипор шудани 
e тасвир ёфтаанд. 
 Се rисми минбаъдаи «Ёддошт{о» «Дар ша{р» ном дорад. Дар rисми 
дуввум оид ба мадраса{ои  Бухоро,  барнома{ои таълимии он{о, тартиби 
зиндагии а{ли  мадраса  ва тариrи омēзиши толибилмон маълумот  дода 
мешавад. Дар ин rисм  инчунин  соли  аввали  та{сили  Садриддин  дар 
мадрасаи  Мири Араб (соли хониши  1890-1891)  тасвир ёфтааст.  

Rисми III аз соли 1891 ибтидо гирифта, то  соли 1896 давом меёбад. 
Дар ин rисм Садриддин ба хонаи Шарифxонмахдум мекeчад ва дар он xо  як 
сол монда ба зиёиён, ба {унармандони Бухоро аз наздик шинос мешавад. 
Баъд та{сили Садриддин  дар мадраса{ои  Олимxон, Бадалбек  ва  шиносоии  
ē  бо  шоир  [айрат  мавриди  баррасb  rарор  мегирад. Rисми IV аз соли 
1896 оuоз ёфта, то сол{ои 1902-1903 давом меёбад. Дар ин rисм а{воли 
муллобачагони пешrадам, афкори маорифпарварии А{мади Дониш ва 
шогирдони e, аrида{ои мухталифи иxтимоии замон тасвир  ёфтаанд. 
Умуман, «Ёддошт{о»-и С.Айнb {одиса{ои 20 соли охири асри ХIХ ва се соли 
ибтидои асри ХХ–ро фаро гирифтааст.  
    Манбаъ{ои  Дар адабиёти классикии форсу тоxик асар{ое, ки хусусияти 
   «Ёддошт{о»    ёддоштb дошта, xараёни зиндагии нависандагонро фаро 
гирифта бошанд, кам нестанд. Устод Айнb дар таълифи «Ёддошт{о» анъанаи 
«Бадоеъулваrоеъ»-и Зайниддин Восифb (асри ХVI)  ва «Наводирулваrоеъ»-и 
А{мади Донишро (асри ХIХ) давом ва инкишоф додааст. 
 Эxодиёти Восифb {анēз аз соли 1925 таваxxe{и Айниро ба худ xалб 
намуда буд. Баъди Xанги Бузурги Ватанb устод ба омeхтани «Бадоеъ-
улваrоеъ» xиддан машuул мешавад. Ва соли 1946 асареро бо номи «Восифb 

                               
1 Заъф – сустb, нотавонb, беrувватb. 
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ва хулосаи «Бадоеъулваrоеъ» таълиф менамояд, ки он соли 1956 баъди 
вафоти нависанда ба табъ мерасад. С.Айнb таассуроти худро аз эxодиёти 
Восифb бо рубоии зерин ифода намудааст: 
  Ин боu зи нахли1 ку{ан оростаам, 
  В-он нахл ба теuи хома пиростаам.2 
  Сайронга{е зиёда кардам ба шумо, 
  [арчанд зи умри худ басе костаам. 
 
 Рубоии мазкур ба рубоие, ки ба сифати эпиграфи «Ёддошт{о» 
омадааст, бисёр монанд аст: 
  Ин хона зи хишти кē{на андохтаам, 
  Дар вай xашне зи рафтагон сохтаам. 
  То а{ли замони мо бидонанд, ки ман, 
  Як умри xавонb ба чb ра{ бохтаам. 
 Ин ду рубоb дар як ваrт (1946) эxод шуда, аз таъсири самарабахши 
«Бадоеъулваrоеъ» ба «Ёддошт{о» гуво{b меди{анд. Устод Айнb дар тасвири 
воrеии {аёти табаrа{ои гуногуни ша{р{ои асримиёнагb ва дēкону масxиду 
мадраса{о услуби нигориши «Бадоеъулваrоеъ»-и Восифиро ба эътибор 
гирифтааст. 
 С.Айнb ба «Наводирулваrоеъ»-и А{мади Дониш боз {ам пештар, 
{ангоми мадрасахонb,  шинос шуда буд. Сол{ои 1900-1901 бо супориши 
Садри Зиё толибилмон Мунзим, [айрат ва Айнb китоби «Наводирулваrоеъ»-
ро нусхабардорb намуданд. Айнb аз мутолиаи «Наводирулваrоеъ» 
таассуроти амиr гирифт:  «Шиносоии ман ба «Наводирулваrоеъ», -- rайд 
кардааст С.Айнb, – дар ман тан{о инrилоби фикриро бедор карда намонд, 
балки ба сарам савдои насрнависшавиро {ам андохт. Дар {амон ваrт{о ман 
орзу мекардам, ки бояд кас насрнавис шавад ва агар ин маrсад ба даст 
дарояд, монанди А{мадмахдум насрнавис шавад, ки воrеа{оро дар пеши 
хонанда бо забони сода таxассум кунонда нишон дода тавонад». 
 Дар {аrиrат, дар «Наводирулваrоеъ» тасвири {аёти давраи Дониш, 
воrеа ва шахсоне, ки бевосита аз худи зиндагии рeзмарра гирифта шудаанд, 
мавrеи асосb дорад. А{мади Дониш барои ба вуxуд овардани образи 
{амзамонони одии худ чун Шукурбеки «дузд» ва Мулло Холму{аммади 
шикорчb кeшиш намудааст. [амин тасвир{ои {аrиrатнигорона ва ба {аёти 
мардум наздики «Наводирулваrоеъ» бештар ба Айнии xавон таъсир расонд 
ва ин таъсир то охири умр, дар ваrти навиштани «Ёддошт{о» низ давом 
намуд. Тасвири баъзе ла{за{ои асосb дар ин ду асар ба {ам хеле монанданд. 
Дар «Наводирулваrоеъ» Шукурбек Муллохоли шикорчиро маuлуб мекунад 
ва ба дасти e каме пул дода таъкид менамояд, ки: «Ин пул кирояи туст ва 
инро бардору дигар ба ин ша{р маист, мабодо ки дигарбора туро бифиребанд 
ва ба муrотилаи1 ман барангезонанд. Он го{ амон наёбb». 

                               
1 Нахл – дарахт. 
2 Пиростан – rайчb задан, ороиш додан. 
1 Муrотила – xанг ва кушокушb. 
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 Дар «Ёддошт{о» Шукурбек касеро, ки ба умеди мукофот гирифтан 
муrобилаш мебаромад,  маuлуб намуда, ба вай як миrдор пул дода мегуфт: 
«Ин пулро гиру аз ша{р бадар рав! Агар дар ин xо монb, аxаб нест, ки 
дуюмбора ба ин гуна xасорат rадам гузорb, дар он сурат ман ба xонат амон 
намеди{ам». Чунин тасвир{ои ба «Наводирулваrоеъ» монанд дар «Ёддошт-
{о» кам нестанд. Умуман, «Бадоеъулваrоеъ»-и Восифb ва «Наводирулва-
rоеъ»-и А{мади Дониш боиси тасвир{ои боз {ам барxастаи {аёти воrеb дар 
«Ёддошт{о»-и  С.Айнb гардиданд. 
 Инчунин, дар таълифи «Ёддошт{о» асар{ои тарxумаи{олии адабиёти 
рус, махсусан «Бачагb», «Дар байни мардум» барин асар{ои ёддоштии 
нависандаи рус А.М.Горкий (1868-1936) чун манбаи адабb истифода 
шудаанд. Устод Айнb аз миёна{ои сол{ои 30-юм2 ба омeхтани асар{ои 
А.Горкий диrrати xиддb дод ва асар{ои номбурда дар та{рири адабии e 
дастраси хонандаи тоxик гардиданд. «Ёддошт{о»-ям, –   гуфтааст С.Айнb дар 
маrолаи «Падари тарбиятгари адабиёти советb», – асосан бо таъсири 
ил{омбахши «Бачагb», «Дар байни мардум» ва дигар {икоя{ои ёддоштии ин 
марди бузург та{рир ёфтаанд». Дар {аrиrат, омeзиши эxодиёти М.Горкий ба 
С.Айнb имконият додааст, ки аз саргузашт{ои худ, аз му{ити сол{ои кeдакb 
ва xавонb чизи асосиро аз чизи uайриасосb xудо кунад ва бо {амин мо{ияти 
иxтимоии воrеа{ои «Ёддошт{о»-ро афзун гардонад. 
  
 Савол ва супориш{о: 
1.Оид ба шe{рати xа{онии «Ёддошт{о» маълумот ди{ед. 2.Кадом олимони ватанию 
хориxb дар бораи «Ёддошт{о» сухан гуфтаанд? 3.«Ёддошт{о» аз чанд rисм иборат аст ва 
кадом сол{оро дар бар мегирад?   4.Чаро “Ёддошт{о”-ро асари нотамом меноманд? 
5.Кадом манбаъ{ои “Ёддошт{о”-ро медонед? 6. Рубои{ои Айниро, ки оид ба “Ёддошт{о” 
ва “Бадоеъулваrоеъ” мебошанд, аз ёд кунед. 
 
 

МАВЗEЪ ВА МУНДАРИXАИ “ЁДДОШТ[О” 
 

    Rисми аввал - Rисми аввал аз 30 боб иборат мебошад. Касби асосии    
    “Дар са{ро”   бошандагони де{оти Соктаре ва  Ма{аллаи Боло кишоварзb 
буда, {амчунин ба косибb машuул будаанд. Одамони маърифатдeст ва 
пешrадами ин ду де{а ва шахсият{ои шинохтае, ки ба ин де{от рафтуомад 
доранд,  мавриди тасвир rарор гирифтаанд. 
 Дар rисми якуми “Ёддошт{о” образ{ои Сайидмуродхоxа (падари 
Садриддин), Устоамак – [идоятхоxа (амаки Садриддин), Тēтапошшо, 
[абиба, Лутфуллогeппон, Исомахдуми шоир мавrеи асосb доранд. 
 Сайидмуродхоxа образест, ки бо ме{нати {алол, ростrавлb, инсондeстb 
ва поктинатb дар байни а{олb эътибори баланд дорад ва фарзандони худро 
{ам дар {амин рe{ия тарбия менамояд. Вай дар як порча заминаш мудом 
машuули кор мебошад. Ба болои ин ба бофандагb, рангрезb ва тарошидани 

                               
2 С. Айнb дар Анxумани якуми нависандагони Итти{оди Шeравb (1934) дар Маскав  ба А. М. Горкий шинос 
 ва {амсe{бат шуда буд. 
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санги осиё низ шуuл меварзад ва кору фаъолиятро сарчашмаи асосии зиндагb 
медонад.         
 Падари Садриддин одами бофар{анг аст.  Ба Саъдb, [офиз, Бедил, 
Соиб ва Исо барин шоирон э{тироми тамом дорад ва {амеша фикр{ояшро бо  
мисол{о аз ашъори он{о таrвият меди{ад. Падар одамони золим ва муфтхeру 
фиребгарро одамони девсор1 меномад ва аз он{о  э{тиёт шудани  мардумро   
бо ин байти Саъдb rувват мебахшад: 

Дев бар одам наёмезад, матарс, 
Бал битарс аз одамони девсор. 

  Сухан{ои {икматноку пандомeзи падар ба Садриддин таъсири бузург 
бахшиданд, ме{ру му{аббати eро ба шеър, ба каломи бадеb зиёд намуданд ва 
худи eро ба {алолкорb, ме{натдeстb ва ростb {идоят намуданд. Васияти 
падар пеш аз марг му{имтарин дастури зиндагии минбаъдаи Садриддин 
гардид: “ Хон! Дар чb гуна душворb бошад {ам, хон! Лекин rозb нашав, раис 
нашав, имом нашав! Агар мударрис2  шавb, майлат!”. 
  Образи         Дар  rисми  якуми  “Ёддошт{о” образи занон низ мавrеи муайян 
    занон доранд.Устод Айнb симо{ои Тeтапошшо ва [абибаро хотирмону 
xолиб офаридааст. Махсусан, образи [абиба бо самимияту донишмандb ва 
далерию кордонияш хонандаро ба ваxд меорад. 
 Дар мактаби духтарона таваxxe{и Садриддини кунxковро [абиба ном 
духтари со{ибxамолу донишманд xалб  менамояд. [абиба шеър{ои бисёр 
медонист ва  як uазали [офизро, ки бо байти: 

 Даст аз талаб надорам, то коми ман барояд, 
 Ё тан расад ба xонон, ё xон зи тан барояд, – 

оuоз мешуд, ба такрор хонда гиря мекард. Аз тасвир{ои минбаъда маълум 
мешавад, ки байти боло ба {олати рe{ии [абибаи ошиr комилан мувофиr 
омада, дар ро{и расидан ба маrсад ба e rувват мебахшидааст. 
 Азбаски xавони дeстдоштаи [абиба {ам лангу {ам баднамо будааст, 
падару модар ба хонадор шудани он{о муrобил баромадаанд. Баъди 
талош{ои зиёди бенатиxа [абиба бо xавони дeстдоштааш шабона аз Соктаре 
ба Uиждувон гурехта, са{ар ба rозихона меравад ва аз rозb талаб мекунад, ки 
он{оро бо {ам нико{ кунад. Ба муколамаи rозb Абдулво{ид ва [абиба 
таваxxe{ намоед: 
  – Духтарам, туро кb аз ро{ баровард. 
  – Маро {еx кас аз ро{ набаровардааст, ман ба ихтиёри худ {амин 
xавонро ба шав{арb хостам, -- ин овози духтар буд, ки бо {аяxони гиряолуд 
мебаромад. 
 - Агар падару модарат ин коратро шунаванд, чb мегeянд?  Магар он{о 
ба ин кори ту розb мешаванд? – Ин саволи дуюми rозb буд. 
 -[озир падарам {ам {амин xавон {аст, модарам {ам, ман ба розb ва 
норозb шудани падару модарам кор надорам, – ин овози духтар буд, ки бо 
о{анги аз аввал {ам xиддитар мебаромад. 

                               
1 Девсор – монанди дев, зиштнамо. 
2.Мударрис – дарсдињанда, муаллими мадраса. 
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 Rозb хутбаи1 нико{ сар кард. 
 Чунин рафтори боxуръатона ва бебоконаи [абиба дар Бухорои охири 
асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ як rа{рамонb буд.    
Анxоми rисми      Rисми якуми «Ёддошт{о» ба тасвири вабои умумие, ки охи- 
   аввал      ри сол{ои 80-уми асри ХIХ дар rаламрави Бухоро боиси аз байн 
бурдани одамони зиёде, аз xумла падару модари Садриддин гардида буд, ба 
охир мерасад. Баъди вафоти падару модар тамоми бори зиндагb ба дēши 
Садриддин меафтад. E  боз як соли дигар додаронаш Сироxиддин ва 
Киромиддинро ниго{убин мекунад. Садриддин дар назди Му{иддин, ки 
{ангоми таътил ба де{а омада буд, масъалаи дар Бухоро та{сил карданро ба 
таври rатъb мегузорад. Он{о {авлии дар Ма{аллаи Боло доштаашонро 
мефурeшанд ва бо пули он оши соли падару модарро дода, додаронро хатна 
мекунанд ва баъд бародарони хурдсолашонро ба парастории таuояшон 
Rурбонниёз вогузор намуда, ба сафари Бухоро омода мешаванд. 
  Rисми дуввум--   Rисми дуввуми «Ёддошт{о»  аз 32 боб иборат мебошад.   
«Дар ша{р»    Дар боб{ои аввал дар бораи мадраса{ои Бухоро маълумот дода 
шудааст. Ба гуфти С.Айнb, «мадраса{ои Бухоро ба мадрасаи динb будан ва 
мулло{ои Бухоро ба олими мутахассиси улуми динb будан шe{рат доштанд 
ва ба ин сабаб Бухоро на тан{о ба Осиёи Миёна, балки ба мусулмонони 
дохили Россия {ам – ба тотор{о ва бошrирдон {ам, нуфузи динb дошт». 
  Образи    Дар rисми II «Ёддошт{о», пеш аз {ама, симои Садриддин ба назар 
Садриддин мерасад ва тамоми воrеа{о  вобаста ба {олат{ои рe{ию вазъи 
зиндагии e та{лил меёбанд. 
 Садриддин чун xавони xиддb, кордон ва со{иби таxрибаи муайяни 
зиндагb ба ша{ри Бухоро омад. Ин аст, ки ба тамоми мушкили{ои зиндагb 
тоrат карда тавонист. Дар сол{ои аввали мадрасахонb eро {амеша камбаuалb, 
нодорb ва мe{тоxb таъrиб мекард. Масалан, зимистони соли 1890 дар 
мадрасаи Мири Араб бо чунин а{вол та{силро давом медод: «Ман бошам, 
ма{сb надоштам, як кафши сарипоии ма{аллидeхт доштам, ки аз вай об 
мегузашт ва намро ба худ мекашид. Хо{ дар такрор бошад, хо{ дар кeча аз 
рeйи курта як xомаи пахтадор пeшида, бо як rабат лозимb мебаромадам… 
Бема{сигb маро бисёр азоб медод ва по{оям торс-торс кафида, замини сахти 
дандонакашb карда шуда барин мешуд. Дар рeз{ои барфу борон, ваrте ки ба 
кeча ё ба рeйи мадраса бароям, даруни кафшам пур аз барфу об мешуд ва аз 
кафидаги{ои поям, гeё ки бо корд чок карда бошанд,  хун шорида мерафт. 
 Ягона доруи ман дар кафидаги{ои по равuани шамъи xойдорb буд, 
шамъро даргиронида бар рeйи кафидаги{о хам карда ниго{ медоштам, 
равuани доuи шамъ аз канори оташи пилтааш ба рeйи xаро{ат чакра-чакра 
мечакид ва фавран озорро таскин медод». 
 Мe{тоxb ва rашшоrb Садриддинро водор мекард, ки ба муллобачагони 
давлатманд ошпазb ва xомашeb намояд, хонаи он{оро рeбад, ба он{о сабаr 
омeзад. Баъзан ба хизмати бое даромада, дафтардорb мекард ва баъзан дар 
мадраса фаррошb менамуд.  Садриддин баъди ба охир расидани соли та{сили 

                               
1 Хутба – rироат  кардани  оят{ои  Rуръон. 
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1890-1891 тобистон ба{ри хабаргирии бозмондагон ва хешовандонаш ба 
де{оти Ма{аллаи Боло ва Соктаре меравад. Бародари хурдиаш – Киромиддин 
дар зимистон вафот карда будааст, Сироxиддинро  бо худ гирифта  ба Бухоро 
меорад. 
Шиносоb ба    Дар rисми дуюми «Ёддошт{о» аввалин шиносии Садриддин ба  
шахсият{ои А{мади Дониш, Садри Зиё, Мулло Назруллои Лутфb, Мулло 
фар{ангb  Бур{он барин намояндагони фар{ангу адабиёти Бухоро ёдрас 
шудааст. Махсусан, боби «Одами аxиб»  xолиби диrrат аст. Ин боб бо 
тасвири муфассали симои А{мади Дониш оuоз меёбад: «Ин одам rомати 
баланде дошт, баландии rоматаш ба дараxае, ки xомаи банораси1 подшо{ии 
дар тан доштааш баробари зонуяш буд ва {ол он ки ин гуна xома дар тани 
одамони одb ба замин мерасад. Тани ин одам ба тарзе пурра буд, ки баландии 
rоматаш он rадар {ис карда намешуд ва ба назар миёнаrад менамуд. Гардани 
ин кас {ам мувофиrи rадаш дароз ва муносиби баданаш пурра буд. 
 Аммо сари ин одам аз одат берун калон буд. Шояд бори он каллаи 
калон ба он гардани дароз...вазнинb мекарда бошад, ки дар ваrти ро{ рафтан 
гарданаш го{ ба ин тараф ва го{ ба он тараф хам мехeрд... 
 Рeйи ин шахс сабзина ва пурра буд ва бо вуxуди ин ки синни ин касро 
аз шаст боло тахмин кардан мумкин буд, ба рeяш он rадар чин{ои 
{искардашаванда наменамуд. Риши e миёна ва кулeта (лeнда) буда, тор{ои 
сафедаш аз сиё{аш бештар менамуд». 
 Дар аввалин шинохти А{мади Дониш Садриддин ба ихтилоф дучор 
мешавад. Садриддин мебинад, ки ин одами аxибро калон{ои мадраса зо{иран 
э{тиром мекунанд, пеши e аз xой хеста салом меди{анд, вале дар uайбаш eро 
худобехабар, гумро{, даuдаuанок, кофир меноманд. Ва тан{о мушо{идакорb 
ва му{окимарони{ои мантиrb ба Садриддин {аrиrати {олро  мекушоянд. 
Маълум мешавад, ки А{мади Дониш олими бузург ва мунаxxими {аrиrb 
будааст. Азбаски дурeягb ва риёкории1 кe{напарастону мутаассибонро 
медонистааст, ба саломи он{о xавоб намегардондааст. 
  

Савол ва супориш{о: 
1.Rисми аввали «Ёддошт{о» чb ном дорад ва ба кадом давраи {аёти Садриддин бахшида 
шудааст? 2. Дар бораи образи падари Садриддин –Сайидмуродхоxа маълумот ди{ед. 
3.Кадом хислат{ои [абиба ба шумо маъқул шуд? 4.Чаро rисми II «Ёддошт{о» «Дар 
ша{р» ном дорад?  5.Дар ташаккули хислати Садриддин дар де{от ки{о са{м гузоштаанд? 
6.Дар сол{ои аввали мадрасахонb шароити зиндагии Садриддин чb гуна буд?  
7.Садриддин дар сол{ои аввали мадрасахонb ба кадом шахсият{ои фар{ангb дучор омад? 
8. Симои А{мади Дониш дар  «Ёддошт{о» чb гуна тасвир ёфтааст? 

 
 
 
 
 

                               
1 Банорас – матои майданаrши сиё{у сафед, ки тораш абрешиму пудаш ресмон мебошад. 
1 Риёкорb – дурeягb ва покдомании зо{ирb. 
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 «ЁДДОШТ[О» ЧУН  МАНБАИ  АДАБB ВА ИЛМB 

 
 Rисм{ои сеюм ва чоруми «Ёддошт{о» давоми мантиrии rисми дуввум ме- 
бошанд. Rисми сеюм аз 54 {икоят иборат буда бо фасли «[авлии 
Шарифxонмахдум» оuоз ва бо фасли «Дeстии ду калонгир» анxом меёбад. 
Rисми чорум бошад, аз   44 {икоят иборат аст ва он бо фасли «Мадрасаи 
[оxb Зо{ид» оuоз ёфта, бо фасли «Саё{ати махдумони сохта» ба анxом 
мерасад. 
  Садриддин мтирамоҳи  соли 1891 ба хизмати Шарифxонмахдуми 
Садри Зиё медарояд ва ин хизматгорb як сол давом мекунад. Садриддин аз 
xамъомад{ои адабие, ки {ар {афта шаб{ои сешанбе, чоршанбе ва панxшанбе 
дар {авлии хexаинаш баргузор мегардид, ба{ра мебардошт ва ба Мулло 
Назруллои Лутфb, Абдулмаxиди Зуфунун, Я{ёхоxа, Содиrхоxаи Гулшанb, 
[омидбеки [омид, Абдуллохоxаи Та{син, мулло Бур{они Муштоrb, rорb 
Абдулкарими Офарин, Мирзо Азими Сомии Бeстонb, Мулло Ра{мати 
сартарош, Азизхоxаи Азиз барин шоир ва суханварон  шинос мешуд. Ба ин 
муносибат, Айнb оид ба зиндагb ва эxодиёти адибони номбурда мухтасар 
маълумот дода, хонандаи имрeзро ба {аёти адабии Бухорои охири асри ХIХ 
ва ибтидои асри ХХ, як андоза, шинос менамояд. 
 «Ёддошт{о»-  Маълумоти С.Айнb  дар бораи  суханварону донишмандон 
сарчашмаи адабb   xолиб ва пурмe{таво буда бо далел{ои мeътамад асоснок 
гардидааст. Масалан, дар бораи Абдулмаxиди Зуфунун чунин омадааст: «Дар 
нуxум аз шогирдони А{мади Дониш буда, дар шеър ва адабиёт ва дар фан{ои 
расмии мадраса{ои Бухоро низ ма{орат дошт. Азбаски e фан{о ва илм{ои 
гуногунро медонист, {амзамононаш ба e «Зуфунун» лаrаб дода буданд, ки 
«со{иби фан{о» гуфтан аст». 
 Ё худ мувофиқи маълумоти Айнb Я{ёхоxа {аxвнигори бома{орат 
мебошад ва бисёр норасоb ва ноадолати{ои даврро зарифона ошкор месозад. 
[икоя{ои {аxвии e дар бораи rорb Самеъ, rозb Бадриддин ва тоxири 
сарватманди Бухоро Xeрабек Арабов {унармандона ба rалам омада, дорои 
о{анг{ои пурrуввати иxтимоb мебошанд. E дар шеър{ои {аxвb низ ма{орат 
доштааст. Рeзе rушбегb (ба таъбири имрeза, сарвазир) Xонмирзо, ки риши 
калоне доштааст, аз Я{ёхоxа илтимос мекунад, ки дар {аrrаш шеъре гeяд. 
Я{ёхоxа бадо{атан гуфтааст: 
   Мири rушбегb дар ойина бубинад риши хеш, 
   Бо дили хеш бигeяд: «Ана ришу мана риш!» 
   Гар бубинад риши пурxингилаи rорb Самеъ, 
   Бо дили реш бигeяд: «Ана ришу мана риш!» 

Ва шар{ додааст: 
  -Мири rушбегb, мебахшед, ки шумо uайр аз риши калон чизи rобили 
мад{ надоред, ки сабаби ифтихоратон шавад. Афсeс, ки ин ришатон {ам дар 
пеши риши rорb Самеъ rадру rимати худро гум кард. 
    Маълумот оид ба   Дар  байни  адибоне,  ки  дар  «Ёддошт{о» зикр ёфтаанд,  
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   маорифпарварон  А{мади Дониш, Шамсиддин Шо{ин, Абдулrодирхоxаи 
Савдо, Му{аммадсиддиrи [айрат, Содиrхоxаи Гулшанb, Абдулво{иди 
Мунзим барин адибони маорифпарвар мавrеи босазо доранд. 
 Дар «Ёддошт{о» таваxxe{и С.Айниро, беш аз {ама, сардори xараёни 
маорифпарварии адабиёти тоxик А{мади Дониш xалб намудааст. Дар 
«А{мади Дониш», «Тарзи зиндагонии шабонарeзb ва {афтагии А{мад-
махдум», «Оби ганда ба ҳандаr», «Саё{ати солонаи А{мадмахдум», «Шеър-
{ои {аxвии А{мадмахдум», «Хабари вафоти А{мадмахдум», «Аввалин 
шиносии ман ба калонтарин асари А{мади Дониш «Наводирулваrоеъ» ном 
боб{ои rисмат{ои сеюм ва чорум оид ба xараёни зиндагb ва  фаъолияти ин 
симои барxаста маълумоти муфид дода шудааст. Ба rавли С.Айнb, А{мади 
Дониш баробари нависандаи барxаста, олими даrиrсанx, {унарманди мумтоз 
ва хаттоти бе{амто низ будааст ва даромади асосии e аз рeйи ме{нати 
{алолаш {осил мешудааст. «Ман, – гуфтааст С.Айнb, – як китоби «Юсуф ва 
Зулайхо»-ро бо хат, xадвал ва расми А{мадмахдум дидаам, ки дар {амон ваrт 
ба rимати сесад пуд гандум фурeш шуда буд». 

 С.Айнb дар хусуси Шамсиддин Шо{ин маълумоти мухтасар додааст, 
зеро го{и мадрасахонb ба e вонахēрдааст. Шиносоии Садриддин ба Шо{ин 
ба воситаи ашъори шоир сурат гирифтааст. С.Айнb Шо{инро аз шоирони 
маш{ури замон ва забардасти рeзгор дониста rайд кардааст: «Шеър{ои 
Шо{ин {амеша дар ма{фил{ои Шарифxонмахдум хонда мешуданд ва {ар 
шеъре, ки e гeяд, дар рeзи дуюми гуфта шуданаш ба он xо меомад... Ва ба 
ман шеър{ои Шо{ин аз шеър{ои {амаи он шоироне, ки дар он маxлис{о 
медидам, зиёдатар таъсир мекард». 

 Дар rисми III «Ёддошт{о» дар хусуси {аёт ва фаъолияти  
Му{аммадсиддиrи [айрат муфассал сухан меравад, зеро  [айрат шарикдарс 
ва дeсти Айнb буда, дар айёми xавонb аз олам даргузаштааст. Нависандаи 
«Ёддошт{о» хотираи рафиrи xавонмарги худро абадb гардондан хоста, 
мероси адабии парокандаи eро гирд меоварад. 

 С.Айнb [айратро шоири навовар ва устоди худ медонад ва дар бораи e 
самимона ва сипосгузорона сухан меронад. Муаллиф  як uазали шоирро бо 
матлаи: 

  Эй сарв, беибо ба чаман сар кашидаb! 
  Моно, ки сарви rомати eро надидаb!-  

оварда,  онро чунин ба{о меди{ад: «Ин uазал ба болои ин ки равон, сода, 
{амафа{м, {амаи калима{ояш дилчасп буда ва дар xои худ монанди 
нигинакори{ои нодиракорона шинам шудаанд, як эълони мубориза буд бар 
зидди ташбе{{ои uайритабиии обшустаи шоирони гузашта». Дар {аrиrат, 
шоирони пешин rомати ёрро ба сарв, шамшод ва {атто ба аръар ташбе{ 
медоданд. [айрат дар пеши rомати ёр {еx гуна зебоb надоштани сарвро 
нишон додааст. 
 [амин тариr, «Ёддошт{о» дар {алли бисёр масъала{ои адабиёти  
охир{ои асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ чун сарчашмаи мeътамади адабb са{м 
мегирад. 
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   «Ёддошт{о» чун          «Ёддошт{о»,  махсусан rисмат{ои  сеюм  ва чоруми  
  сарчашмаи илмb он, дорои а{амияти калони илмb мебошад. Мундариxаи 
асар таърихи фар{анги халrи тоxикро дар поёни асри ХIХ ва ибтидои садаи 
ХХ равшан ва муфассал бозгe менамояд. Маълумоти С.Айнb оид ба таърихи 
мадраса{ои Мири Араб, Олимxон, Бадалбек, [оxb Зо{ид, Лаби [авзи Арбоб 
xолиб ва омeзанда мебошад. Толибилмони мадраса{ои Бухоро дар як сол 
шаш мо{ (аз 22 сентябр то 22 март) ва дар як {афта чор рeз (шанбе, якшанбе, 
душанбе, сешанбе) дарс мехонданд. Ба rавли С.Айнb, «Дар мадраса{ои 
Бухоро асосан илм{ои зерин мегузашт: сарфу на{ви забони арабb, мантиr, 
аrоиди1 исломb (илми калом), {икмат2 ({икмати табиb ва ило{b), фиr{и3 
исломb (та{орат, намоз, рeза, xаноза, масъала{ои {аx, закот, харидуфурeш ва 
монанди ин{о, ки дар амалиёти динb ё ин ки дар муомилоти xамъият оид 
аст)». Умуман, аз суханони  С.Айнb маълум мешавад, ки {укумати амирb ба 
илму маориф муносибати сарсарb доштааст. 
 Маълумоти С.Айнb оид ба сохту намуди бино{ои мадраса{о, масxид{о 
ва хонаrо{{ои4 Бухоро бошад, хонандаро ба таърихи меъморb ва ша{рдории 
тоxик шинос менамояд. Ин бино{о ба та{аввули минбаъдаи меъмории 
асримиёнагии Осиёи Марказb ишора мекунад. 
 С.Айнb дар «Ёддошт{о» оид ба расму русум, урфу одат{ои халr, 
маросим{ои мардумb, табаrа{ои гуногуни а{олb ва xамъият{ои он{о 
муфассал сухан рондааст. Аз рeйи гуфти нависанда, «оммаи мардуми Бухоро 
бештар косиб, саис, аробакаш, машкоб, гилкор, дуредгар  ва хеле зарифу 
{озирxавоб будаанд. Олуфта{ои Бухоро бошанд, аз дигар табаrа{ои а{олb 
{ам бо либоспeшb, {ам бо рафтору гаштор ва {ам бо rасамхēриашон фарr 
мекарданд. Олуфта{о се мартаба доштанд: «нимтайёр», «тайёр» ва «марди 
мардон». Марди мардон касе интихоб мешуд, ки дар мардb мумтоз, дар зeрb 
бе{амто, ба дуздb ва шeрапēштb тe{матзада нашуда бошад. «Rасами 
олуфта{о «саттор»5 буд. Агар як олуфта «саттор, ки фалон корро мекунам» 
гeяд, сараш равад {ам, бояд он корро мекард. Агар накунад ва rасамашро 
шиканад, аз миёнаи олуфта{о ронда шуда, ба «номардb» маш{ур мегардид». 
 Rимати «Ёддошт{о»-ро тасвир{ои мо{и шарифи Рамазон, иди Наврeз, 
тeй, гулгардонb, зочабозb, подшо{бозb барин маросиму маърака{о боз {ам 
афзудаанд. Айнb тавонистааст, ки {аёти мардуми тоxикро дар як давраи 
муайяни таърихb бо тамоми па{лē{ояш пешкаши хонанда  намояд. 
 

Савол ва супориш{о: 
1.Садриддин кай ба хизмати Шарифxонма{дум рафт ва ин хизматгорb чанд ваrт давом 
кард? 2.Дар xамъомад{ои адабии {авлии Садри Зиё кадом шоирон ва равшанфикрон 
ширкат доштанд? 3.Оид ба Я{ёхоxа маълумот ди{ед. 4.Муносибати Садриддин ба 

                               
1 Аrоид –  xамъи аrида, эътиrод. 
2 [икмат – илм{ои фалсафb, фалсафа. 
3 Фиқҳ – илм оид ба  қонунҳои  шариати  ислом. 
4. Хонаrо{ –xое, ки шайх{о ва дарвешон ибодат ва зиндагb мекунад. 
5 Саттор – пēшанда,  пардапēш. Яке  аз  ном{ои Парвардигор. 
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намояндагони адабиёти маорифпарварb чb гуна аст? 5.Дар бораи «Ёддошт{о» {амчун 
сарчашмаи илмb маълумот ди{ед. 6.Xамъияти олуфта{ои Бухоро чb хел xамъият аст? 

 
 
                                 ФАЪОЛИЯТИ ИЛМИИ АЙНB 
 

«Намунаи адабиёти тоxик» Фаъолияти илмии Айниро бештар асар{ои 
адабиётшиносb муайян мекунад. Соли 1926 асари калон{аxми e – «Намунаи 
адабиёти тоxик» дар Маскав ба табъ мерасад. Ин китоб аз се rисм иборат аст 
ва дар он аз Абēабдулло{и Рeдакb (асри Х) то Пайрав Сулаймонb (асри ХХ) 
намунаи осори 220 адиби адабиёти {азорсолаи тоxик  оварда мешавад. 
«Намунаи адабиёти тоxик» тазкира мебошад ва дар он аввал шар{и {ол ва 
баъд намунаи осори {ар адиб  баён мегардад. Маълумоти Айнb мухтасар, 
вале пурмe{тавову фарогир аст. Мисол: «Абдулrодирхоxаи Савдо аз xумлаи 
наводири рeзгори худ буд. Илова бар фазлу камолоти расмb мисли наrrошb, 
лавво{b, заргарb {унар{оро монанди як мутахассис медонист. Дар мусиrb 
ма{орат дошт. Адвори1 «Шашмаrом»-ро маъа шēаботаш2 забт ва rайд карда 
буд. Дар рамл3, нуxум ва найранxот4 низ {аз5 дошт. Ма{филоро, {озирxавоб, 
базлагeй ва хушму{овара буд. Бо хурду бузург яксон, аз кибру uурур {аросон 
буд. Дар назм со{ибэxоди хориrанамо ва дар наср низ соданависи 
бе{амтост".  

Xав{ари  «Намунаи адабиёти тоxик» ки сар то сари тазкираро фаро 
гирифтааст, худшиносb ва худого{ии миллb мебошад. С.Айнb бар хилофи 
аrидаи пантуркистон, ки мавxудияти халrи тоxикро инкор мекарданд, дорои 
таърихи бой ва фар{анги xа{онb будани ин rавми ку{анбунёдро собит 
месозад. 

С. Айнb сабаби таълифи «Намунаи адабиёти тоxик»-ро   дар маrолаи 
«Ба ошиrони адабиёти тоxик муроxиат» (1925) чунин таъкид мекунад: 
«Маълум аст, ки Туркистон ва Мовароунна{р аз а{ди устод Абдул{асани 
Рeдакb то имрeз хеле адибони форсизабон ба майдон овард. Аммо дар 
замон{ои охирb ба кадом сабаб, ки бошад, адабиёти тоxик ба як навъ сакта ва 
таваrrуф гирифтор шуда буд. 

[укумати xум{урияти xавони Тоxикистон ин нуктаро дар назар гирифта 
хост, ки номи адибони гузаштаро зинда ва xавонони {озираро ба ро{и 
адабиёт ташвик намояд. Дар ин бора муrаддима гўён як маxмўа бо номи 
«Намунаи адабиёти тоxик» нашр карданb шуда xамъ ва тартибашро ба фаrир 
{авола намуд». 

Дар «Намунаи адабиёти тоxик» Рeдакb, Ибни Сино, Камоли Хуxандb, 
Алишери Навоb, Восифb, Rосими Ко{b, Мушфиrb, Сайидо, А{мади Дониш, 
Шо{ин, Савдо, Асирb, {айрат, Xав{арb барин адибони тоxик, ки дар 

                               
1 Адвор - xамъи давр, rисмат{ои «Шашмаrом». 
2 Маъа шeаботаш – бо шeъба{ояш. 
3 Рамл-фолбинb, пешгeb. 
4 Найранxот-xамъи найранг. 
5 [аз – ба{равар, бархурдор будан. 
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Мовароунна{р зиндагb ва фаъолият намудаанд, мавриди баррасb қарор 
мегирад. С. Айнb аз осори Мушфиrb бештар аз дигар шоирон намуна (389 
мисраъ) оварда, дар uалазсароb ма{орати баланд доштани eро таъкид 
мекунад. Аз xумла, uазалеро бо матлаи: 

           Дар uамат дилро фигору хаста мегeем мо, 
           А{ли дардем, ин сухан дониста мегeем мо. - 

оварда, менависад: «Uазале, ки сар то ба пояш мисли ин uазал хуб, латиф ва 
равон уфтад, кам аст». 

«Намунаи адабиёти тоxик» дастоварди барxастаи адабиётшиносии тоxик 
дар садаи ХХ аст. Олимони мамлакат{ои дунё ба ин асар ба{ои баланд 
додаанд. Аз xумла, донишманди эронb Саиди Нафисb навиштааст: «Барои 
{ар касе, ки дар адабиёти порсb кор мекунад, лозим аст, ки як нусха аз ин 
китоб ба худ дошта бошад ва ба {ар эронb низ фарз аст, ки лоаrал як бор ин 
китоби нафисро, ки азизтарин ра{оварди бародарони туркистонии мост, 
бихонад». 

С.Айнb,  баъзан, чандин мо{ тан{о ба тадrиr ва дастрас намудани осори 
классикони адабиёти тоxик машuул мешуд. «Бештарини ин тобистони ман, -
навиштааст устод тобистони соли 1940-ро дар назар дошта, - дар ро{и кор 
кардан бар болои классик{о рафт. Абeалb Синоро дубора кор карда, аз 
асар{ояш баъзе порча{о {амро{ карда шуд. Барои Рeдакb як маxмeаи 
ало{ида сохта шуд. «Бeстон»-и Саъдиро интихоб карда, аз ē 4 {азор мисраъ 
гирифтам ва эзо{ додам. Барои вай як муrаддима {ам навиштам».   

Айнb барои ба хонандагон пешкаш намудани матни са{е{и «Бўстон» 
кўшиши бисёр намудааст Ў {ангоми интихоби матн чандин нусхаро ба 
якдигар муrоиса мекунад ва дар повараr{о гуногунхони{ои мисраъ{оро 
нишон меди{ад. Масалан, мисраи якуми байти: 

Сари чашма шояд гирифтан ба мил1 , 
Чу пур шуд, нашояд гузаштан ба пил. - 

дар повараr чунин шар{ ёфтааст: «Дар нусхаи дигар ба xойи ин мисраъ 
«Сари чашма шояд гирифтан ба бел» дида шуд, ки бояд нусхаи асл {амин 
бошад. Зеро, чунон ки бел ба обёрb муносибат дорад, инчунин шакли ин 
калима ба пил {амранг аст ва санъати xинос {ам ба даст медарояд». 
Асар{ои С.Айнb оид ба таърихи адабиёти классикb як rатор асар{о таълиф на- 
тадrиrотb муда, ба {аллу фасли му{имтарин ва заруртарин муаммо{ои 
адабиётшиносии тоxик муваффаr мешавад. Рисола{ои «Устод Рēдакb» 
(1940), «Дар бораи Фирдавсb ва «Шо{нома»-и e» (1940), «Шайхурраис 
Абeалb Сино» (1941), «Шайх Мусли{иддин Саъдии Шерозb» (1942), 
«Алишери Навоb» (1948), «Восифb ва хулосаи «Бадоеъулваrоеъ» (1956), 
«Мирзо Абдулrодири Бедил» (1954) {ама  аз ниго{и илмb ва масъалагузорb 
rиматноканд. Масалан, дар рисолаи «Шайх Мусли{иддин Саъдии Шерозb» 
ба шарrшиносоне, ки Саъдиро тан{о ба Эрон мансуб медонистанд, xавоби 
сазовор дода мешавад. Му{аrrиr аз эxодиёти шоир як порчаи шеърb оварда, 
таъкид мекунад, ки Саъдии Шерозb мутафаккири бузурги форсу тоxик аст: 

                               
1. Мил – чуби ќаламшакли нўлборик, ки бо он ба чашм сурма мемоланд.  
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Аз ба{ри Худо, ки моликон xавр 
Чандин накунанд бар мамолик.1     

   Шояд, ки ба подша{ бигeянд, 
   Турки ту бирехт хуни тоxик.   
      Ё худ рисолаи «Мирзо Абдулrодири Бедил», ки соли 1951 ба анxом 
расида, соли 1954, баъди марги муаллиф рeйи чопро дидааст, то {ол яке аз 
манбаъ{ои мeътамади омeзиши {аёт ва эxодиёти Бедил ба шумор меравад. 
Му{аrrиr чунин аrида дорад, ки забони шеъри Бедил агар аз назари 
калима{ои xудогона муло{иза шавад, сода аст. Лекин ваrте ки аз ин 
калимаву таркиб{о матои шеър бофта мешавад, фа{мидани забони Бедил 
душвор мегардад. Масалан, дар байти зерин ягон калимаи душворфа{м нест:  
         Гул ба дасту по кb баст имшаб, ки чун ранги {ино, 
         Бeсамуштоrон  чаман{о зери лаб хун кардаанд. 

Вале фа{мидани мазмуни байт андешаи амиrро таrозо дорад: бēсамуш- 
тоrон, яъне ошиrон фа{миданд, ки маъшуrа ба дасту пойи худ  гул бастааст. 
Он{о чаман{оро  бēсида ба ранги  {ино гардондаанд,  ба умеде ки шояд 
маъшуrа {ангоми ба дасту  пойи худ  гул бастан гул{ои  ба ранги  {ино  
гардондаи  он{оро  истифода  кунад  ва ба ин  восита  асари лаб{ои  
бēсамуштоrон  {ам ба дасту пойи  ē э{сос шавад.  
       Устод Айнb  аз эxодиёти па{новари шоир намуна{ои мувофиrро инти- 
 хоб карда, ба хонанда пешкаш менамояд. Аз ин xи{ат, намуна{ое, ки 
ифодакунандаи афкори тарбиявию ахлоrии шоир мебошанд, xолибанд: 
              То фазлу {унар оинапардоз нашуд, 
    З-иrбол даре ба рeйи кас боз нашуд. 
    Фeлод бар о{ан шараф аз xав{ар ёфт, 
    Беилм зи xинси хеш мумтоз нашуд. 
 
 Маrола{ои        Дастовард{ои илмии С.Айнb дар «Xавоби ман» (1933), «Муно- 
адабиётшиносb   сибати адабияи Осиёи Миёна ба Эрон» (1934), «Шеърҳои то - 
xикистонb»(1940), «Камоли Хуxандb» (1940), «Ба xои сарсухан» (1951) 
барин маrола ва сарсухан{ояш низ амиқу  равшан  ба назар мерасад. Аз ин 
xи{ат, муrаддимаи устод ба китоби «Чор дарвеш», ки аз фаъолияти 
матншиносии e дарак меди{ад, xолиби диrrат аст. Дар чоп{ои [индустон 
(Бомбай, 1878; Бомбай, 1900) ин асар ба Амир Хусрави Де{лавb нисбат дода 
шудааст. Му{аrrиr бо {уxxат{ои мeътамад исбот мекунад, ки муаллифи 
«Чор дарвеш» Амир Хусрави Де{лавb нест. Дар асар шеър{ои [офизи 
Шерозb, Фонии Кашмирb  ва шоири асри ХVIII Uайратb xой доранд, {ол он 
ки Амир Хусрави Де{лавb соли 1325 вафот кардааст. Мувофиrи тадrиrоти 
Айнb «Чор дарвеш» дар сол{ое, ки [индустон аз тарафи мустамликадорони 
аврупоb истило гардидааст, яъне дар охир{ои асри ХVIII  ва аввал{ои асри 
ХIХ аз xониби  муаллифи номаълум навишта шудааст. 

                               
1 Мамолик - xамъи мамлук, uулом. 
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Умуман, фаъолияти  адабиётшиносии С.Айнb серпа{лу ва доманадор 

буда, масъала{ои таърихи адабиёт, назарияи адабиёт, нақди адабb ва 
матншиносиро фаро гирифтаанд. 
 
       Савол  ва супориш{о:               
1.Фаъолияти адабиётшиносии  С.Айнb кай оuоз гардид? 2. Асар{ои адабиётшиносии 
С.Айниро номбар кунед. 3. Чаро «Намунаи адабиёти тоxик» –ро тазкира меноманд? 4. 
Айнb  ба шарrшиносоне, ки Саъдиро тан{о ба Эрон  мансуб медонистанд,  чb xавоб дод? 
5. Дар бораи «Мирзо Абулrодири Бедил» ном асари С. Айнb маълумот ди{ед. 6. С. Айнb 
асари Амир Хусрав набудани «Чор дарвеш»-ро чb тавр исбот кард? 
 

 
АНЪАНА ВА НАВОВАРB 

 Анъана ва навоварb чун мафуми асосии назарияи адабиёт тамоми 
рукн{ои адабиёти бадеиро фаро мегирад. Ин ду маф{ум чун гeшту нохун ба 
{ам пайваст буда, шарти асосии мавxудият ва инкишофи адабиёти бадеb ба 
{исоб мераванд.   
Анъана    Анъана  калимаи арабb буда,  маънои луuавии он аз забони касе 
{икоя кардан, аз гузаштаи худ фахр кардан мебошад. Дар адабиётишиносии 
Аврупо ва рус ин маф{ум бо калимаи лотинии традитсия ифода мешавад. 
Дар адабиётшиносии классикии форсии тоxикb маф{уми анъана ба воситаи 
калима{ои суннат, урф баён мегардид: 

Лекин чу суннатест rадимb, раво бувад, 
Э{ёи суннати шуарои бузургвор. 
     (Анварb) 

Дар адабиётшиносb {ангоми эxоди асар  аз таxриба ва дастовард{ои 
адабиву эстетикии адибони пешин истифода кардани шоиру нависандагонро 
анъана  меноманд. Анъана ба ду rисмат -анъанаи шоиста (хуб, пешrадам) ва 
анъанаи ношоиста (кē{нашуда, ма{дуд) xудо мешавад. Анъанаи пешrадам ба 
насл{ои оянда ба тариrи  мерос  боrb гузоштани он таxрибаи эстетикию 
бадеb мебошад, ки дар бе{тарин осори да{онию хаттии ниёгон ифода 
ёфтааст. Анъана дар {амаи унсур{ои адабиёти бадеb чун мавзeъ, uоя, сужет, 
образ, жанр, сабк, санъат{ои бадеb, rолиб{ои адабb, забон, метод мушо{ида 
мешавад. Вале нисбат ба унсур{ои мундариxа xузъ{ои шакл бештар чун 
анъана давом карда, умри дарозтар мебинанд. 

Маданияти rадим, завrи баланди эстетикb, забони хушо{анг ва му{ити 
адабии мeътадил халrи тоxикро со{иби анъанаи бой ва муста{ками адабb 
намудааст. Зиёда аз {азор сол  дар шеъри тоxик анъанаи арēз, rофия,  uазал, 
мусаммат, маснавb, рубоb, дубайтb барин жанр{ои адабb давом карда 
истодааст. Аз тарафи дигар, анъана дар инкишофи адабиёти бадеb мавrеи 
калон дошта, барои ривоxи минбаъдаи он {амчун та{курсb ва заминаи му{им 
хизмат мекунад. Дар рушду камоли эxодии намояндагони барxастаи 
адабиёти давраи нав чун С.Айнb, А. Ло{утb, А.Фитрат, М.Турсунзода, 
С.Улуuзода, Ф.Му{аммадиев, М.Rаноат, Ш.Лоиr анъанаи бойи адабиёти 
классикии форсу тоxик мавrеи баuоят му{им дорад. 
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Навоварb   Истило{и навоварb низ чун истило{и анъана rадимb буда, дар 
адабиёти асримиёнагии форсу тоxик бо маф{ум{ои нав, навовар, нав овардан 
ифода мешавад: 

Фасона гашту ку{ан шуд {адиси Искандар, 
Сухан нав ор, ки навро {аловатест дигар. 

                                (Фаррухb) 
 Дар адабиётшиносb он чизи наве, ки  дар xараёни эxод  адиб дар 
баробари истифодаи анъана дар асар{ояш ворид менамояд, навоварb ном 
дорад. Яъне, навоварии адабb боз {ам ташкил ёфтани мазмуну шакли 
асар{ои бадеb, вобаста ба талаботи давра{ои таърихb uанb гардидани тарзу 
усул{ои тасвир ва диди эстетикии нависанда, таuйири персонаж{о ва 
андеша{ои он{о, ба вуxуд омадани методу xараён{ои тозаи адабb ва uайра 
мебошад. Навоварb барои дар сат{и боз {ам баландтар xилвагар шудани 
{унари нигорандагии адиб, ба талаботи замон ва завrи бадеии xомеа 
мувофиr омадани асар{ои бадеb зарур аст. Навоварии адабb омили му{ими 
равнаrи адабиёт аст ва бе навоварb адабиёти бадеb на тан{о инкишоф 
намеёбад, балки ба дараxаи нестb мерасад. 
 Навоварb {ам дар шакл ва {ам дар мазмуни асари адабb рeй ди{ад {ам, 
он бештар дар мундариxа ба амал меояд, зеро мундариxаи адабиёт табиати 
иxтимоb дорад. [ар давраи таърихb ба нависандагон мавзeъ{ои мушаххас 
пешни{од мекунад. Адибе, ки ин мавзeъ{оро бо ма{орати баланд  ва 
мувофиrи идеали xомеа инъикос карда тавонад, адиби навовар аст. 
Му{имтарин масъалае, ки ибтидои асри Х ба адабиёти форсb пешни{од 
намуд, мавзēъ{ои дeстиву рафоrат ва омeхтани илму дониш буд ва ба ин 
талаботи давр, беш аз {ама, Абēабдулло{и Рeдакb xавоби сазовор дода 
тавонист. Нимаи дуюми асри Х бошад, дар назди адабиёти бадеии мо 
масъалаи ватанпарвариро ба миён гузошт, ки ба он Абулrосими Фирдавсb 
xавоби арзанда дод. 
 Масъала{ои асосии адабиёти тоxик дар давраи истиrлолият худого{ии 
миллb, ифтихори ватандорb, ва{дату якпорчагb ва рē овардан ба илму 
арзиш{ои волои фар{ангb мебошанд.Адибони {унарвар {ангоми эxод бояд 
ин зарурат ва э{тиёxи замонро ба назар гиранд. 
 Навоварb {ам мисли анъана, шоиста (пешrадам, {аrиrb, холисона) ва 
сохта (uайри {аrиrb, uаразкорона) мешавад. Агар навоварии адиб худсарона, 
аз {авову {авас, uайри талаби замон ва завrу зебоишиносии мардум ба вуrēъ 
пайваста бошад, навоварии сохтааст. Масалан, навпардозии шоир Ба{риддин 
Азизb (1895 -1944), ки анъанаи {азорсолаи арeзро инкор мекард, навоварии 
худсарона буд ва бинобар ин, умри дароз надид. Навоварии сохта ба 
инкишофи адабиёти бадеb ва завrи сухансанxии мардум таъсири манфb 
мерасонад. 
 Навоварии шоиста ё пешrадам бошад, мувофиrи талаботи замон, 
{унари нигорандагии нависанда, завrи сухансанxии xомеа ва дараxаи 
тафаккури адабию эстетикии умумиxа{онb ба амал омада, боиси пешрафти 
минбаъдаи адабиёти бадеb мегардад. Достон{ои «[асани аробакаш»-и 
М.Турсунзода, «Сурēши Сталинград»-и М.Rаноат намунаи барxастаи 
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асар{ои навоваронаи адабиёти давраи нави тоxик мебошанд.Ин аст, ки 
навоварии шоиста аз тарафи а{ли адаб зуд дастгирb ёфта, чун «Хамса»-и 
Низомии Ганxавb минбаъд пайравони зиёд пайдо мекунад. 

Анъана ва  навоварb ба {ам пайваста буда, бе якдигар вуxуд дошта 
наметавонанд. Навоварb ба анъана такя намуда, аз инкишофи минъбадаи он 
{осил мешавад ва бо мурури замон худ ба анъана табдил ёфта, барои чизи 
нав замина фаро{ам меорад. Алоrаи табиb ва диалектикии анъанаву 
навовариро худсарона халалдор кардан мумкин нест. 
 [амин тариr, масъалаи анъана ва навоварии адабиёти тоxик дар замони 
истиrлолияти Тоxикистон, ваrте ки ма{дудият{ои мафкуравии замони 
шeравb аз миён бардошта шуда, имконияти тасвир{ои адабb афзун 
гардидааст, маrоми боз {ам  xиддитар касб намудааст. 

 
Савол ва супориш{о:  

1.Анъана ва навоварb дар адабиёти бадеb чb  мавrеъ дорад? 2.Анъана чист ва ба чанд 
rисмат xудо мешавад? 3.Навоварb чист ва rисмат{ояш кадом аст? 4.Чаро навоварb бе 
анъана вуxуд надорад? 5.Анъана ва навоварb боз бо кадом маф{ум{о ифода меёбанд?  
 

 
АБУЛRОСИМИ  ЛО[УТB 

(1887-1957) 
 
Зиндагино-    Абулrосими Ло{утb зодаи ма{аллаи Барзадимоuи ша{ри Кир-   
маи шоир  моншо{и   Эрон   мебошад. Падараш А{мад марди бофар{анге 
буда, ба касби гевакашb (чоруrдeзb) машuул буд. Мавсуф бо тахаллуси 
«Ил{омb» шe{рат дошта, шеър{ои тасаввуфb менавиштааст. А{мади шоирро 
бо ном{ои «усто А{мад», «Мирзо Ил{ом», «[акими Ил{омb» низ 
мешинохтаанд. 
 Абулrосим саводи ибтидоиро  дар мактаби де{аи Барзадимоu ва дар 
назди падараш баровардааст. Тангии рeзгор ва душвории маишати оила 
Абулrосимро маxбур кард, ки барма{ал та{силро rатъ намуда, чанде дар 
дeкон{ои челонгарb, о{ангарb ва дeзандагb чун шогирд фаъолият намояд ва 
ба {унари гевакашb низ машuул шавад. 
 Дар айни {ол Абулrосим ба тавассути падараш ба омeхтани осори 
Фирдавсb, Хайём, Саъдb, [офиз барин суханшиносони xа{онb машuул 
мешавад ва ба му{ити адабии Кирмоншо{ ошноb пайдо мекунад. Абулrосим 
дар ин му{ит {унари шеъру шоириро омeхта, худ низ ба шеъргeb оuоз 
менамояд. 
 Xараён{ои гуногуни маз{абии давр чун «Ба{оия», «Неъматуллои{о» 
дар тарuиби uоя{ои худ аз истеъдоди фитрb ва ма{орати шоирии Абулrосими 
Ло{утb истифода бурданb мешуданд.Ни{оят, соли 1904 ташкилоти 
«Одамият»1 Ло{утиро барои та{сил ба Те{рон мефиристад. 

                               
1 «Одамият» xамъиятест, ки дар Эрон нимаи дуюми асри ХIХ ташкил ёфта буд ва намояндагони он дeстb, 

бародарb, итти{од ва ёрии якдигарро таблиu мекарданд. 
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 Та{сили Ло{утb дер давом накард. Дар зери таъсири инrилоби сол{ои 
1905-07 рус Эронро низ му{ити инrилобb фаро гирифт ва Ло{утb аз эxоди 
шеър{ои тасаввуфb даст кашида, ба инrилобиёни Эрон {амро{ шуд. 
 Ло{утb дар ибтидои {аракати машрутахо{ии1 мардуми Эрон бовар 
дошт, ки эълони машрута (соли 1907) ва интихобb шудани аъзои маxлиси 
миллb вазъияти мамлакатро бе{тар мекунад. Дере нагузашта аз тарафи 
Му{аммадалb (1907-1909), ки баъди фавти  падараш – Музаффаруддиншо{ 
(1886-1907)  ба тахт нишаста буд, машрута (конститутсия)-и эълоншуда 
бекор карда шуд ва ин воrеа xа{онбинии шоирро таuйир дод. 
 Ваrте ки сол{ои 1907-1911 дар Эрон инrилоб ва {аракати демократии 
халr аз нав авx гирифт, Ло{утb дар маркази ин ошeб{о буд. Аз xумла, дар 
шeриши мусалла{онаи мардуми Гелони вилояти Рашт фаъолона ширкат 
варзида, ба гирифтани ордени Сатторхон2 мушарраф гардид. Ва дар uазали 
сиёсии «Ё {ар ду» (1909) амалиёти зиддихалrию ватанфурeшии вакилони 
маxлисро фош намуд: 
 
  Вакилону вазиронанд хоин, фош  мегeям, 
  Агар дар зери теuам ё ба рeйи дор, ё {ар ду. 
 
 Ин uазал дар рeзномаи «Чантаи3 побара{на», ки дар Те{рон чоп мешуд, 
ба табъ расид ва муаллифи он барои ин шеър {абс шуд, вале дере нагузашта 
бо талаби халrи ба шeр омада озод гардид. 
 Охир{ои соли 1911 инrилоби Эрон шикаст хeрд. Шеър{ои «Rурбони 
рeшноию нуру сафои Шарr», «Шамъу парвона» дар мусофират эxод 
шудаанд. 
 Абулrосими Ло{утb охир{ои соли 1914 боз ба Эрон, ки дар ин xо 
{аракат{ои инrилобb аз нав rувват мегирифт, баргашт ва нашри рeзномаи 
«Бесутун»-ро оuоз карда, дар xунбиш{ои озодихо{b фаъолона ширкат намуд. 
Ин {олат дар шеъри «Бозгашт ба ватан» (1915) ифода ёфтааст. 
 
  Дар uами ошёна пир шудаам, 
  Боrb аз {астиям {амин номест. 
 
 Ло{утb дар сол{ои 1914 – 1917 го{ дар Кирмоншо{, го{ дар Те{рон, 
го{ дар Хонаrайн, го{ дар Кохи Ширин ва го{ дар Баuдод гуреза буд ва 
сол{ои 1918 – 1921 низ барои шоир сол{ои вазнинтарин ма{суб меёфтанд. 
Дар {амин сол{о e маxаллаи «Порс»-ро таъсис меди{ад ва шеър{ои бисёре 
эxод мекунад, ки бо номи ашъори истамбулb маш{уранд. 
 Соли 1921 Ло{утb Истамбулро тарк карда, ба душвори{ои зиёд са{рои 
Арабистонро пиёда тай намуда ба ватан баргашт ва мо{и октябр ба Табрез 

                               
1 Машрута аз рeйи онун  фаъолият  намудани укумат. Машрутахо b – талаби  укумати  
конститутсионb.  
2 Ордени Сатторхон ба шарафи ро{бари {аракати озодихо{ии миллии Эрон таъсис ёфта буд. 
3 Чанта – кашкул, зарфест, ки rаландарон ва дарвешон ба миён баста мегарданд. 
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омада, сарварии шeришро ба e{да гирифт, ки он дар таърих бо номи 
«Шeриши Ло{утихон» маш{ур аст. Якуми феврали соли 1922 {укумати 
Табрез ба дасти инrилобчиён гузашт, вале баъди ёзда{ рeз он аз дасти 
rувва{ои {укуматии аз Те{рон фиристода ба шикаст дучор шуд. [укумат 
барои сари Ло{утb мукофоти калон ваъда кард ва шоири озодихо{ {амро{и 
чанде аз {аммаслаконаш ба Иттиҳоди Шeравb пана{ бурд. 
 Таrдири минбаъдаи Абулrосими Ло{утb ба Итти{оди Шeравb ва, 
махсусан, Xум{урии Тоxикистон пайваст мебошад. Шоир дар сол{ои 1922-
1925 дар ша{р{ои Нахxувон, Тифлис, Боку, Маскав аввал{о ба коргарb ва 
муаллимb шуuл варзида, баъд дар муассисаи Нашриёти марказии халr{ои 
Шарr кор кардааст. Соли 1925, баъди он ки дар натиxаи таrсимоти {удуди 
миллb дар Осиёи Миёна Xум{урияти мухтори Тоxикистон таъсис меёбад, 
Ло{утb ба Тоxикистон фиристода мешавад. «Чун шунидам, - rайд кардааст 
шоир, – кишваре ба номи Тоxикистони советb {аст, ки дар он xо осори 
Фирдавсb ва Саъдиро халr {амчун дар Эрони ман мехонад ва азиз медорад, 
аз партия хо{иш намудам, маро ба он xо фиристад». 
 Устод Ло{утb баъд аз устод Айнb дуввумин пояи фар{анги тоxик дар 
садаи ХХ буд, ки дар рушду камоли адабиёти давраи нави он са{ми муносиб 
гузошт. Вай чандин сол намояндаи Тоxикистон дар назди Иттифоrи 
нависандагони шeравb буда, ба сифати яке аз муовин{ои А.М.Горкий иxрои 
вазифа намудааст. Дар {ама анxуман{ои нависандагони шeравb дар па{лeи 
С.Айнb rарор дошт ва бахши шеъри тоxикро аз минбар{ои расмb бештар e 
муаррифb мекард. А.Ло{утb ба М.Турсунзода, М.Миршакар, Б.Ра{имзода, 
А.Де{отb, [.Юсуфb барин адибон дарси ма{орат омeхт. Ма{з бо кeшиши e 
осори адибони тоxик дар нашриёти Маскав бо чандин забон рeйи чопро 
медид. Ло{утb намуна{ои осори адибони тоxикро ба дунёи форсизабон па{н 
менамуд. Xум{урии Тоxикистон ва ро{барияти [укумати  Шeравb ба устод 
Ло{утb rадршиноси{о намуда, мавсуфро ба нишон{ои давлатb мушарраф 
гардондаанд. 
 Охир{ои {аёти устод Ло{утb дар Маскав гузаштааст. Оuози сол{ои 50-
уми садаи ХХ шоир дардманд мешавад ва саломатиаш торафт рe ба бадb 
меорад.16 марти соли 1957 устод Ло{утb вафот мекунад ва xасади шоирро 
дар rабристони «Новодевиче»-и Маскав ба хок месупоранд. Номи шоир дар 
қалбу рeҳи  мардуми форсизабон зиндаю xовид аст. Дар Тоxикистон чандин 
мактабу кeча, китобхонаву театр ва rарияву но{ия ба номи Ло{утb гузашта 
шудаанд.Чунон ки худ дар uазали «Лав{и мазор» гуфтааст: 
  Гардад ку{ан замонаву хомeш намешавад  
  Он шeъла{о, ки xаста бурун аз да{они ман. 
  Rабр аз барои ман чb зарур аст, чун бувад 
  Дил{ои поки фаълаву де{rон макони ман. 
 
 Мероси  Аз Абулrосими Ло{утb мероси адабии бой боrb мондааст.              
адабии      Маxмeаи шеър{ои шоир, аз xумла, ба ном{ои  «Девони Абулrосими 
 Ло{утb    Ло{утb» (1946), «Асар{ои мунтахаб» (1949), «Суруд{ои озодb ва 
сул{» (1954), «Нидо{ои зиндагb» (1956), «Девони Абулrосими Ло{утb» 
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(1957) ва «Гав{ари ишr» (1958) чоп шудаанд. Осори мукаммали А. Ло{утb  
дар Куллиёти шашxилда (1960 - 1963) дастраси хонанда гардиданд. Дар  
Куллиёт шеър{о, достон{о, тарxума{о ва маrолаю суханрони{ои адиб гирд 
омадаанд. Соли 2004 китоби «Нома{о»-и А. Ло{утb (мураттиб ва муаллифи 
тавзе{от Х. Отахонова) чоп гардид, ки дар он 133 номаи шоир ба а{ли 
хонадон, ба адибони тоxик, адибони мамлака{ои дигар, {амдиёрон, дeстон ва 
мухлисон фаро{ам омадаанд. 
 А. Ло{утb «Эроннома», «Наврeзнома» ва «Лаолb»1 ном асар{ое дорад, 
ки он{о ал{ол ба хонандаи тоxик ба таври мукаммал дастрас нестанд. Баъзе 
шеър{ои «Лаолb» дар xилди аввали Куллиёти {афтxилдаи Ло{утb (1987) ба 
табъ расидаанд. [амчунин, «Девони Абулrосими Ло{утb» дар Те{рон бо 
кўшиши  А{мади Баширb соли 1358 {. ш. (1980 м.) чоп гардидааст.  
 

Савол ва супориш{о: 
1.Зодго{и Абулrосими Ло{утb куxост? 2.Дар бораи падари Ло{утb маълумот ди{ед. 
3.Ло{утb чаро рe ба Те{рон овард?  4.Сабаби ба хориxи кишвар фирор намудани шоир дар 
чист? 5.Чаро Ло{утb ба Иттиҳоди Шeравb пано{ бурд?  6.Оид ба фаъолияти шоир дар 
Тоxикистон маълумот ди{ед. 7.Рeз{ои охири {аёти Ло{утb дар кадом ша{р мегузарад. 8. 
Дар Тоxикистон кадом  муассиса{о  ба номи Ло{утb  гузошта  шудаанд? 9.Дар бораи 
мероси адабии Ло{утb маълумот ди{ед.  
 

АШЪОРИ ЛО[УТB ДАР СОЛ[ОИ 1907-1922 
 
 Абулrосим шеърнависиро аз синни 12-солагb оuоз намудааст ва 
аввалин шеър{ои e зери таъсири ашъори падараш ва ма{фил{ои адабии 
Кирмоншо{ эxод гардида, фарогири мавзeи тасаввуфb будаанд. Дар {амин 
давра ба худ Ло{утb2 тахаллус кардааст: 

Додb Ло{утиям Худой лаrаб, 
     Малаке бин ба сурати башарам.- 

гуфтааст шоир соли 1902. 
 Истеъдоди фитрb ва шавrу завrи беандоза ба ашъори Рeдакb, 
Фирдавсb, Шайх Аттору Xалолиддини Румb ва Саъдиву [офиз барин 
классикони адабиёти тоxику форс ба такмили ма{орати эxодии Ло{утb 
мусоидат намуд ва e баъди ба Те{рон рафта ба {аракати инrилобb пайвастан 
ба навиштани шеър{ои иxтимоb шурeъ намуд. Шеър{ои инrилобии 
Ло{утиро, ки аз соли 1906 сар карда, дар са{ифа{ои рeзнома ва маxалла{о 
дарx мегардиданд, xавонони равшанфикр дар па{лeи ашъори инrилобии 
Адибулмамолики Амирb, Маликушшуарои Ба{ор, Алиакбари Де{худо, Саид 
Ашрафиддини Гелонb мехонданд. 
Ашъори давраи      Ашъори давраи машрутаи Ло{утb, ки фарогири сол{ои 
машрута 1906 – 1911 мебошанд, бештар  дар са{ифа{ои рeзнома{ои 
«[аблулматин», ки дар Калкаттаи [индустон чоп мешуд ва «Эрони нав» ба 
табъ расидаанд. Шеъри «Эй ранxбари сиё{толеъ» (аз 90 мисраъ иборат буда, 
                               
1.Лаолb – љамъи лўълу; суханњои фасењ.  
2 Ло{утb- худоb, илоҳb. 
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дар шакли маснавb суруда шудааст) собит месозад, ки Ло{утb ба назарияи 
инrилоб{ои Фаронсаву Англия ва  Русия ошноb доштааст. Шоир кb будани 
ранxбар ва як умр дар азоб будани eро ошкор сохта, ягона ро{и аз ин варта 
ра{оb ёфтани ин табаrаро дар итти{од ва  талош варзидан ба{ри со{иб шудан 
ба {укумат медонад: 

[ар ваrт {укумат аз шумо шуд, 
Дарди ту, яrин бидон, даво шуд. 

  
 Дар шеър{ои «Фарёди миллат» (1909), «Маънии одам» (1910) «Эй хуш 
он рeзе, ки дунёро даруни хун бубинам» (1912) назари Ло{утb ба сохти 
{амонваrтаи Эрон боз {ам амиrтар ифода ёфтааст. Ба хусус, uазали маш{ури 
"Ё {ар ду» дар масъалаи фош сохтани ният{ои манфиатxeёнаву зараровари 
вакилону вазирони давр, ки ба xомеаи Эрон хиёнат кардаанд, xолиб мебошад. 
Uазали «Ё {ар ду», ки аз ёзда{ байт иборат аст, сар то по ифодагари uазаб ва 
нафрати миллати Эрон ба {укуматдорон мебошад: 
 

Ватанро фитнаи маснаднишинон дод бар душман, 
                        Ва ё ин мардуми бедониши бозор, ё {ар ду? 
                        Бинои зулму истибдоди синфи муфтхeр вайрон 
                        Зи чаккуш мешавад, ё доси xав{ардор, ё {ар ду? 
 
  Дар дигар шеър{ои давраи машрутаи Ло{утb низ мавзeъ{ои 
ватандeстb ва озодихо{b мавrеи му{им доранд. Умуман, шеър{ои давраи 
машрутаи Ло{утb аз ли{ози мавзeъ ва мундариxа давоми якдигар буда, яке 
дигареро тавrият меди{ад. 
 Ашъори давраи му{о- Ашъори сол{ои 1914-1921 эxод кардаи Ло{утb  аз xи- 
xират ва пин{онкорb    {ати  жанру услуби нигориш инкишоф ёфта, xа{онбинb 
ва аrида{ои сиёсb – иxтимоии шоирро боз {ам амиrтар ифода мекунанд. Дар 
uазали «Шарr», ки дар Баuдод эxод гардидааст, мавзeъҳои инrилоб ва 
танrиди сиёсати мустамликадорb ба {ам омадаанд. Rа{рамони лирикb дар 
шахсияти шоир тайёр аст, ки дар ро{и саодати ватан xонашро дареu надорад: 
 
                                Ло{утиё! Чу аз {ама xо ранxбартар аст, 

Бояд, ки зудтар биди{b xон барои Шарr. 
 

 Дар байни шеър{ое, ки сол{ои 1914 – 1917 таълиф ёфтаанд, маснавии 
«Шамъу парвона», ки ба тарзи тамсил навишта шудааст, мавrеи арзанда 
дорад. Ин шеър аз 60 мисраъ иборат буда, дар асоси муколамаи шамъу 
парвона сохта шудааст: 

Шабе парвонае бо шамъ мегуфт, 
              Ки: «Эй гардида дардат бо дилам xуфт!...» 

Xавобаш дод шамъи нуктапардоз, 
         Ки: «Эй нопухта ошиr, uофил аз роз!...» 

 Дар адабиёти асримиёнагb парвона рамзи ошиrи содиr ва шамъ рамзи 
маъшуrаи асилу покдоман аст. Дар шеъри Ло{утb парвона рамзи 
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ватандорони мубориз ва шамъ рамзи ватани он{о мебошад. Шоир ба воситаи 
сe{бати шамъу парвона таъкид менамояд, ки ватандeсти {аrиrb {амеша аз 
сeзу гудози ватан ого{ буда, кeшишу uайрати хешро сарфи ро{и осудагию 
оромии ватан менамояд. Шамъ мегeяд: 
 

Ту то дур аз манb, аз ишr сардb, 
  Дар ин оташ чу сeзb, пухта гардb. 

                                       Ту бояд аз шикоят лаб бидeзb, 
                                       Агар парвонаb, бояд бисeзb. 
 Маснавии «Шамъу парвона» оuози услуби фардb ва диди бадеиву 
зебоишиносии Ло{утb мебошад. Шеър{ои то ин давра эxод кардаи шоир 
бештар дорои хусусият{ои тарuиботию ташвиrотb буданд. Вале дар «Шамъу 
парвона» xойи о{анги {ангоматалабонаро як навъ садои {азину дилнавоз, 
xойи {укму та{дид{ои урёнро андеша{ои хаёломезу орзупарвар гирифта, 
uояи шеър ба воситаи тасвир{о (шамъу парвона) ва баёни воrеа (сe{бати 
шамъу парвона) сурат мегирад. Дар ин шеър аввалин бор дар эxодиёти 
Ло{утb шамъ {амчун тасвири рамзии ватан ва парвона чун баёнгари 
rа{рамони лирикb мe{тавои сиёсb пайдо мекунад. 
 Дар ин сол{о дар эxодиёти Ло{утb дар баробари равияи рамзb тасвири  
публитсистb низ мавrеъ дорад,  ки ба он шеър{ои «Яке Руму яке Юнон 
парастад», «Яке аз ранxи мардум ризr мехeрд», «Ба духтари Эрон», «Зо{ид, 
ин даъвии ту лоиrи из{ор, ки нест» ва як rатор рубои{о  мансубанд: 

Яке Руму яке Юнон парастад, 
  Яке куфру яке имон парастад... 
 Яке аз дасти зулми Инглистон 

            Халоси мулки [индустон парастад... 
  Агар аз кеши1 Ло{утb бипурсb 

       Наxоти фаълаву де{rон парастад. 
 Дар байни ашъори сол{ои 1914-1921 ашъори истамбулии Ло{утb, ки 
ма{сули му{оxирати маxбурии e дар Истамбул (1918-1921) мебошанд, 
мавrеи намоён доранд. Ашъори истамбулии шоир  67 шеърро дарбар карда, 
rисми кулли он{о дар шакли uазал эxод шудаанд ва фарогири мавзeъ{ои 
ватан, инrилоб, озодии занон, навсозии маориф ва u.мебошанд. 
 Дар uазалиёти истамбулb ифодаи рамзию маxозии маrсад мавrеи асосb 
дарад ва тасвир{ои лирикии ошиrонаи адабиёти классикb ба баёни 
мазмун{ои сиёсиву иxтимоии давр тобеъ карда мешавад. Гул, булбул, хор, 
сайёд, шамъ, парвона, ёр, аuёр, гургу шубон, мурu, лона, ошёна, раrиб барин 
маф{ум{ои бадеb дар uазалиёти истамбулии Ло{утb илова ба маъни{ои аслb 
мазмун{ои та{тонb2 гирифтаанд.«Ин ашъор, - rайд кардааст баъд{о шоир, - 
аксаран бо рамзу киноя гуфта шудаанд. Сабаби ин {ам возе{ аст. Агар 
матлабро ошкор мегуфтам, сензураи3 {арбии Туркия, ки дар зери назорати 
инглис{о буд, ашъори зиддимпериалистии маро {аргиз ба матбуот ро{ 
                               
1 Кеш – маз{аб, дин, оин. 
2. Та{тонb – пēшида, зерb, дуюмb. 
3. Сензура – системаи назорати давлатb ба матбуот ва восита{ои ахбор. 
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намедод. Ин аст, ки худамро булбул, ватанро боuи вайрона, Англияро го{ 
зимистони манфур номидаам, ки гул{ои боuро хазон мекунад ва го{ сайёди 
бера{ме хондаам, ки булбули маxрe{ро ба доми худ асир кардааст». Ба чанд 
мисраи uазали «Аё сайёд» таваxxe{ намоед: 
 

Аё сайёд, шарме кун, маранxон нимxонамро, 
Пару болам бикан, аммо масeзон ошёнамро... 

            Дар ин кунxи rафас дур аз гулистон сeхтам, мурдам, 
   Хабар кун, эй сабо, аз {оли зорам боuбонамро... 
   Мани бечора он рeзе ба rатли худ яrин кардам, 

      Ки дидам тоза бо гург улфате бошад шубонамро. 
  Чу Ло{утb ба xон минатпазирам то абад онро, 

        Ки бо ман ме{рубон созад бути номе{рубонамро. 
 

 Калимаву таркиб{ои  uазал дар маънои аслb низ xолиби диrrат буда, аз 
{икмати зиндагb бархурдор мебошанд. Дар {аrиrат, муросо кардани чeпон 
ба гург боиси rатли рама мегардад ва мурuи дар rафас буда ниёзманди 
боuбон аст. Вале ма{з ифодаи маxозии калимаю таркиб{о бадеият ва 
образнокии uазалро таъмин намуда, боиси баёни xозибаноку нишонрастари 
аrида{ои сиёсиву иxтимоии шоир гардидаанд. 
 [амин тариr, дар Истамбул ашъори сиёсии Ло{утb мавrеъ пайдо 
намуд. Шоир дар uазал{ои истамбулиаш аз {ама латофату назокати сухани 
бадеb истифода намуда, дар адабиёти халr{ои форсизабон uазали сиёсиро 
инкишоф дод.  
 
Савол{о ва супориш{о: 
1.Лоҳутb шеърнависиро кай сар кардааст ва тахаллуси e чb маънb дорад?  2.Ашъори 
машрутахо{ии Ло{утb кадом сол{оро фаро мегиранд ва чb мазмун доранд? 3.Шеъри 
«Шамъу парвона» кай ва ба кадом услуб эxод гардидааст? 4.Оид ба ашъори истамбулии 
Ло{утb маълумот ди{ед. 5.Чаро Ло{утиро инкишофдиҳандаи  uазал{ои сиёсb меноманд? 
6.Uазали «Аё сайёд»-ро аз ёд кунед. 
 

 
 

АШЪОРИ ЛО[УТB ДАР ИТТИ[ОДИ ШEРАВB 
 
 Барои Ло{утb ворид шудан ба тарзи {аёти xомеаи шeравb осон буд, 
зеро шоир {анeз сол{ои 1914-1917 дар Эрон ба тавассути аскарони рус ба 
uоя{ои инrилоби Октябр шинос гардида, rаламаш {анeз аз давраи 
машрутияи Эрон дар ифодаи мазмун{ои инrилобb суфта гардида буд. Зиёда 
аз ин, Ло{утb дар Итти{оди Шeравb ба вуreъ пайвастани ормон{ои 
инrилобии худро э{сос намуд. Дар ин мамлакат фаро{ам омадани 
имконият{ои чоп низ боиси фара{мандb ва самаранокии фаъолияти эxодии 
Ло{утb гардид. Соли 1923 дар Маскав, дар Нашриёти марказии халr{ои 
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Шарr бо дасти худ {уруфчинb кардани аввалин китобаш барои шоир басо 
шодиовар буд1. 
 Чунин му{ити созгори корb боис шуд, ки эxодиёти Ло{утb ба мар{алаи 
нави инкишоф қарор гирифта, аз xи{ати {аxм, жанр, мавзeъ ва услуби баён 
боз {ам фарогиру uанитар гардад. Дар сол{ои 20-уми асри ХХ шеър{ои зиёди 
устод Ло{утb, аз rабили "Дар Калкатта ", "Чамани сēхта", "Дар фабрики 
сармоядорон","Ва{дат ва ташкилот","Ман фарзанди як де{rоне будам", "Эй 
духтари номдори Эрон", "Писари {афтуми сотсиализм" эxод гардида, дар 
Маскаву Душанбе "Рубоиёт" (1924) ва "Адабиёти сурх" (1925) барин 
маxмeа{ои e ба  табъ расиданд. 
 Маш{уртарин асари Ло{утb, ки шоирро ба адабиёти шeравb дохил 
намуд, rасидаи "Кремл" мебошад. "Дар соли 1923 ман аввалин бор Кремли 
Маскавро дидам, -rайд кардааст шоир. – Азбаски   аз забони русb як калима 
{ам намедонистам, яккаву тан{о аз зал ба зал гузашта тамошо мекардам. Он 
го{ вайрона{ои rасри Анeшервон2, ки Хоrонb васф намудааст,  ба хотирам 
омад...Ман {амоно rалам ба даст гирифтаму ба як rалам кашидан достони 
"Кремл"-ро навиштам. Ман ин асарро ба як нишастан тамом кардам, пас ягон 
калимаашро дигар карда ё ягон калима ба он илова карда натавонистам".  

«Кремл» аз 68 байт иборат буда, чун "Хароба{ои Мадоин",  дар вазни 
{азаxи мусаммани ахраб ва rофияи rасида (аа, ба, ва ...) суруда шудааст ва ба 
чунин байт оuоз меёбад: 

То чанд кунb гиря бар маснади Нeшервон? 
       Дар rасри Кремл, эй дил, асрори ни{он бархон! 

 
 Ло{утb дар ифодаи мазмун{ои нав аз анъана{ои адабиёти классикии 
форсу тоxик мо{ирона истифода мекард, ки ин {олатро, алалхусус, аз 
муrоисаи образи хок мушо{ида кардан мумкин аст. Дар "Хароба{ои Мадоин"  
хок ба бебаrо будани умри инсон ишора карда, аз гузашти рeзгор панд 
гирифтани одамиро талrин менамояд: 

Дандонаи {ар rасре панде ди{адат нав - нав , 
Панди сари дандона бишнав зи буни дандон 

                  Гeяд, ки: " Ту аз хокb, мо хоки туем акнун 
            Гоме ду - се бар мо  не{ в-ашке ду-се {ам бифшон"… 

 
Дар rасидаи «Кремл» бошад, хок инсони за{маткашро ба {ушёрb 

даъват мекунад, то дастовард{о ва комёби{ояшро  аз {одиса{ои номатлуби 
рeзгор ва ният{ои нопоки душманон му{офизат карда тавонад.  Rаср ба 
муздурон 

                    Гeяд, ки: " Ту аз моb, мо низ чу ту будем, 
Мо хок шудем эдар3, ту со{иби ин майдон. 

     Зин{ор пас аз ин фат{ uафлат манамо, зин{ор, 
                    То бар сари мо з-ин пас душман назанад xавлон !" 

                               
1 Дар Эрон бори аввал маxмēаи ашъори Ло{утb соли 1941 дар Табрез чоп гардидааст.  
2. Анeшервон – подшоҳи  сулолаи  Сосониён, ки солҳои  531-579 ҳукмронb  кардааст.  
3. Эдар – ин xо,  дар ин xо. 
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Замони шeравb аз пурма{султарин давра{ои эxодиёти Ло{утb ба 
шумор меравад. Асар{ои "Мо зафар хо{ем кард" (1930), "Сафари Фарангис-
тон" (1934), "Тоxу байраr" (1935), "Ду нишон" (1936), "Одами о{анпо" 
(1933), "Шамшери фоте{" (1933), "Мардистон" (1941), "Uалабаи Таня" (1942), 
"Се rатра" (1932), "Парии Бахт" (1947) ва uайра ма{сули эxодии даврони шe-
равии адиб мебошанд. 
 Тамсил дар        Абулrосими Ло{утb  дар Иттиҳоди  Шeравb  анъанаи тамсил- 
эxодиёти  Ло{утb     нависии адабиёти классикии тоxику форсро дар му{ити  
нави адабb идома дод. Асар{ои тамсилии шоир, аз  rабили "Се rатра", 
"Одами о{анпо", "Шамшери фоте{", "Кē{ ва ойина", "Мeр ва офтоб", 
"Па{лавон Оштb", "Парии Бахт" дар {алли бисёр масъала{ои иxтимоb ва 
фар{ангb са{м гирифтаанд. Персонаж{ои тамсил{ои шоир парандагон, 
{айвонот, {ашарот, xисм{ои беxон ва одамон мебошанд. Масалан, дар 
тамсили "Кe{ ва ойина" (1933) кe{, ойина, xавони ойинадор ва падари xавон 
ширкат меварзанд. Дар домани як дашти пуршукe{ кe{и азиме rарор дорад. 
Xавоне пушт ба кe{ карда бо ойинаи дасташ  кe{ро дидан мехо{ад, то асрори 
дар он бударо ба одамон наrл намояд.Чун кe{и бузург дар ойинаи хурд  
пурра акс намеёбад, e пештар рафтан мегирад. Ба андозаи хеле дур рафтан 
кe{ дар ойинаи дасти xавон акс меёбад, лекин аз бузургиву {ашамати он 
дигар осоре намемонад: Падар ин амали писарашро ма{кум мекунад: 
 

Аз бед самар наметавон чид, 
  Дар ойина кe{ наметавон дид. 

Тамсилоти Ло{утb дар асоси {одисаву воrеа{ои зиндагb ва таxрибаи 
{аётии шоир фаро{ам омада, ба талаботи давру замон мувофиrати комил 
доранд ва дорои а{амияти маърифатию тарбиявb мебошанд. 
 Аз асар{ои дар давраи xанг навиштаи Ло{утb достон{ои «Мардистон» 
ва  «Uалабаи Таня» дар асоси воқеа{ои мушаххас эxод гардидаанд. Агар 
сабаби таълифи «Мардистон» корномаи панфиловчиён1 бошад, пас «Uалабаи 
Таня» тасвири бадеии корнамоии хонандаи мактаби миёнаи москвагb 
Rа{рамони Итти{оди Шeравb Зоя Космодемянская  (1923-1941) ба шумор 
меравад. 
  Достони «Мардистон» дар шакли тамсил навишта шудааст. [амаи 
мардони де{аи Мардистон дар ро{и му{офизати де{аашон {алок гардиданд. 
Тан{о як марди тарсончак, ки аз майдони xанг гурехта буд, зинда мондааст. 
Зани шахси зиндамонда либоси сиё{ пeшида, худро «бевазан» меномад. 
Занони дигар ба шарафи шав{арони қа{рамонона {алок гаштаашон 
якдигарро бо номи ша{вар  (зани Ба{ром, зани Сангин ва u.) ном мебаранд: 

Номи ин зиндамарди шарманда, 
            «Мурда» шуд, номи дигарон  «Зинда». 

                               
1. Тирамоњи соли 1941 28 кас аз дивизияи генерал майор И.В.Панфилов (1893-1941) дар назди Москва 
корнамоии бемисл нишон медињанд. Rариб ҳама њалок мешаванд, вале њуљуми душмани чандин баробар 
зиёдро мегардонанд.  
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 Дар достони «Uалабаи Таня» сужет ба воситаи тасвири ду манзара – яке 
ла{заи пурсиш ва дигаре ла{заи қатли Таня сохта мешавад. Тасвир дар асоси 
далел{ои рeзнома{о сурат мегирад. Вале ифода чунон самимb ва барxаста 
{аст, ки хонанда рe{и матину бешикасти як духтари xавонро назди душмани 
сар то по мусалла{ равшан э{сос мекунад. Дар ифодаи маъно тазод ва дигар 
восита{ои тасвир са{м гирифтаанд. E, яъне фармонде{и фашист, як 
шабонарeз Таняро бозпурсb  карда, оқибат аз фат{и худ ноумед мешавад: 
                                    Аз олоти xанг он чи дар дунё 
                                    Тасаввур кунb, ў дорад, аммо 
                                     Рe{и ин якро он як надорад 
                                     E ба худ имон, ин шак надорад. 
                                     E чун масруон1 меларзад аз кин, 

Ин чун {айкали фeлодин - сангин. 
 

 Тасвир{ои мухтасар, муроxиат{ои шeълавари Зоя ва истифодаи 
сарфакоронаи калимаву таркиб{о ба асар рe{и некбинона бахшиданд. 
Uалабаи Таня дар он аст, ки e мо{ияти зиндагии xовидонаро дуруст дарк 
намудааст: 
                                    Гиря мекунед… Ба мурдани ман? 

Ман аммо шодам аз ин сон мурдан. 
Дар ро{и Ватан мурдан – зиндагист 
Мурдан – зиндагонb дар бандагист. 

 [амин тариr, Ло{утb дар достон{ои «Мардистон» ва «Uалабаи Таня» 
як rатор образ{ои мусбату манфие офаридааст, ки амалиёти он{о боиси 
дарки амиrи rувва{ои неку бад дар майдони набард гардиданд.  
                
 Савол ва  супориш{о: 
 1.Итти{оди Шуравb Ло{утиро чb тавр пешвоз гирифт? 2. Оид ба {амрангb ва фарrи  
достони "Кремя" ва "Хароба{ои Мадоин» маълумот ди{ед. 3. Барои чb дар замони шēравb 
ма{сули эxодии  шоир  зиёд  гардид? 4.Мавrеи тамсил дар эxодиёти  шоир чb гуна аст? 
5.Шумо аз мутолиаи шеъри "Кē{ ва ойина" чb хулоса баровардед? 6. Дар бораи достони 
«Мардистон» маълумот ди{ед. 7. Чаро Таня худро uолиб медонад?  

 
 
 

ФАЪОЛИЯТИ  ТАРXУМОНИИ  ЛО[УТB 
 
 Ло{утb       Тарxумаи  намоишнома{ои  «Отелло», «Ромео ва Xулетта», «Шо{   
мутарxим   Лир»-и  драматурги  англис Шекспир, «Дод аз дасти  ақл»-и  адиби 
рус А.С. Грибоедов, «Чашмаи гeсфандон»-и драматурги  испанb Лопе де 
Вега,  асар{ои  адибони  маъруфи  xа{онb  А.С. Пушкин, Т.Г. Шевченко,  
А.М. Горкий ба хонандаи калонсол нигаронида шудаанд.  
 Устод Ло{утb асар{ои  зиёди  бачагона низ тарxума  кардааст,  ки 
«Почта»-и С. Маршак, «Достони Олеги дилого{», «[икояти  мо{игир ва  
                               
1.Масруъ – касе, ки бемории саръ (эпилепсия) дорад 
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мо{ии тилло», «Парии об», «Афсонаи шо{ Салтан»-и С. Пушкин, «Сангари 
хунин»-и В. Гюго, «Бузургии  безавол»-и Р.  Патканян намунаи  он{о  
мебошанд. 
 Устод  Ло{утb намоишнома{ои В. Шекспир –  «Отелло», «Ромео ва 
Xулетта» ва «Шо{ Лир»-ро  {амро{и {амсараш С. Бону  бевосита  аз забони  
англисb  ба забони  тоxикb  тарxума  намудааст. Намоишномаи  «Отелло»    
соли 1939  дар Театри  драмаи  тоxик ба са{на  гузошта шуда,  соли 1941 дар 
Да{аи адабиёти тоxик дар Маскав бо  муваффаrият  намоиш  дода  шуд. Агар 
дар тарxумаи  «Отелло» ибора{ои  рехта ва панду  {икмат{ои  тоxикb  
истифода  шуда бошад,  дар тарxума{ои «Ромео ва Xулетта» ва «Шо{ Лир» 
шакли аслии  намоишнома{о – шеъри сафед ниго{  дошта шудааст. 
Намоишномаи     «Отелло» фоxиаи  барxастаи  xа{онb  мебошад ва аз панx   
«Отелло»           пардаву  да{  намоиш  иборат аст. Воқеа{ои  пардаи аввал дар 
ша{ри Венетсия1 ва парда{ои  минбаъда дар  xазираи  Кипр2  мегузаранд.  
Дар намоишнома дожи3 Венетсия, сенатор Брабансио, генерал Отелло, 
муовини e лейтенант Кассио, байрақбардор Яго, ашрофзода Родриго, духтари  
Брабансио – Дездемона, зани  Яго – Эмилия ва дигарон  ширкат  доранд.  
 Сужети  намоишнома  дар асоси  рашку {асад  фаро{ам омадааст. 
Генерал  Отелло шахси  далеру  шуxоъ,  таxрибадида ва якрeю  якзабон  
мебошад ва  назди  хосу ом  обрeю эътибор  дорад.  Отелло  аз миллати  араб  
ва  сиё{пeст аст, вале  хушрeтарин ва покдомантарин духтари  венетсиягb, ки 
падараш  сенатор буд,  ба e  дил меди{ад.  Дездемона   бе иxозати падар  ба 
Отелло  ба шав{ар мебарояд. Отелло  {ам  Дездемонаро  баробари  xон дeст  
медорад. 
 Байраrбардор  Яго   ба комёбb  ва обрeю эътибори  генерал  Отелло  
{асад  мебарад ва дар фикри  рe{ану  xисман нест кардани  сардораш  
меафтад.  Яго  нақша{ои махсуси худро  бо ро{и  дахл  кардан  ба  
муносибат{ои  оилавии Отелло  ба амал  баровардан  мехо{ад.  Зеро  хуб 
медонад, ки генерали араб ба «хиёнати» ма{бубааш тоб оварда  наметавонад. 
Пардаи  аввал  бо андеша{ои Яго  дар бораи  ба амал  баровардани  нақша{ои  
хоинонааш  ба анxом  мерасад.  Хонанда  аз  монологи Яго  ботини  нопок  ва 
хислат{ои  манфури  eро  равшану  возе{  мушо{ида  мекунад: «Отелло ба  
ман боварb  дорад.  Бе{тар!  Бо {амин ман  нақшаи  худамро  осонтар  иxро  
мекунам.  Кассио мардаки  хушрeст… Каме  баъд ба  гeши Отелло  пичир-
пичир сар  кунем,  ки гeё Кассио  бо зани  вай  аз  андоза  берун  хонагb  
шудааст… Отеллоро  аз бинb  кашонда  бурдан  {амон қадар  осон аст, ки  
харро  рондан». 
 Минбаъд воrеа  дар со{или  xазираи Кипр  мегузарад. Турк{о  ба 
xазираи Кипр  {уxум мекунанд ва генерал  Отелло  бо xанговаронаш  ба он 
xо  фиристода  мешавад. Генерал  Дездемонаро  низ бо худ оварда  буд,  
бинобар ин баъди  хотима ёфтани  xанг  низ чанд  ваrт дар  Кипр  мемонад.  
Дар {амин xо  Яго ба  амалb  кардани  наrша{ои  нангини  худ  шурeъ  
                               
1 Венетсия – шањр  дар шимолию  шарќии Италия. 
2  Кипр – давлатест дар ќисмати  ѓарбии Осиё. 
3 Дож – роњбар.  
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мекунад. E аз  содагb ва  дилсофии Отелло  истифода  карда,  нахуст 
Кассиоро дар чашми генерал бад мекунад, ба дараxае ки Отелло 
лейтенанташро «ту дигар дар хизмати  ман нестb» гeён аз кор  пеш мекунад.  
Баъд  Кассиоро водор мекунад, ки  муносибаташро  ба  Дездемона  наздик 
карда,  ба воситаи  e аз  генерал  авф  пурсад.  Яго,  аз як тараф,  мулоrоти  
Кассиоро ба Дездемона  таъмин  мекунад ва, аз тарафи дигар, ин мулоrотро  
ба чашми  Отелло  намоиш  дода,  дар ботини  генерал  нисбат  ба занаш  
шуб{а  ва нобоварb  ба  вуxуд  меорад: 

Отелло:  Ин Кассио набуд, ки  аз пеши  занам рафт? 
Яго: Кассио? Не, генерал. {аргиз  наметавонам бовар кунам,  ки Кассио 

шуморо  дида дузд барин  гурезад. 
Отелло: Ман яқин  дорам, ки  e буд. 
Акнун  барои исботи «муносибати ма{рамонаи» Дездемона  бо Кассио  

{уxxат лозим буд, ки Яго онро  {ам пайдо намуд. Отелло  аз модараш  
рeймолчаи пурқимате  ба ёдгор дошт, ки онро ба {амсараш – Дездемона 
тe{фа карда буд. Вақте ки Дездемона  шав{арашро  парешонхотир  мебинад,  
рeймолчаро  аз дилсeзb ба сари e  мебандад. Вале Отелло «рeймолчаи ту хеле  
хурд аст» гeён онро аз  сараш мегирад ва рeймолча ба замин меафтад. 
Рeймолчаро  зани Яго – Эмилия меёбад ва бо  хо{иш{ои  пайдарпайи  
шав{араш  онро ба e меди{ад.  

Яго  рeмолчаро  ба хонаи Кассио мепартояд. Вақте  ки Отелло  барои  
пурра бовар  кардан  ба «хиёнакори{ои» занаш аз Яго  {уxxат талаб  мекунад, 
e дар дасти Кассио дидани рeймолчаи Дездемонаро далел меорад. [амчунин,  
имконият фаро{ам  меоварад, ки  генерал  рeймолчаи ба занаш тақдим 
намударо  дар  дасти Кассио бинад. Макру {илла ва дасиса{ои Яго  Отеллоро  
аз  Rиматтарин дороияш--му{аббати  Дездемона ма{рум сохт ва  генерали  
фоте{ро  дар андак  муддат  ба шахси ра{гум,  кeто{андеш ва интиқомxe  
табдил  дод. 

Отелло дар рeз{ои  аввали  ба Кипр омадан Дездемонаро  чунин  
истиrбол  гирифта буд.  

Отелло:  Ифтихорам, ту дар  Кипр  азизтарин  ме{мон  хо{b буд… 
Xони ширинам, ман аз шодиям гап{ои бетартиб мезанам… Равем,  
Дездемона! Боз  {ам  хуш омадb  ба Кипр. 

Генерал  баъди  найранг{ои  Яго  дар {аrrrи  {амсаре, ки  ифтихораш 
мехонду xони ширинаш   меномид, rабе{тарин  алфозро  раво  мебинад.  Аз 
xумла,  ба «чb гуно{и номаълуме кардам?»  гуфтани  Дездемона e  чунин  
xавоб  меди{ад. Отелло:  Эй, зани  фосиr! Агар ман  кор{оятро  мегуфтам,  
рухсора{оям монанди  кeра1 мешуданд. Чb  кардаb? –Осмон бинии худашро 
мебандад, мо{  чашмашро  мепeшад; {атто  боди бешарм,  ки {ар  чизро  дар 
ро{и  худаш  мебeсад,  ба  чуrуртарин  партго{ рафта пин{он  мешавад, ки 
инро  нашунавад. – Чb кардаb? Фо{ишаи бе{аё! 

Са{наи  rурбони  макру фитна  гардидани  Дездемона хеле  муассир  ва 
uамангез аст. Отелло  ба хонаи хоби Дездемона медарояд. Аз  муколамаи 

                               
1 Кўра – оташдоне, ки дар он  маъдан  мегудозанд; хумдон. 
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он{о, аз як тараф, самимият, садоrат, табиати  орому мусаффо ва асолати  
Дездемона ва, аз тарафи  дигар,  зудбоварb,  кeто{андешb,  ва  сабукфикрии  
Отелло маълум  мешавад. 

Отелло: Аз гуно{ат  фикр кун. 
Дездемона:  Гуно{и ман  дeст доштани  шумост. 
Отелло:  {азар кун аз rасами дурeub. Ту  дар бистари  марг  {астb. 
Дездемона:  Худатон {ам ра{м кунед.  Ман дар умрам шуморо  {аrорат  

надодаам. Нисбат ба Кассио uайр  аз дeстии  умумb,  ки Худо онро иxозат   
додааст, {еx  э{соси   дигар  надоштам.  [еx ваrт  ба e  {адя  надодаам… 

Отелло:  Бимир, фо{иша! 
Дездемона: Фардо кушед.  Бигузоред, як шаб  зинда  монам! 
Отелло:  Кор, ки  шуданист,  таъхир чаро? 
Дездемона: Тан{о барои он ки як  дуо  хонам. 
Дездемонаи  покдоман  бегуно{  кушта  мешавад ва  баъд маълум 

мегардад, ки Отелло ба фитна дода шуда, хатои  авфнопазире  содир  
намудааст.  Дигар зинда  мондани Отелло  маъно  надошт. Генерал  ашкрезон  
ба {озирин васият карда, худашро бо ханxар  мезанад ва: 

Бeсакунон  куштаамат, эй  бути  нозанинам, 
                        Изн де{,  акнун  туро  бeсакунон  бимирам- 

гeён ба рeйи  мурдаи  Дездемона меафтад. 
 Дар тарxумаи «Отелло» хусусият{ои  миллb ва  назокати  забони  
образноки тоxикb мо{ирона  истифода  шудааст.  Маrолу  зарбулмасал{о, 
таркиб{ои  маxозb, сухан{ои пандуахлоқb, ташбе{, таxнис ва  муболиuаву  
тавсиф  барин  санъат{ои  бадеb  тарxумаи  намоишномаро ба завrу  салиқаи  
хонандаи тоxик мувофиr намудаанд. Масалан, Кассио {усну xамоли  
Дездемонаро  чунин тавсиф  менамояд: «Отелло  як  духтареро  гирифт, ки 
кeшиши {амаи  rалам{ои  дунё  ба  таърифу  тавсифи  e  намерасанд». Ё худ  
Отелло  аз uояти хашм Кассиоро  дар назар  дошта  мегeяд: «О{,  кошки он  
бешараф чил {азор xон медошт! Барои сер  кардани  интиқоми  ман як  
xонаш бисёр ночиз аст». 
 Устод  Ло{утb {ангоми тарxума  го{о аз шакли  анъанавии  шеъри  
тоxикb  истифода кардааст. Масалан,  сенатор  Брабансио дар  маxлис  
фикрашро  дар шакли маснавb  мекунад: 
  
  Кb  дида,  чу  дарди  дил занад  xўш, 
  Дору  бикунандаш  аз ра{и  гўш? 
 [амин тариr, тарxума{ои устод Ло{утb дар баробари ниго{  доштани  
хусусият{ои  услубии  матн{ои  асл,  рe{и бадеии адабиёти  тоxикро  низ  
фаро гирифтаанд. 
 
 Савол ва супориш{о: 
1. Тарxума{ои  устод  Ло{утb  ба  чанд  гурў{ xудо  мешаванд? 2. Кадом  тарxума{ои  
Ло{утиро  медонед? 3. Адиб  намоишнома{ои  Шекспирро  аз кадом  забон  тарxума  
намудааст? 4. Образ{ои  намоишномаи  «Отелло»-ро ном баред. 5. Барои чb  Ягоро  
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образи  манфb  меномем? 6.  Чаро  Отелло   бо ин {ама  дeстдорb Дездемонаро мекушад? 
7.  Тақдири  минбаъдаи  Отелло чb мешавад? Ин фоxиа шуморо ба чb  хулоса овард?  
 
 
 

ШЕЪР[ОИ ТОXИКИСТОНИИ ЛО[УТB 
 

  Шеър{ои тоxикистонии устод Ло{утb аз соли  1925, аз шеъри "Сарои 
тамаддун" оuоз меёбад ва баъдтар  як rисми ин силсилаи шеър{о  бо номи 
"Шеър{ои тоxикистонb" (1940) дар шакли китоби ало{ида ба табъ 
мерасад."Сарои тамаддун", "Духтари инrилоб," "Одами о{анпо"  "Хар ва 
трактор", "Тоxикистон шуд мунаввар",  "Ман фарзанди як де{rоне будам», 
"Хабар",  "Тоxу байраr" аз бе{тарин  асар{ои ин силсила буда, дар он{о {аёту 
маишати  халrи тоxик  тараннум ёфтаанд.   Устод Ло{утb  аз шинохти аввал 
таваxxē{и хонандаро ба реша{ои {азорсолаи фар{анги мардуми тоxик xалб 
менамояд: 
      Дар сарсутуни сардару айвони саrфи он 

Бо хатти зар навишта {азорон катиба{о. 
Аммо сиё{ гаштаву яксар шуда ни{он 

                     Дар зери дуд он {ама осори пурба{о. 
[о, як китоби пора! 
Бихонем аз ин китоб. 

                 Шояд шавад падид, ки ин хона мулки кист... 
О{,  
Ин бино тамаддуни тоxик будааст, 

       Он хонае, ки нур фишондb ба коинот. 
 

Шеър{ои тоxикистонии Ло{утb мувофиrи талаби замони шeравb ва 
сат{и донишу xа{онбинии мардуми за{маткаш ба таври содаву оммафа{м 
эxод гардида, дорои хусусият{ои публитсистb ва тарuиботb мебошанд. 
Бинобар ин {ар кадом ба дили хонанда зуд ро{ ёфта, eро ба корнома{о 
ра{намун месозад. Соли 1929 ба xум{урии иттифоrb табдил ёфтани 
Xум{урии мухтори Тоxикистонро Ло{утb дар шеъри "Тоxикистон" табрик 
мекунад. 

Шеъри "Ба Тоxикистон" бошад, соли 1939 ба муносибати 10-солагии 
Xум{урии Шeравии Тоxикистон эxод гардида, э{сосоти шоирро аз ин 
{одисаи фара{бахш ба таври амиr ифода менамояд: 

 
Эй умеди дили рамидаи ман , 
Rуввати дасту нури дидаи ман . 
Ватани кору хонаи ишrам, 
Табъи шеъру таронаи ишrам. 
Ва{, чb рахшонb, эй шарораи сурх, 
Xон фидои ту, эй ситораи сурх. 
Бурxи машриr агарчи хонаи туст, 
Лекин олам пур аз фасонаи туст. 
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Хитоба{о, ташбе{у истиора ва тавсифу муболиuа барин восита{ои 

тасвир ва махсусан се маротиба такрор ёфтани байти зерин rувваи 
ифоданокии шеъри "Ба Тоxикистон"– ро афзун гардондаанд: 

Эй умеди дили рамидаи ман, 
Rуввати дасту нури дидаи ман. 

Таркиб{ои умеди дили рамида,  rуввати даст, нури дида таъкид бар он 
доранд, ки Тоxикистон чун сарвати беба{о барои {ар тоxик басо азизу 
мукаррам аст. 

Абулrосими Ло{утb дар "Хабар","Мо ранxбарзодагонем" , "Озодии 
зан{о", "Таронаи партизанb" "Духтари Тоxикистон" аз шакл{ои нави шеърb, 
ки дар адабиёти русу Аврупо роиx буд, истифода кардааст. Масалан, таронаи 
"Духтари Тоxикистон" аз шаш банди ча{ормисраъгb (rофияи {ар банд а а б 
а)  иборат мебошад ва дар охири {ар банд таркиби "Xони манb ту!" чун 
мисраи васила такрор мешавад: 

Духтарак, эй духтарxон, 
Духтари Тоxикистон, 
Пахта ба фабрик додb, 
Газвора кардb арзон 
Xони манb ту! 

Такрори таркиби Xони манb ту! дар вазну rофияи ало{ида самимият ва 
xозибаи шеърро афзун намудааст.  

Дар миёни шеър{ои тоxикистонии Ло{утb асар{ои калон{аxм низ 
{астанд, ки достони "Тоxу байраr" намунаи хуби он{ост. Ин асар назираи 
xавобия ба "Шо{нома"-и безаволи Фирдавсb мебошад. Ло{утb  аз як ла{заи  
«Шо{нома» иrтибос оварда, баъд дар {амон  вазну rофия  асари xолиби 
диrrате меофарад, ки дар {ашт боби он масъалаи нангу номуси инсонb дар 
шароити нави таърихb ба тасвир омадаст. 

Rа{рамони "Шо{нома" Ба{роми гурд1.ба{ри ба даст овардани тоxи 
подшо{b, ки дар майдони душман  ба замин афтида буд, xонбози{о мекунад 
ва оrибат тоxро ба даст дароварда, шарафу номуси инсонb  ва ватандориро ба 
xо меорад. Дар достони "Тоxу байраr" чунин корнамоиро Ориф дар майдони 
ме{нат ба xо меорад. Ориф чун сардори гурe{и пахтакорb ба воrеаи аз даст 
додани байраrи шараф муросо карда наметавонад ва шабу рeз мардона талош 
меварзад, то гурe{и e аз нав ба байраrи шараф со{иб гардад. 

Дар "Тоxу байраr" рe{и мутантани тасвири "Шо{нома" ниго{ дошта 
шудааст. Симои Ориф бо тавсифу ташбе{ ва муболиuа{ои фирдавсиёна дар 
пеши назари хонанда чун па{лавони rави{айкали  майдони кор тасвир 
меёбад: 

Диловар биёмад ба кирдори бод, 
Чу кe{е дар он пахтазор истод. 
Баровард дасти ялb з-остин, 
Шигифто, ки оташ бишуд пахтачин! 
Гули пахтаҳоро чунон пай ба пай  

                               
1 Гурд – па{лавон, далер. 
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Ба доман {амерехт  он некпай,  
Ки гуфтb, зи {ар гeшаи осмон  
Фитод ахтарон дар дили Ка{кашон.  

Симои Орифро дигар  иштирокчиёни асар, аз xумла модари e, таrвият 
меди{анд. Муколамаи Ориф ба модараш хеле пур{аяxон ва муассиркунанда 
буда, боиси афзунии рe{и маърифатии асар гардидааст. Бубинед, истифодаи 
санъати ташхис сухани Орифро чb rадар ширину дилнишин намудааст: 

Мабодо, ки ман дер монам ба хоб, 
Ба бистар бубинад маро офтоб. 
Маде{ фурсат, эй модари пур{унар, 
Ки хуршед хезад зи ман зудтар. 

Дар достони "Тоxу байраr" дар баробари ба{ри мутаrориби мусаммани 
ма{фуз (ё маrсур) вазн{ои дигари шеърb низ истифода шудаанд. Ло{утb 
вазъият ва {олати рe{ии фоте{они са{роро ба воситаи чанд суруд, ки вазну 
rофияи дигар доранд, нишон меди{ад ва бо ин иrдоми худ имконият{ои 
васеи арeзи тоxикиро дар эxоди бадеb таъкид менамояд: 

Суруде, ки {ар ранxбар месуруд, 
Дар он базми имрeзb ин гуна буд: 
Шуд бахти саркаш роми мо, 
Омад зафар дар доми мо. 
Пур шуд xа{он аз номи мо , 
Мо фоте{ем, мо фоте{ем... 

[амин тариr, Ло{утb дар ифодаи uояи ватандорb ва {ифзи номусу 
шарафи инсонb дигар маф{уми муrаддас – байраrро чун воситаи тасвир 
rарор дода, бо {амин ме{нати бунёдкоронаро чун сарчашмаи асосии 
хушбахтии инсоният тараннум кардааст. Умуман, шеър{ои тоxикистонии 
шоир ма{сули сафар{ои шоир ба минтаrа{ои гуногуни  Тоxикистон буда, 
вазъияти иxтимоb ва фар{ангии мардуми тоxикро дар нимаи аввали асри ХХ 
равшану возе{ инъикос менамоянд. 

 
Савол ва супориш{о: 
 

1.Чаро "Шеър{ои тоxикистонии Ло{утb" мегeянд?  2.Барои чb Ло{утb ба Тоxикистон 
таваxxe{и махсус дошт? 3.Оид ба ашъори ба мавзeи Тоxикистон бахшидаи Ло{утb  
маълумот ди{ед. 4.Шумо аз мутолиаи  достони "Тоxу байраr" ба чb хулоса омадед? 5. 
Образи Ориф  ба образи Баҳрам (аз «Шоҳнома») чb  монандb дорад? 6. Мавrеи образи 
модарро дар "Тоxу байраr" шар{ ди{ед. 
 
 

ЛИРИКАИ ИШRB ВА СУРУД[ОИ ЛО[УТB 
 
Васфи ишrу Мавзeи ишrу му{аббат дар эxодиёти Ло{утb   мавrеи арзанда 
му{аббат     дорад ва тамоми давра{ои эxодиёти шоирро ба {ам мепайвандад. 
Ин мавзēъ дар тамоми ашъори гуногунжанру  гуногун{аxми шоир 
мушо{ида шавад {ам, бештар дар жанр{ои uазал  ва рубоb инъикос 
гардидааст 
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Ло{утb аз аввалин uазал{ои ишrии худ анъанаи uазалсароёни адабиёти 

классикиро бомуваффаrият давом додааст. Чашм, хол, зулф, абрe, мижжа, 
че{ра, лабу дандон барин маф{ум{о, ки  дар uазалиёти  гузаштагон  предмети  
асосии  тасвир  буданд, дар uазалиёти Ло{утb низ  ба таври васеъ истифода 
мешаванд: 

Тоири  доми туву сайди гирифтори туам, 
Зулфу холи ту яке дому яке донаи мост. 
Дили Ло{утb агар  з-оташи савдост кабоб, 
Ошиrи сēхтаи наргиси мастонаи  мост. 

Баробари такмили услуби фардии эxодиёти Ло{утb ашъори ишrии e 
низ ба хусусият{ои хос  со{иб мешаванд. Баъдтар дар uазалиёти ишrии шоир 
дар rатори тасвир{ои анъанавии  душвори{ои ишrу нокоми{ои ошиr, 
бера{мb ва нозу карашмаи маъшуrа, сeзу гудози ошиr дар фироrи ёри 
бевафо, зории дил, умеди висол. ... афкори сиёсиву иxтимоb, озодихо{b  ва 
тарбиявию ахлоrии e низ инъикос меёбанд. [атто, баъзан, {иссиёти 
ошиrонаи rа{рамони лирикиро аз па{лe{ои дигари андеша{ои e xудо кардан 
имкон надорад. Дар uазали  "Ошиrам, ошиr ба рeят", аз як тараф, сēзу гудози  
ошиrи ноком ва, аз тарафи дигар, сeзиши дил ва вафодории шоир нисбат ба 
ватанаш –Эрон ифода меёбад: 

Ошиrам, ошиr ба рeят, гар намедонb, бидон, 
Сeхтам дар орзуят, гар намедонb, бидон. 
Бо {ама занxиру банду {иллаву макри раrиб, 
Хо{ам омад ман ба кeят, гар намедонb, бидон. 
[еx медонb, ки ин Ло{утии овора кист? 
Ошиrи рeйи накeят, гар намедонb, бидон. 

Мавзeи ишrу му{аббат дар лирикаи Ло{утb дар Итти{оди Шeравb, аз 
xумла дар Тоxикистон, мавrеи калон пайдо мекунад. Ашъори лирикии шоир 
ни{оят самимb, пуробуранг буда, ба хонанда rуввату рe{ мебахшад, eро бо 
покиву садоrат, боварию устуворb ва лаззату  {аловат бурдан аз зебои{ои 
зиндагb {идоят менамояд.  Мисли uазали зерин uазал{ое, ки сар то по аз сeзу 
гудоз ва арзу ниёзи ошиr иборат буда, ба хонанда завrи эстетикb ато 
намоянд, дар эxодиёти шоир кам нестанд: 

Имшаб андар хонаам шамъи  rади xонона нест, 
Сад чароu ин xост, аммо равшанb дар хона нест. 
Xонфишони{ою кeшиш{ои ман дар ро{и ёр 
Достони ишrи таърихb  бувад, афсона нест. 
Сидrу ихлосу та{аммул шарти ошиr будан аст, 
[ар магас  дар оташе афтад, бидон, парвона нест. 
Дил махонедаш, ки аз озори xонон рам кунад, 
Дил агар бошад, ба дилбар {еx га{ бегона нест. 

Бархе аз uазал{ои ишrии шоир заминаи воrеb дошта, таxассумгари 
{аёти оилавии e мебошанд. Ло{утb соли 1931 хонадор мешавад ва минбаъд 
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му{аббату садоrати {амсараш Ситсилия Бону1  манбаи ил{оми шоир 
мегардад. Дар шеъри поён баъди фироrи тeлонb умеди дидори ёр ба Ло{утb 
ба дараxае шодиовар аст, ки e бемории худро фаромēш намуда, дар фасли 
тирамо{ "лаззати навба{ор"-ро э{сос мекунад. Махсусан, ташбе{оти шоир, 
ки фарзандонашро2 ба ситора{о, модари он{оро ба мо{и миёни ситора{о ва 
худро ба мо{и гирифта3 монанд мекунад, басо дилнишину ибратбахш ифода 
шудаанд: 

Имрeз ба пеши ёр рафтам, 
Бо {олати беrарор рафтам. 
Бетоб шудам, чунон ки дар ро{, 
Бар гардани дил савор рафтам... 
Бо он, ки шурeи тирама{ буд, 
Бо лаззати навба{ор рафтам. 
E мо{и даруни ахтарон буд, 
Ман мо{и гирифтавор рафтам. 
 

Умуман, тасвирот дар ашъори ишrии устод Ло{утb  ба дараxае муассир  
ва мафтункунанда мебошад, ки байт{ои ало{идаи uазалиёти шоир ба пояи 
баланди суханварb расида, чун мисоли зерин, {укми шо{байтро гирифтаанд: 

Арзандатар аз ишr дар олам гу{аре нест, 
Покиза бидораш, ки ба {астb сабаб аст ин. 

Суруд{ои    Суруд{ои устод Ло{утb бо ду ро{ арзи вуxуд кардаанд. Аввалан, 
Ло{утb    rисми ашъори рe{бахши шоир, махсусан uазал{ои шeху дилнишини 
e, ки бо мусиrb тавъам мебошанд, минбаъд ба о{анг дароварда шудаанд. 
Намунаи чунин шеър{о "Тоxикистон шуд мунаввар", "Боз {ам ёр ба раrс 
омадааст", "Ошиrам, ошиr ба рeят", "Охир, эй ма{, {алок шуд дили ман", 
"Парвона медонад" мебошанд, ки баъдтар чун суруд истифода шудаанд. 

Дуввум, ашъоре, ки {амчун суруду тарона эxод шудааанд. Дар 
эxодиёти Ло{утb мавrеи му{им доштани суруду таронаро чунин далел {ам 
собит месозад, ки шоир ба ин жанри адабb  "Тарона{о» (1935), "Суруд{ои 
мусалла{" (1942), "Суруд{ои xанги ватанb" (1943) ном китоб{о ба табъ 
расонидааст. 
 Суруд{ои Ло{утb дар мавзeъ{ои таърихb, инrилобb, сарбозb, ишrb, 
{аёти оилавb, му{аббат ба ватан, бачагона, ме{нати бунёдкорона эxод 
гардидаанд. Дар сол{ои Xанги Бузурги Ватанb як силсила суруд{ои 
ватанхо{ии шоир ба вуxуд омадаанд, ки ба як {исси баланди ме{анпарастb ва 
душманбадбинb таълиф гардиданд. Дар суруд{ои "Дарандагонро бизанем", 
"Суруди xангии xавонон", "Марши ва{дат", "Хасми башар", "Тарона" Гитлер 

                               
1 Ситсилия Бенсиановна Хейфитс, бо тахаллуси Бону (1911 – 2003 ), шоира ва тарxумони рус, ки баъди 

хатми курси шарrшиносии ш. Киев  ба Осиёи Миёна омада дар со{аи адабиёт ва фар{анги тоxик 
фаъолият мекунад. 

2 Устод Ло{утb, чи хеле ки худ дар шеъри "Xавоб ба иuвогарон" (1954) таъкид намудааст, падари чор 
фарзанд – ду писару ду духтар мебошад: 

Зи чор авлоди дилбанду азизам  
Ва ё аз модари он{о гурезам? 
3 Мо{и гирифта –мо{е, ки нуrс дорад  ва рēшноиаш хира аст.  
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ва фашизми Германия, ки Итти{оди Шeравиро ба xанг кашидаанд, ба 
{айвони даранда, гурги одамхор, ва{шиёни манфур ва муборизони ро{и 
озодb ба авлоди  Рустам, барrи сeзон ва уrёнуси ноором нисбат дода 
мешавад: 
 
  Хасми башар {амлавар шуд, 
  Рeйи замин пуршарар шуд, 
  Панxа ба хун зад 
  Гурги фашизм, 
  Зиндагии халr дар хатар шуд... 
  Дил биxeшид, 
  Хашми мо аз {ад бадар шуд, 

Теuи мо аз барrи сeзон, 
Тезтар, тезтар шуд. 

 Xанбаи халrии суруд{ои Ло{утb пурrувват буда, як rатор суруду 
тарона{ои шоир аз назми шифо{ии тоxик uизо гирифтаанд. Масалан, суруди 
"Алла"-и шоир чун суруд{ои "Алла"-и  халrb орзую умеди модар ба ояндаи 
фарзанд ва солиму бардам ба воя расидани тифлро ифода мекунад. Дигар 
шоирони тоxик низ суруди "Алла" эxод кардаанд."Алла"-и Ло{утb бошад, 
намунаи бе{тарини суруд{ои "Алла", ва умуман, назми бачагонаи тоxик ба 
шумор меравад.  
 Сабаби таваxxe{и зиёди бастакорону о{ангсозон ба ашъори Ло{утb дар 
иртиботи комили он{о ба о{ангу мусиrb мебошад."Охири соли 1941,- rайд 
кардааст о{ангсози барxастаи тоxик Зиёдулло Ша{идb, – яке аз шеър{ои 
ватанхо{ии устодро бо унвони "Бародарон" аз рeзнома хонда  ба {аяxон 
омадам ва хостам, ки бо он о{анг эxод кунам, вале бастакори eзбекистонb 
Сулаймон Юдаков пешдастb намуд."  
 О{ангсози дигар аз устод Ло{утb хо{иш мекунад, ки дар {авои байти 
халrии 

Ёр аз дили ман хабар надорад, 
Ё о{и дилам асар надорад. 

шеъре гeяд.Устод uазали 9-байтиро бо матлаи: 
Xуз ишr xа{он {унар надорад, 
Ё дил {унари дигар надорад? 

меофарад. Ин uазал бо о{анги дилрабою  гeшнавозаш  чун суруд{ои «Бути 
нозанинам», «Ёри масчо{b», «Ханxари за{мат», «Эй дил, эй дил» ва uайра то 
{ол гулбоuи санъати тоxикро оро меди{ад. 
 [амин тариr, устод Ло{утb дар таърихи адабиёти давраи нави тоxик 
маrоми басо арзанда ва ифтихорb дорад. Устод чашмаи хушкнашавандаи 
ашъори форсb буд ва чун насими фара{бахши паго{b ба назми тоxик рe{и 
тоза бахшид. Номи устод Ло{утb ба тавассути тарxумаи ашъори оташбораш 
дар xа{он шe{рат ва эътибор пайдо кардааст. Ба гуфти Мирзо Турсунсода, 
«Ло{утb шоири муборизи ро{и озодb буд ва то нафаси охирин чун мубориз 
зиндагb кард».   
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     Савол ва супориш{о: 
1.Чаро мавзeи ишқ дар {ама давра{ои эxодиёти шоир мавrеи сазовор дорад? 2.  Uазали 
«Имрeз ба пеши ёр рафтам»-ро аз ёд карда, мазмуни онро шар{ ди{ед. 3. Суруд{ои 
Ло{утb ма{сули кадом давраи эxодиёти шоир мебошанд? 4. Оид ба мавзeъ{ои суруд{ои 
Ло{утb маълумот ди{ед. 4. Кадом суруду тарона{ои шоирро аз ёд кардаед? 6. Оид ба 
маrоми шоир дар адабиёти тоxик маълумот ди{ед. 

 
 

ПАЙРАВ   СУЛАЙМОНB 
(1899-1933) 

 
      [олнома      Отаxон Пайрав  Сулаймонb  адиби навовар  ва бома{орати   
нимаи  аввали садаи  ХХ ба  шумор меравад. E 15 апрели  соли 1899 дар 
кeчаи  {авзи  Рашиди  ша{ри Бухоро  дар оилаи Абдукаримxон  ном 
савдогари маш{ур  ба дунё омадааст. Навзодро  ба хотири бобояш  Сулаймон 
ном  мегузоранд.  Бинобар ин, eро Отаxон  низ меномиданд.  
 Отаxон дар синни  5-солагb  ба мактаб  меравад.  Аз соли  1911  то соли 
1914  дар мадрасаи ибтидоии  форсии ша{ри Марв ба омeзиш  машuул  
мешавад. E сол{ои 1914 – 1916  назди муаллимони  хусусb забони русb  
меомўзад ва сол{ои 1916 – 1918 дар мактаби  русии Когон  та{сил  менамояд.  
Дар {амин сол{о  забон{ои  eзбекb,   туркb,  озарбойxонb  ва тоториро  низ аз 
худ карда буд. 
 Баъди  воrеаи  Колесов  Пайрав  дар муддати  якуним сол  ба таври  
махфb  хонанишин  буд.  Дар ин муддат  ба омeхтани  мероси   бои  адибони  
классикии форсу тоxик чун  Рeдакb,  Фирдавсb,  Абўалb ибни Сино,  Низомb,  
Умари  Хайём,  Саъдb  ва  {офиз xиддан  машuул шуда,  худ ба шеърнависb  
мепардозад. 
 Пайрав соли  1920  шо{иди  инқилоби  Бухоро гардида,  соли  1921 
{амро{и  таuояш [ошим  Шоиқ1  ба Афuонистон сафар намуд.  Сол{ои  1923 
– 1924 шоир   дар Маш{ад  буд ва  баъд  ба Бухоро  баргашта,  ба кори эxодb  
машuул гардид. Соли  1930  ба Сталинобод омада,  дар нашриёти  давлатии  
Тоxикистон  ба  кор даромад.  Шоири  озурдахотир  соли 1931 ба Самарқанд  
рахти  сафар  баст ва дар  {амон  xо 9-уми июни соли 1933ин  xа{онро   
падруд гуфт. Ин {одиса  9-уми  июи  соли 1933  рух дода буд.  Xасади  шоири   
xавомаргро  дар мазори  Шо{и  Зинда  ба хок  супурданд.  Марсияи устод  
Айнb   дар вафоти  Пайрав   xонгудоз  ва дардовар  аст: 
  Пайрав, ки  яке  шоири  шeроии  мо буд, 
  Сад {айф, ки  дар айни  xавонb  зи миён  рафт. 
  Дар да{р ба{ор  асту  хазон аст,  валекин, 
  Афсeс тавон хeрд  бар  он  гул,  ки xавон  рафт. 
  Аз ма{фили  а{боб дар ин мотами  xонсeз, 
  То абри сия{  дудсифат  о{у  фиuон  рафт… 
  Сад  Пайрави  комил ивази  он бирасонем, 
  Як Пайрави  наврастаи  мо  гар  зи миён  рафт. 
                               
1 [ошим Шои  (1886-1954)- шоири  хуштабъ ва бофазли замони  худ буд. 
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Мероси адабb        Фаъолияти  эxодии  Пайрав  кам  давом карда бошад  {ам,  аз 
шоир  мероси  гаронба{о  ба ёдгор  мондааст.  Яке  аз  аввалин  шеър{ои  
шоир бо номи  «Бародари xонb»  соли 1916 эxод гардида,  ба духтури  чех 
Йозеф Аул (1894-1956) бахшида  шудааст. Аз мақтаи  ин  uазал  бармеояд, ки  
шоир  тахаллуси  худро  {анeз  айёми  xавонb  интихоб  намудааст:  
  Гe,  ки Пайрави бедил,  монда пойи e дар гил, 
  Мисли мурuи   нимбисмил монда  дар қафас  нолон. 

Дар давраи  зиндагии  шоир  ду  маxмeа бо  ном{ои «Шукуфаи 
адабиёт» (1931), «Шеър{о» (1932)  ва достони «Тахти  хунин» (1931) ба табъ  
расидаанд.  Баъди  вафоти  Пайрав  чанд маxмeаи   шоир бо  ном{ои  «Rадам 
ба панxсолаи  дуввум» (1934),  «Маxмeаи  шеър{о» (1934, 1941, 1949), «Ба 
зарбдор» (1936), «Асар{ои  мунтахаб» (1954), «Маxмeаи  осор» (1959), Девон 
(1971) чоп  гардидаанд.  Соли  2006 Куллиёти  Пайрав (тартибди{анда    
Хуршеда  Отахонова)  ба табъ  расид,  ки  эxодиёти  адибро  ба таври  
мукаммал  фаро  гирифтааст.  Дар Куллиёт 122  шеър,  3 достон,  намуна{ои  
наср ({икояи «Гуландом», порча  аз «Ишrи  духтари  Чингиз»),  нома{о  ва  
тарxума{ои  адиб xойгир шудаанд.   
Мe{тавои ашъор   Ашъори  Пайрав  Сулаймониро ба ду  давра xудо кардан 
мумкин  аст. Давраи  аввал  шеър{ои   шоирро  то соли  1924 дарбар мегирад. 
Ашъори  ин давраи  суханвар ба uазал,  rасида,  мустазод  ва rитъа  барин  
жанр{ои  суннатb  тааллуr дошта,  асосан ба  мавзeи  ишқ бахшида  шудаанд.  
Шоири ошиr  дар шеър{ои «Бок нест», «То кай», «Шаби {иxрон бо хаёли  
xонон», «Чb шуд,  ки?..», «Фироrнома» моxарои  ишқи инсониро  табиb  ва 
дилкаш  ифода  намудааст. Дар шеъри  «Фироrнома»,  ки аз  37 байт  иборат 
аст,  {усну xамоли ма{бубаи сарбаланд ва {олати  ногувори  ошиқи  хастадил   
бо  тамоми  рангомезb  тасвир ёфтааст.  Забони  ширадор,  вазну   қофияи  
солим,  ташбе{у  истиора,  талме{у  муболиuа ва тавсиф  барин  санъат{ои  
бадеb  ба  матн rувваи  баланди  ифоданокb   ато  намудаанд: 
  О{у  фиuон  кашидаму  гуфтам, ки дeстон, 
  [астам  асири духтари  Чингизи хунхор.1 
  Фарёд аз он  ду  наргиси  xодуи  дилфиреб, 
  Эй  вой  аз он карашмаи  чашмони  пурхумор! 

Абрeйи  теuдораш  бар қалб  xойгир, 
  Мижгони  обдораш  бар сина  xойдор 
  Аз як нига{  {азор  uизолон  кунад  асир 
  В-аз  як  назар  {азор – {азорон  кунад  шикор… 
 Пайрав  чашмони  ёрашро ба ду наргиси  xодуи  дилфиреб монанд 
мекунад, абрeйи  дилдорро  теuдору  мижгони  eро  обдор  меномад ва хеле  
муболиuаомез rувваи  се{рноки  ниго{и  ма{бубаро  васф  менамояд.   Дар 
тасвири шоир,  ниго{и {азор  uизоли  зебочашм rувваи як  ниго{и  се{рангези 
ма{бубаро надорад. Чунин тавсиф{ои дилнишину  мафтункунанда  дар дигар  
шеър{ои  давраи  аввали  эxодиёти  шоир  фаровон  мушо{ида  мешаванд. 

                               
1 Духтари  Чингиз  - ишора  ба Нина  ном  тотордухтар  аст, ки  шоир  ба ў ошиќ  буд. 
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 Давраи дуюми эxодиёти Пайрав  ба сол{ои  1925  ва минбаъда  тааллуr 
дорад. Дар ин давра  дар мавзeъ,  мундариxа  ва  услуби  баёни  ашъори шоир  
таuйироти  куллb  ба амал  омад.  Дар шеър{ои лирикb,   чунонки аз шеъри 
«Интихоби маъшуr» (1925) бармеояд, rа{рамони  лирикb  болидахотиру  
rаноатманд  аст: 
  Шeхам  ба rасди  rатли  асирон  итоб  кард, 
  Rурбони e шавам,  ки маро интихоб кард. 

Дар  ашъори ин давраи Пайрав вобаста  ба  талаботи  замон  мавзeъ{ои 
танқиди замони амирb, озодии занон, байналхалrb, муносибат{ои  иxтимоии  
xомеа,  табиати  пурсахои Ватан  мавrеъ пайдо  мекунанд.  Шоир дар 
баробари жанр{ои  суннатb  аз шакл{ои нави  шеърb  истифода  мекунад ва  
ба  таълифи  чанд  достон  низ  муваффаr мешавад. 

Шеър{ои  «Шукуфаи  ирфон ё худ озодии занони Шарr», «Ба  шарафи  
қиёми  занони  Шарқ», «Асира ё худ  исён» ба занон   ва мавrеи  иxтимоии  
он{о бахшида шудаанд. Шеъри «Асира ё худ исён» аз нe{ банди  
ча{ормисраъгb иборат  буда,  дар он  тарзи  rофияи  аз  назми  русb  омада 
(абба,  аабб) истифода  шудааст. Дар  ин шеър   як лав{аи  фоxиавии  занону  
духтарони тоxик  дар  даврони амирb  ба воситаи   о{ангу  зада{ои  мантиrb,  
ифоданокии  таркиб{ои  забонb,  нидо{ои  хитобию  саволb ва  пасту  баланд  
шудани  овоз  манзури  хонанда  мегардад: 

 Раъша  дар xисму  пайкарам  афтод… 
 Аxабо! 
  Ин чb са{наи муд{иш? 
 Чист афтода? 
  Духтаре мад{уш… 
 [амла  оварда  кист, {он? 
    Эй дод!!! 

Дев! 
  Ифрит! 
   Ва{шии хунхор!.. 
 Че{раашро ба хок  мемолид, 
 Бо садои  гирифта менолид: 

-- Ку да{о?! 
    Ку {имоя?! 
       Ку имдод?! 

  Ку тара{{ум? 
    Хароб шав! 
     Барбод! 
 Чунин  навпардози{ои   {унармандона  дар  ба{ория{ои  Пайрав,  аз 
xумла  дар шеър{ои «Ба{ори Тоxикистон ва нолаи чeпонb», «Насими 
ба{орb», «Ба{ория  ба ба{орикорон»  равшан  мушо{ида  мешавад.  Шоир  
дар шеъри «Насими  ба{орb» {ам  аз  rолиб{ои  адабиёти  классикb  ва {ам  
аз  вазну  о{анг{ои  шеър{ои  халrb  истифода  карда,  дар назми  давраи  
нави тоxик  намунаи  бе{тарини  ба{орияро  эxод  кардааст: 
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   Са{арга{,  ки дар бистари беrарорb, 

Шаберо  ба сар  бурда  будам ба хорb, 
                                  [амебудам  аз сардии дай1  ба зорb, 
                                  Ки нога{ насими  хуше  шуд  аёрb2 
                                  Насими ба{орb, насими  ба{орb. 
 Ин шеър  аз шаш  банди  панxмисраъгb  иборат буда,  мисраи панxум 
дар {ар банд такрор меёбад.  {амчунин, мисраи  васила  ба мисраи  чоруми  
{ар  банд  {амқофия   мешавад: ааааа; бббаа; ввваа; гггаа… Дар назми  тоxик  
ин тарзи  шеърсозb  ва rофиябандиро  Пайрав  бори аввал ба кор  бурдааст.  
Чунин  навпардозb  ва тозакори{о  дар дигар  со{а{ои   ашъори  шоир  {ам  
бармало  мушо{ида   мешавад. 
 
 Савол  ва супориш{о: 
1. Пайрав Сулаймонb кай,  дар куxо  ва дар чb гуна му{ити  оилавb  ба дунё омадааст? 2.  
Пайрав дар кадом мактаб{о  та{сил  намуд  ва  чанд  забонро  медонист? 3.  Оид ба 
зиндагии  минбаъдаи  шоир  чb медонед? 4. Марсияи  устод Айниро  ба марги Пайрав  аз 
ёд кунед. 5. Кадом  маxмeа{ои  адибро медонед? 6.  Чаро ашъори  Пайрав  ба ду давра 
xудо мешавад? 7.  Шеър{ои  ба  жанр{ои  суннатb  навиштаи шоирро ном  баред. 8.  Дар 
шеър{ои «Асира ё худ исён», «Ба{ори Тоxикистон ва  нолаи  чeпонb», «Насими  ба{орb»  
чb навигарb мушо{ида мешавад?  
 
 

НАКE[ИШИ  ЗУЛМУ ИСТИБДОД 
 
Дар ашъори  гуногунмавзeи  шоир зулму  истибдод  ва поймолкунии  

{уrуr{ои  инсонb  мазаммат  мешавад. Ин {олатро дар шеър{ои  «Ду {уxум», 
«Якуми  Май ва  МОПР»3, «Ба тахтнишин», «Як  rурбонии кeчаи  буржуазии  
Аврупо» равшан  мушо{ида  кардан  мумкин аст. 
 
       Шеъри «Як          Дар шеъри «Як rурбонии  кўчаи  буржуазии Аврупо»  
       rурбонии…»   беқадрb ва бе{уrуrии инсони ме{натb  дар  xомеаи 
сармоядорb ба тасвир  омадааст.  Ин шеър   бо тасвири  симои  зо{ирии  зани  
сарсону  саргардон  ва бе{олу  бемадор дар фасли  зимистон  оuоз  меёбад: 
   

  Бо сару  пойи  бара{на  фасли  зимистон. 
  Пира{ани  пора-пора  пeшида  бар тан, 

                                Хаставу  бемору  бемадор  яке зан 
    Дар баuал  андар  гирифта кўдаки  гирён… 

  
 Пайрав  дар банд{ои  минбаъда  сабаб{ои  ба ин  вазъият  гирифтор 
шудани  зан ва {олат{ои рe{ии  eро ба воситаи  калима{ои таxнисb, тазодb,  
хитобb ва махсусан тавсифb (хаставу бемору бемадор, бекасу беёру  
бемакону бепарастор, дилфигору  парешон)  нишон меди{ад. Зан, кeдаки  

                               
1 Дай – зимистон.  
2 Аёрї – ба љавлон  омадан.  
3 МОПР – ташкилоти  байналхалќии  ёрирасон ба  муборизони  инќилобї. 
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гуруснааш дар баuал, навмедона аз кeчае мегузарад, ки чашмаш ба бинои  
мунаrrашу шишакории «ошхонаи кафешантан» меафтад. Аз девори  
шишакорb  манзараи  айшу  ишрат  ва  дастурхони  пурнозу  неъмат  равшан  
намудор буд. Зани бечора ба ин манзара  хомeшона  менигарист, вале  кeдаки 
гурусна   тоrат надошт: 
 

Кeдак  чашмаш  чу ба таом бияфтод, 
      Аз алами  гуруснагb  ба шиша дарафтод. 

                                  Модараш оuоз кард  зорию фарёд, 
              -- Мусю,  як луrма гeшт! 

                     Мистирис, нон! 
 
 Воrеа  торафт  шиддат  мегирад.  Полиси ша{р  аз доду фарёди  кeдак  
дар uазаб  шуда, занро  лагадкeбb  мекунад.  Аз зарби лагад кeдак  аз дасти 
модар  афтида  нобуд мешавад. Банди xамъбастии   шеър  басо  риrrатовар  
ва  пурсeз аст: 
   

Хeрд  сари e  ба санги сахти сари ро{, 
    Маuзи сараш пош-пош  гашт  ба {ар xо. 

                                  Мeйканон  модар  уфтод, ки: 
                                          –Эй во{! 

                                 Тифлаки  бечораам  талаф шуда. 
                                             Rурбон! 

 
 Шеъри «Як  rурбонии кeчаи буржуазии  Аврупо» аз 10 банди  
ча{ормисраъгb иборат аст.  Пайрав Сулаймонb  дар ин шеър  ба воситаи  
нидо{о,  муроxиат{ои хитобb, такрор, таxнис, тавсиф  ва калима{ои   {амовоз 
(Хeрд сари e ба санги сахти  сари ро{) ифоданокии  шеърро  боз {ам афзун  
мегардонад ва  нисбат  ба  гурe{{ои  мухталифи  xомеа  {ам ра{му  шафқат  
ва  {ам  нафрату  бадбиниро  бедор мекунад. 
«Тахти             Пайрав Сулаймонb достон{ои «Тахти хунин», «Xум{урияти     
 хунин»      Тоxикистон  ва  матбуоти  ранxбарии тоxик» ва  асари  нотамоми    
«Манораи  марг» низ  дорад, ки {ар се   дар  жанри  маснавb (аа, бб, вв…) 
эxод  гардидаанд.  Достони  «Тахти хунин» (1931) аз оuоз  ва {ашт боб иборат 
аст  ва чунон  ки худи шоир ишора кардааст, дар он манзара{ои  истибдоди1 
охирин амири   сулолаи  манuитияи  Бухоро – Олимхон (1880-1946)  тасвир 
гардидааст. Дар оuоз  макони  воrеа  нишон дода мешавад.  Аз ифода{ои  
пайдарпайи  тазодиву  маxозb   дар баробари намуди  зо{ирb  маркази зулму 
истибдод ва қатлу uорат будани  rасри  подшо{b равшану возе{  э{сос  
мешавад: 

Дар миёнаxойи  борга{  ба {ашам2 
       Тахти сангин  ситода  муста{кам. 

                               
1 Истибдод – худсарї, худкомї, њукмронии  ба сари худ. 
2  [ашам – дабдаба, шукeҳу  xалол. 
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                                     Ранги e  ранги  гулгуни  сиё{, 
                                     Нест гулгун,  балки хуни сиё{. 
                                     Зери ў чорпояи  пeлод, 
                                     Назди {ар поя буд  як xаллод. 
 Шоир ба воситаи  калима{ои хун, сиё{, xаллод,  шамшер,  гург,  ханxар 
ва такрору  тавсиф барин санъат{ои  бадеb  мо{ияти  {аrиrии ин  rасри  
зо{иран  бо{ашамату  ботинан  да{шатнокро  ошкор  месозад. 
Образ{ои        Дар боби якум образи  со{иби ин тахти  да{шатбор – амир   
    асар        Олимхон  тасвир меёбад. Симои образи  асосb  чунон {унармандона  
офарида  шудааст, ки  хонанда аз  тасвир  ботини  да{шатноку  во{имаангези  
eро  бо тамоми  {астb  э{сос   мекунад.  Санъат{ои  ташбе{, тавсиф, такрор  
ва махсусан  муболиuа (аз ниго{аш ба ларза  сад  Чингиз) хислат{ои  
uайриинсонb ва ботини  нопоки  ин амири   ситамгарро  xамъбаст  намудаанд.  
Ифода{ои чашмони пурхун,  абрeвони  хамидаи  пурчин,  лаби ташнаи хун,  
панxаи  хунрез ва мисли  бабр  нохуни  тез доштан дар ифодаи мукаммали 
образ  са{м  гирифтанд: 
  

 Рeйи он  тахтасанги  пурда{шат  
   Буд биншаста  марди  бад{айбат. 

                                       Чашм{о  хира-хираву  пурхун, 
         З-он  {увайдост rа{ру  хашму xунун. 

                                       Абрeвони  хамидаи  пурчин, 
Чини e  сар кашида то ба xабин. 

    Риши  хурмоирангу  пурхаму тоб  
      Бар занах1  печ хўрда {амчу таноб, 
     Лаб ба хун ташна, панxааш хунрез, 

   Бабрсон нохунаш  дарандаву  тез, 
       Синааш  пур зи  xавру  зулму  ситез. 
      Аз ниго{аш  ба ларза  сад Чингиз… 

 Таркиб{ои  тафсилии  чашм{ои хира-хира, абрeвони  пурчини  то ба 
пешона  сар кашида, риши мисли  таноб  ба мана{ печу тобхeрда бо 
тобиш{ои {аxвии худ xа{олати амирро  боз {ам бештар  ошкор  месозанд.  
 Образи дигари  достон  мири  uазаб  мебошад, ки  ки он {ам  асоси  
таърихb дорад. Reшбегии аморати Бухоро Низомиддинхexа бо  {аммасла-
конаш мо{{ои март-апрели соли 1918  дастго{и  нави  одамкушb – ба uарuара  
кашидани  одамонро  «ихтироъ»  мекунад.  Амир   Олимхон  барои ин 
«хизматаш»  ба e «мири  uазаб» ном мени{ад, ки  маънои  раиси   xаллодонро  
дошт.  Образи мири uазаб  дар боб{ои  чорум  ва панxуми  достон  тасвир   
меёбад.   

Мири uазаб  бо ифода{ои  такрор  ба такрори  каммазмун  амирро  васф  
мекунад.  Вале  дар  суханони  бетартибу  каммазмунаш  нисбат  ба амир  
садоrату  самимият  {ис намешавад.  Пайрав Сулаймонb  ба воситаи киноя, 

                               
1 Занах – манаҳ,  зери манаҳ. 
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тазод, муболиuа ва талме{  барин  восита{ои  тасвир  рў{и  {аxвии  суханони  
мири  uазабро  афзудааст: 

 Эй  ба фармонат  ша{р{о  вайрон, 
                                     Фуrаро  кe  ба кeю  саргардон! 
                                     Эй  ки  бо як ишора,  дар як он 

Мамлакатро  намуда  гeристон… 
                                     Эй ту   бо амну сул{  дорb ситез 
                                     Эй ки паймонаат зи хун лабрез!  
 Таркиб{ои  киноявии «авлоди  поки шо{и  араб будан», «дар олам 
шў{рат  афкандан», ташбе{и  ба гeристон монанд  кардани  мамлакат ва 
муболиuаи  ба як  амр  сад {азор фаrир {алок  намудан кулли   хислат{ои  
манфури  амирро  ошкор  месозанд. 
 Дар айни {ол   аз суханони  мири uазаб  симои  нафратовару  ботини  
нопоки  худи  e {ам маълум мешавад.  Мири uазаб  дар бера{мb,  ва{шигb,  
xаллодb ва  бадмастиву  бадахлоrb   аз амир  камb  надорад.  E  беибо   назди  
амир  аз rатлу  uорат{ояш {исобот  меди{ад ва аз ин рафтори  ва{шиёнаи  
худ ифтихор  {ам  мекунад: 

         Кeдаконро  ба кeра дардодам, 
                   Сўз дар синаи  падар  додам. 
                   Наъш{о  дар танeр  сeзондам, 
                   Чашм{оро  ба тир  дeзондам. 
                   Дасту бинию гeш  буррондам, 
                   Зинда-зинда  ба гeр гeрондам, 
                   Хун чун дар xeй{о  равон  кардам, 
                   Даштро  боuи  арuувон  кардам…  

 Дар боби {афтуми  «Тахти хунин» образи намояндагони  халrи мазлум  
мушо{ида  мешавад.  Ин{о шаш  нафар  аз нажоди  кў{истонанд ва азбаски   
аз супурдани  андози  подшо{b  саркашb  карданд,  навкарон  он{оро  дасту  
по баста  назди амир  овардаанд.  Фаrирони  кў{истонb чунон «пиру  ранxуру  
хаставу  беморанд», ки {атто  rувваи  додхо{b кардан  ва  ба  пурсиш{о  
xавоб  доданро  надоранд.  Шоир  сабаби  тарсeb ва  беxуръатии  фақирони  
кe{истониро дар  муста{кам будани  пояи  зулм  медонад: 
                                    Хостанд  то зи  ша{  суол  кунанд, 
                                    Додхо{иву  арзи  {ол  кунанд. 
                                    Мушт{ои  rавии  xаллодон  
                                    Хeрд бар  фарr{ояшон  чандон, 
                                    Чашм{о  аз  {адиrа1 берун шуд, 
                                     Маuз{о {ар тараф  парешон шуд. 
 Пайрав Сулаймонb дар {афт боби достон  ба дараxаи ни{оb   расидани 
xабру зулмро дар а{ди {укумати  манuития нишон меди{ад.  Дар  боби 
хотимавии  асар  шоир  бо қувваи халrи  ме{натb  аз байн  бурдани  тахти  
хунини  амир Олимхонро  мухтасар  тасвир  мекунад ва  бо {амин  uояи  
бебаrо  будани  пояи  зулм  талrин  мешавад. 

                               
1 [адиrа – косахонаи  чашм. 
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 Савол ва супориш{о: 
1.  Шоир  дар кадом шеър{о  зулму  истибдодро  мазаммат  мекунад. 2. Шеъри «Як 
rурбонии  кeчаи буржуазии  Аврупо»-ро та{лил  намоед. 3.  Пайрав  чанд достон эxод  
крадааст? 4. Дар тасвири образи  Олимхон  кадом  воситаи тасвир  истифода  шудаанд? 5.  
Оё  мири  uазаб rаринаи  воrеb (прототиб) дорад? 6.  Хусусият{ои  {аxвии  асарро  муайян  
намоед. 7.  Дар бораи образи  намояндагони  халr  маълумот  ди{ед.  

 
 

РОМАНТИЗМ 
 

Асари  бадеb  {астии  xомеа ва  {аёти  воrеиро  тасвир  менамояд. 
Нависанда  ба воситаи  тахайюлс {аrиrати  воқеиро  ба {аrиrати  бадеb  
мубаддал   месозад.  Ду ро{и ба  {аrиrати  бадеb  табдил ёфтани   {аrиrати  
воrеb  вуxуд дорад.  Яке,  воrеаи  тасвиршаванда аз xи{ати  {аxму  {удуд  ва 
замону  макон   ба  таuйироти  куллb дучор  меояд  ва ин  тасвири  романтикb  
ном дорад. Дигаре, воrеаи  тасвиршаванда  аз  {аrиrати  зиндагb  фарrи  зиёд  
надорад ва ин  тасвири реалистb номида  мешавад.  Ин ду тарзи  тасвири  
асари бадеb дар илми адабиётшиносb ду методи эxодиро ба вуxуд  овардааст, 
ки  романтизм ва реализм  ном  гирифтаанд. 
 Романтизм  ва реализм  чун  истило{{ои  адабb   нимаи  аввали  асри 
ХIХ дар Аврупо  пайдо шудаанд. Вале  тасвир{ои  романтикb  ва  реалистb  
диrrати  мутафаккирони xа{онро аз давра{ои rадим  ба худ xалб  намудаанд.   
Романтизм    Романтизм (фаронсавb - роман) чунин  методи  эxоди бадеист,                        
ки мувофиқи он {аёти воrеb дар асар   ба таъбири  философи  немис В.  
Шеллинг (1755-1854), «на чунон ки {аст, балки  чунон ки мебояд» тасвир  
мешавад. 
 Тасвир{ои  романтикb дар осори  адибони  классикии  форсу тоxик  ба 
воситаи  ифодаи   uоя{ои  халқпарварона,   шо{и  одилу  афсонавb,  асотир, 
{аёти шахсият{ои барxастаи таърихb ва uайра  фаро{ам  омадаанд. Баёни 
рамзиву тамсилb  ва  муболиuаомез чун усули  истифодаи  асар{ои  
романтикb  дар адабиёти давраи  нави тоxик  {ам  мавrеи  муносиб  дорад.  
 Дар достон{ои  Низомb («Искандарнома»),  Амир Хусрав («Ойинаи 
Искандарb»),  Xомb («Хирадномаи Искандарb») образ{ои  подшо{они  одилу  
некукирдор ва халrпарвару  хирадманд офарида  шудаанд.  Дар  охири ин 
асар{о  мамлакати  обод  ва мардумони  озод  ба тасвир  омадааст, ки дар 
xомеаи  инсонb  то {ол  чунин мамлакати  идеалb  вуxуд  надорад. 
 Дар образ{ои Лайлb ва Маxнун  ахлоrи неку  сидrу  сафои  rа{рамонон 
ба таври  романтикb тасвир  ёфтааст. Дар  достони «Лайлb ва Маxнун»-и 
Низомb чунин ла{за{ои  хаёлие, ки ба  хонанда таъсири  амиr  мерасонад, 
бисёранд.  Маxнуни  шeридадил,  баъди он ки  {ама  кeшиш{ои e  дар ро{и  
васли  ёр  бенатиxа  анxом меёбад, рe ба са{ро  меорад. E дар ро{  бо 
паранда{о  сухан гуфта,  гавазну  о{увонро  ба ивази  аспу  дигар  дороияш аз 
банд  озод мекунад. Дар ин тасвир{о  симои Маxнун  чун ошиқи содиrу  
инсони комил бо тамоми барxастагb намоён мешавад. Барои e  озодии  
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тамоми  мавxудоти  зинда  муrаддас аст. Маxнун  ба  сайёде, ки  о{увонро 
дар банд  карда буд, мегeяд: 
 

 …Беxон чb кунb  рамидаеро? 
                         Xонест {ар  офаридаеро!.. 
                         Дил чун ди{адат,  ки барситезb, 
                         Хуни ду-се бегуно{  бирезb? 
                         Он кас, ки  на  одамист,  гург аст, 
                         О{укушb о{уе1 бузург аст… 

     Гардан назанаш,  ки бевафо нест, 
                         Дар гардани e  расан2 раво нест… 

Маxнун  дар симои о{у Лайлиро  пеши  назар меорад ва ин офаридаи  
зебои  табиатро  чун  ма{бубааш  самимона  васф  менамояд.  Uайр  аз ин,  
тамоми восита{ои тасвир барои {имояи {уrуrи инсонb ва ма{куми  
беадолативу  беинсофb  равона  гардидааст. Дар {ар як  байт  зиндагb ба марг  
муrобил гузошта шудааст. Сайё{и  бера{м ба гурги даранда ташбе{ шудааст.  
Савол{ои  пай дар пай,  ташбе{у  истиора,  таxнису  тавсиф  барин  санъат{ои  
бадеb ба хонанда дар  маърифати  зиндагb  таъсири  амиr  мерасонад.  
 Xанбаи  романтикии  достони «Лайлb ва Маxнун»-и  Низомb дар боби 
«Унси Маxнун бо ву{уш ва сибоъ»3 басо амиr ба назар мерасад. Xав{ари  
баёнро  дар ин боб тасвир{ои  тамсилb ва ташхисb  ташкил  меди{анд. 
Маxнун  баъди зиёрати гeри  падар боз  рe ба са{ро  мени{ад ва бо  ва{шиён 
{аёт ба сар  мебарад. E  бо ва{шиён ошноb  пайдо мекунад. Чун Сулаймон4 
{ама фармонбардораш шуда, хислати дарандагиашонро  фаромўш  мекунанд: 
 
                                           Шо{еш ба  uояте  расида, 

      К-аз хўйи  дадон дадb  бурида. 
   Афтода зи  меш5 гургро  зeр, 

    Бардошта  шер  панxа  аз гeр. 
Саг бо харгeш сул{  карда, 

   О{убара шири  шер  хeрда… 
   Аз хобга{аш га{е,  ки хуфтb, 

       Рўбо{ ба дум замин  бируфтb… 
 Мусофирон барои Маxнун  хeрока  меоварданд ва e анвои  хeрокаро  
низ ба  дeстонаш  rисмат мекард: 

Як зарра  аз он навола кардb, 
Боrb ба дадон  {авола кардb. 

 Маxнун  ба о{уи майдаяке  таваxxe{и  бештар  дошт ва  онро  навозиш 
мекарду аз чашмонаш  мебeсид ва дар ин {олат  аз чашми  Лайлb  ёд  
меовард.  Аз адолати  Маxнун  {айвон{о  {атто  бо  мухолифони  асосии худ 

                               
1 О{у – айб,  нуrсон, хато. 
2 Расан – таноб,  ресмон. 
3 Сибоъ – {айвони  даранда, дад. 
4 Сулаймон – шо{ ва пайuамбар  дар а{ди rадим,  ки тамоми  дарандагону  парадагон мутеи  ў  будаанд. 
5 Меш – гeсфанд. 
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(шер бо гeр,  гург бо меш,  саг бо харгeш) а{ди дeстb бастанд ва аз хайру  
саховати  ў {ама  ва{шиён  наздаш  саxда  мекарданд. Ба думаш  заминро  
руфтани  рeбо{ ва шири шерро хўрдани о{убара  басо  шавrангез  аст.  
Низомb  таъкид  мекунад, ки  хислат{ои  неку амал{ои  муносиби  Маxнун 
боиси  ба вуxуд  омадани  xомеаи  намунавии  ва{шиён  гардид. А{амияти  
маърифатии  ин  тасвири  романтикb  {ам дар  {амин аст. 
 Мо{ияти         Тасвир{ои  романтикb  хонандаро ба шавrу  завr  оварда,   
тасвир{ои       боиси    диrrатxалбкунандагии  мундариxаи  асар  мегардад.     
романтикb      Бинобар  ин, го{о  адибон  асар{ояшонро  бо манзара{ои  табиат 
ва дигар  тасвир{ои  xолиби  романтикb  {усни  оuоз  мебахшанд. Аз ин 
xи{ат,  боби аввали  романи «Дохунда»-и С. Айнb – «Дараи ни{он» xолиби 
диrrат аст.  Дар ин  боб манзараи  табиии  яке  аз дара{ои  кe{истони  
[исори  Шодмон,  ки ишrи Ёдгору  Гулнор  аз он  сарчашма  мегирад, тасвир 
ёфтааст. Махсусан, тасвири  чашма{ои  кe{ии  Дараи  ни{он дар фасли ба{ор 
назаррабо ва мафтункунанда мебошад.  Нависанда  шаффофии  xeйча{оро  ба 
ойина  ва софии  оби  xeйча{оро  ба  алмоспора  монанд мекунад ва сабаби 
ин софкориро муболиuаомез «аз санг гузаронида»  меноманд: «Оби ин xeй{о  
чунон соф аст, ки гeё  аз санг  гузаронида софкориаш карда бошанд, монанди 
алмоспора беuубор  менамояд… Канор ва замини  ин xeйча  аз сангпора{о  
бино ёфтааст, ки ба  сабаби  шустушeйи {амешагии  об  монанди  ойина   
шаффоф  шудааст». 
 Тасвир{ои  бадеb  ба хонанда  завrи бадеb ва  лаззати  эстетикb 
бахшида, eро  ба дарки  амиқи  фалсафаи  зиндагb  ра{намун  месозад. 
 
 Савол ва супориш{о: 
1. Оид ба  тасвир{ои  романтикb ва реалистb  маълумот  ди{ед. 2.  Романтизм  чун  методи 
адабb  кай  пайдо  шудааст? 3. Дар достони «Лайлb ва Маxнун»-и Низомb  кадом  
ла{за{ои  хаёлb  тасвир  ёфтаанд? 4. Мавrеи  тасвир{ои  тамсилиро  дар боби  «Унси  
Маxнун бо ву{уш ва сибоъ» нишон ди{ед. 5. Чаро  Маxнун   ба о{уи майдаяке  таваxxў{и  
бештаре дошт? 6. Барои чb устод  Айнb романи «Дохунда»-ро  бо тасвири  чашма{ои  
кў{истон сар  кардааст? 

 
[АБИБ  ЮСУФB 

(1916 – 1945) 
 
    Ман на тан{о дил,  тану xон {ам фидоят мекунам, 
    То шавам  чун  қа{рамон{ои  ту ман {ам  қа{рамон. 
          ( [. Юсуфb) 
 
Ро{и {аёт   [абиб  Юсуфb  дар адабиёти тоxик  чун шоири навовар ва   
xанговар маълуму маш{ур  аст  ва умри барr насибаш  гашта,  {амагb  29  сол  
умр   дидааст. Шоир  соли 1916  дар гузари  Боuимайдони  ша{ри Самарrанд  
дар оилаи шахси  бомаърифат [оxb Юсуф  ба дунё омадааст. [абиб сол{ои  
1925 – 1935 аввал  дар мактаби миёна  ва баъд дар омeзишго{и  омeзгорb  
та{сил  мекунад.  Соли 1940 Донишго{и давлатии  Самарrандро  бо ба{ои 
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аъло  хатм мекунад ва ба Сталинобод   ба шeъбаи   тоxикистонии  Институти 
забон ва адабиёти  Академияи  илм{ои  Итти{оди Шeравb  ба кор меояд.
 Баробари оuози Xанги Бузурги  Ватанb  шоир тамоми  фаъолияташро  
ба {имояи  Ватан  равона  кард  ва  дар  рeзи  аввали  xанг  «Аз {авою  обу 
замин» ном  шеър  навишта ватандоронро  бар зидди  душман  даъват  намуд: 
 

        Ватан  гирифта  саросар  намуди  xанговар, 
                            Биёр,  шоири  тоxик, суруди xанговар. 
 
 [абиб  Юсуфb мо{и  марти  соли  1942  ихтиёрb ба сафи  rувва{ои  
мусалла{  дохил  гардид ва дар  Пенза  омeзишго{и  {арбиро  хатм карда,  бо  
рутбаи   лейтенантb  командири  батареяи  миномёт{о  таъин шуд.  Шоири 
xанговар дар му{офизати  ша{ри  Ленинград, озод   кардани  Лаби Балтик ва 
Лаҳистон1  иштирок дошт ва барои  шуxоату  мардонагb   ба ордени  Ситораи  
Сурх  ва медали  «Барои мудофиаи  Ленинград»  мукофотонида  шуд. 
 Шоир дар майдони  xанг {ам  шеър менавиштааст  ва наrша{ои  эxодии 
бисёр  доштааст. Мутаассифона,  ба Ватан  баргашатан  ба [абиб  Юсуфb 
муяссар  нагардид ва  e 22  феврали  соли 1945,  {амагb чанд мо{ пеш аз  
анxоми  xанг, {ангоми озод  намудани  де{аи  Вешкуви  назди Варшава  ба 
{алокат  расид.  
Мероси     Шеър{ои навмашrонаи [абиб Юсуфb аз синни  17 – солагb  ба май- 
адабb    дон омада,  нахустин  намуна{ои эxодиёташ  соли 1936  ба табъ 
расидаанд.  «Таронаи Ватан» (1939) ягона маxмeаест, ки  {ангоми  дар rайди 
{аёт  будани  шоир ба табъ расидааст. Баъд{о, «Маxмeаи шеър{о» (1949, 
1962), «Ро{и  нотамом» (1973) ва «Сатр{ои  нотамом» (1987)  ном маxмeаи  
шоир  дар ду  китоб  чоп  шудаанд. Маxмeаи «Сатр{ои нотамом»  85 шеъри  
гуногунжанр, 77 рубоb, ду достон2 ва як қатор  тарxума{ои  [. Юсуфиро  
гирд  овардааст.  
 Шеър{ои [абиб Юсуфb {анeз пурра  xамъоварb  нашудаанд. Махсусан  
осори  дар  майдони xанг навиштаи  шоир  то {ол  маълум  нестанд. Охирин 
шеъре, ки то {ол ба дасти мо расидааст,  «Ла{заи  хурсандии  ман» ном дорад 
ва соли 1943 {ангоми  мудофиаи Ленинград  эxод гардидааст. Дар  ин шеър,  
ки аз 16  банди  ча{ормисраъгb  иборат аст, орзую умеди  шоир  ифода  
ёфтааст: 
  

        Ман {ам аз xон азиз  медорам  
                                      Офтобу  ба{ору  бодаю  ёр, 
                                       Бешазору  {авои  хушфорам, 
                                       Шеъри  xанговару  садои  тор! 

 
                                       Бузург аст орзу,  умеди ман, 

    Гирам  аз душманон rасоси  мулк. 

                               
1 Ла истон – Полша. 
2 Достони «Оби њаёт» њамроњи  С. Айнї, М. Турсунзода ва  А.  Дењотї навишта  шудааст. 
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 Пас зи xанговари  замонашумул, 

                                       Бинависам ба тоxикb роман. 
 [абиб  Юсуфb маrола{ои  зиёди  илмb низ  навиштааст. «Пушкин  ва 
Байрон» (1937), «Подшо{и  идрок ва озодb» (1939),  «Боз якчанд калима  дар 
бораи  поэзияи  имрўзаи мо» (1940), «Барои  поэзияи  муносиби давр» (1940), 
«Ба{р  дар пиёла» (1940), «Шеър{ои зиддифашистии Ло{утb» (1941), 
«Шоири  гениалии  рус» (1941) барин  мақола{ои  адиб ба  масъала{ои  
гуногуни  адабиётшиносb ва  нақди   адабии давр  бахшида  шудаанд.  
 Як  rисмати му{ими эxодиёти [абиб Юсуфиро тарxумаи бадеb  ташкил  
меди{ад. Фаъолияти тарxумонии адиб баробари фаъолияти шоирияш  
{ангоми  донишxeb оuоз  гардида  буд ва e  бори аввал  «Бандии  Кавказ» ном  
достони шоири  бузурги рус А.С. Пушкинро тарxума кардааст. Шоир 
{амчунин ба тарxумаи осори  М. Ю. Лермонтов,  Н.А. Некрасов, А.И. 
Крилов,  Т.Г. Шевченко, В.В.  Маяковский, Демян Бедний, шуuл  варзида, 
сат{и  тарxумаи  бадеиро  дар адабиёти  тоxик  баланд  бардоштааст. 
 Тарxума{ои [абиб  Юсуфb  нисбат  ба ашъори  шоир аз  xи{ати  {аxм  
ду-се  баробар  зиёд  мебошанд.  Матни  асар{ои  тарxумашуда  ба нусхаи  
асл  мувофиrати комил  дорад.  Дар айни  {ол {ангоми  тарxума  хусусият{ои  
назми  тоxик  xиддан  ба эътибор  гирифта  мешавад.  Ба порчаи «Аллаи  зани 
казак» ном шеъри  Лермонтов {ам  дар асл  ва {ам дар  тарxума  таваxxe{  
намоед.  Асл: 
 
              Спи,  младенец мой  прекрасный, 

                          Баюшки – баю, 
            Тихо смотрит месяц ясный 
                          В колыбел твою. 
            Стану сказывать я сказки, 
                          Песенку пою, 
            Ты ж  дремли,  закрывши глазки, 
                           Баюшки – баю… 

 
 Тарxума: 
              Алла кун, эй бачаи зебоякам,  
                    Алла гeям, аллаё 
              Мо{аки тобон  нигарад нарм-нарм 
                    Сeйи  ту  га{вора –ба. 
              Гуфта ди{ам rиссаи зебову хуш, 
             Лек  ту ро{ат  куну чашмон  бипeш, 
                      Алла гўям, аллаё… 
 [абиб  Юсуфb аз тарxумаи {арф  ба {арф  ё калима  ба калима  пар{ез  
кардааст. E калима  ва таркиб{ое ёфтааст, ки дар  ифодаи  маъно  ва 
хусусият{ои  услубии  матни  асл   са{ми  муносиб  доранд. Ифода{ои русии 
«стану  сказывать»  ва «в колыбел твою» чун  таркиб{ои  «гуфта ди{ам» ва 
«сўйи  ту  га{вора-ба»  тарxума шудаанд. Ин таркиб{о  ба забони гуфтугўйии 
тоxикb  наздик  буда,  рe{и халrии асарро   ниго{  доштаанд.  Uайр аз ин,  
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мутарxим  барои тарxумаи  шеъри  мазкур  ба{ри  рамалро  (рукни  аслиаш 
фоилотун: -V- -) интихоб  кардааст, ки ба вазни  хореи русb1  (вазни «Аллаи 
зани казак») наздик аст. 
 [амин тариr, [абиб  Юсуфb  умри зиёд  надид, вале аз  худ  мероси   
гаронба{ои  адабb,  тарxумавb ва илмb  ба ёдгор  гузошт, ки ба  воситаи  он  
зиндаву  xовид  хо{ад монд.  
 
 
 Савол ва супориш{о: 
1. Чаро умри  {абиб  Юсуфb ба умри  барr   монанд шудааст? 2.   Шоир кай ба майдони 
xанг рафт ва ба кадом рутбаи  {арбb  со{иб  шуд? 3. Адиб кадом  орзу{оро  дар дил 
мепарварид ва чаро орзу{ояш амалb нагардиданд? 4.  Маxмўа{ои  [абиб  Юсуфиро  
номбар кунед. 5.  Дар бораи охирин шеъри {абиб Юсуфb чb медонед? 6. Оё {абиб  Юсуфb  
маrола{ои илмb  низ дорад? 8.  Дар бораи  мавrеи  тарxума  дар эxодиёти  [абиб  Юсуфb 
маълумот ди{ед. 
 

 
АШЪОРИ [АБИБ  ЮСУФB 

 
 [абиб  Юсуфb {ам дар жанр{ои суннатb  (чун uазал,  маснавb, рубоb)  
ва {ам дар шакл{ои нави  шеърb асар  эxод  кардааст.  Шеър{ои шоир  ба 
мавзeъ{ои Ватану  ватандорb,  зан ва мавrеи  иxтимоии  он,   ишrу му{аббат,  
сул{у дeстb,  кору  фаъолият,  накe{иши  xангу  xангxeён ва васфи табиати  
зебои диёр  бахшида шудаанд.  Ватан барои  [абиб  Юсуфb хазинаи ил{ом,  
макони ишrу ифтихор аст ва  бо рангу бe  ва таровати  худ  ба чаман шабо{ат 
дорад.  Бинобар ин,  тамоми  {астии  шоирро  фаро  гирифтааст: 

Rалам ба даст бигирам,  ки шеър бинвисам, 
                            Забони ман зи {ама  бештар  Ватан  гeяд. 
 Яке аз аввалин  шеър{ои  суханвар  «Ишrи Ватан» (1936)  ном дошта,   
дар шакли маснавb (rофияи  аа, бб, вв…) эxод гардидааст: 
                            Зи ишrи  Ватан  xeш дорад дилам, 
                            Ба {арфи Ватан  гeш дорад дилам. 
                            Ватанро   бинозам,  маро дар канор, 
                            Чу модар  гирифту  намуд  бахтиёр. 
                            Ватан  xони ман,  {ам xа{они ман аст, 
                            Ватан  боu, {ам  бeстони ман аст. 
 Дар ин шеър,  ки аз 12 байт  иборат аст,  э{соси   ме{анпарастb ба 
воситаи   такрори калимаи Ватан  ва дигар  восита{ои  тасвири бадеb  таъмин  
гардидааст.  Махсусан, ташбе{кунанда{ои модар, боu, бeстон ва xон мо{ияти 
аслии Ватанро ба хонанда  аён  месозад.  Санъат{ои  талме{  ва   таxнис дар 
байти поён боиси мушаххасb ва заминаи воқеии тасвир  гардидаанд: 
                            Xа{он  даври  Ковуси Кай2 дидааст, 
                            Валекин чунин давра кай дидааст? 
                               
1 Хорей – дар назми русї  рукни  дуњиљої,  ки  њиљои  якумаш заданок мешавад. 
2 Ковуси Кай ё Кайковус – шоње  аз ќавми  ориён,  ки чун  пањлавон  ва лашкаркаши  бузург  ном 
баровардааст. 
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 Калимаи кай  агар дар мисраи  аввал лаrаби  шо{они  Эрони қадим  
бошад,  пас  дар мисраи  дуюм  чун  xонишини  саволb  истифода шудааст. 
Шоир ба замони тасвир  эътибори xиддb  меди{ад. Нимаи  дуввуми  сол{ои  
сb  [укумати  хавфи  {уxуми  душман  та{дид мекард.  Бинобар ин,  дар 
«Ишrи Ватан», «Ба Ватан»,  «Ватани дил», «Ба {ар  куxот равам,  дил диёри 
ман гeяд»  ном шеър{ои  ватанхо{онаи  шоир  масъалаи  {имояи   Ватан  аз 
аxнабиён бардошта шудааст.  
 Ватан  дар эxодиёти [абиб  Юсуфb маънои васеъ  дорад.  Дар  оueши 
Ватан  {азорон  диёру  ша{р uунxидааст ва Тоxикистон  як xузъи он аст.   
Шоири  тоxик  аз он ифтихор  дорад, ки  дар Ватани  па{новари  e дар   як вақ  
табиати  чор  фасли сол  мушо{ида  мешавад: 

     Ман аxаб, бас  аxаб  Ватан  дорам, 
                                   Як сeяш офтобу  як сe барф. 

Офтобаш  дур (р) асту  барфаш сим, 
                                    Ба{ри  тавсифи e  надорам  {арф. 
 Ин  тасвир, махсусан  ба санги  rиматба{ои  дурр  монанд  кардани  
офтоби  Ватан  ва  ба сим  (нуrра) ташбе{  додани  барфи  Ватан  басо  xолиб  
мебошад.  
 Дар шеър{ои  «Ман Ватанро  беш аз {арвақта  дорам  дeсттар» ва «Аз 
{авою  обу замин» васфи  Ватан  боз {ам  муассиртар  ба rалам  омадааст. 
Зеро   саршавии  xанги  муд{иш  Ме{анро  дар хатар  бигзошт  ва барои  
рафъи  ин  хавф  ишrи сeзони  ватандор  ба ёру  диёр  зарур буд.  Дар шеъри  
аввал  Ватан чун  па{лавоне  тасвир ёфтааст, ки {ангоми  му{ориба бо рақиб 
аз дeстону  мухлисон дастгирb ва  дeстдории  бештареро  интизор  аст: 

     Як  xа{он ишrи Ватан дорад  дили  халrи азим, 
                         То Ватанро  дeст дорад, 

     Дeст  дорад  то абад, 
     Чун  Ватан  мардона  дар xанг  омадаст,  имрeз ман 

                         Ин Ватанро  беш аз {арваrта  дорам  дeсттар. 
 Дар ашъори  дар замони xанг эxодкардаи  [абиб  Юсуфb услуби  
публитсистии  тасвир  мавrеъ  пайдо мекунад.  Шоир  э{сосоти  rалбb  ва  
{аяxони  амиrи  худро  ба воситаи  нидо{ои  пай  дар пай   ва хитоба{о  баён  
намуда, бо {амин ба қалбу рe{и хонанда  таъсир гузоштан  мехо{ад.  
Муроxиат ба офтоб,  {аёт,  насим ва  заводу фабрика нишонаи  устуворb  ва  
пойдории  халr  мебошад  ва таъкид  бар он дорад, ки тамоми  табаrоти  
xомеа бояд  аз як гиребон сар  бароранд.  Чанд мисраи шеъри  «Аз {авою  обу 
замин» ин тавр  садо  меди{анд: 
 
       На,  офтоб! 
             Ту болои  мо  дурахшон  бош! 
       [аёти мо! 
            Ту  чу {аррeзаат  хурeшон  бош! 
      Насими тоза, 
            Ту  дар боuи мо  вазидан гир! 
       Завод, фабрика, 
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                    {озир ба кори майдон  бош! 
 

Шоир дар  шеъри «Таърих дидааст» маф{уми халrро  мавриди  тасвири 
бадеb rарор дода,  покию   муrаддасb  ва  дар айни  {ол  беамон  будани  
интиrоми  мардумро  исбот менамояд.  Матлаи  шеъри  мазкур  иrтидори  
халrро  ба таври возе{ ифода намуда, дурдона{ои  {икматноки  шеъри  
классикии  тоxикро  ба хотир  меорад: 
      Шамшери  фат{  xилва  намуд  аз наёми1 халr, 
      Афтод  {ар саре, ки  накард э{тироми халr. 
 Дар ашъори {абиб Юсуфb мавзeи зан   низ мавrеи   муносиб дорад.  
Шоир  мувофиrи  талаботи давр {усну  мало{ати  бонувони  тоxикро  вобаста 
ба фаъолияти иxтимоии  он{о  тасвир  кардааст. Шеър{ои  ошиқонаи  [абиб  
Юсуфb бо чунин тарзи  тасвир  аз лирикаи  ошиrонаи адабиёти  классикии 
тоxик  фарr  мекунад.  
 Зани  тоxик, дар тасвири  [абиб  Юсуфb,  хушбахтии  худро   дар кор 
мебинад, аз панx панxааш {унар мерезад ва чун рафиrи баробар{уrуrу  
{амрадифи  мард дар xомеа  мавrеи  муносиб дорад. Дар шеър{ои  «Ба 
духтари ме{нат», «[усни ту», «Такя ба корат кунb», «Духтари  {авопаймо», 
«Ту  духтари  ватанb» ва як rатор  рубоиёти  шоир  ма{сули дониш ва 
фаъолияти  ме{натb  будани  баrои  {усни  ма{буба  талrин  мешавад: 
     Ту на он дилбар,  ки фахр аз зеби  рухсорат  кунb, 
     Такя бар зебоии рeи  чу гулзорат  кунb. 
     Ту на аз он  мо{рeёнb,  ки пеши ошиrон  
     Ноз бар  ширинии  лаъли  шакарборат кунb. 
     Аз тамоми  дилбарон  болотарb  аз он, ки ту 
     Нозу  фахру  такяро  бар донишу  корат кунb. 
 Дар шеъри «Духтари {авопаймо»  шоир бо шавқу  завr  духтари  
{авопаймои  тоxикро  васф мекунад ва ин  тасвир дар шакли  uазал  басе  
рангину  мафтункунанда  ба назар  мерасад. Хонанда  ба тавассути  ташбе{   
ва  маxозу  таxнис  матонат  ва  зебоии  духтари тоxикро э{сос  карда,  
мафтуни  xамолу  камолоти e  мешавад: 
 

Дар  осмонию  дилат  осуда  ончунон, 
 Гeё  ба пеши  модари  худ  оромидааст 

                                  Болу пари rавист  туро, 
                              Парзанон парb, 

      Xуз ту  парb2  ба {еx куxо кас  надидааст. 
                                  Чун киштие, ки синаи  ях{ои  пирро 

  Мошинаи  ту rалби  {аворо  даридааст. 
 [абиб Юсуфb дар ифодаи мавrеи иxтимоb  ва дараxаи  {унармандии  
зани тоxик  бештар  шакли  рубоиро  истифода  мекунад,  зеро  ин  жанри  

                               
1 Наём –uилоф.  
2 Парb –симои  афсонавии  ба чашм  нонамоён,   ки  хeшрую  зебо  тасаввур  мешавад;  
маъшуrаи зебо. 
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шеърb  дар ифодаи  рe{и халrb  ва  xамъбаст{ои  бадеии  тасвир  зиёда  
мувофиrат дорад. Масалан, дар рубоии зерин фаъолияти  бевоситаи  маҳбуба  
ёдрас  мегардад.  [ангоми фаъолият  rомати  зебои  зан  ба са{рои  де{а,  
са{ни фабрика ва мактаб нур мебахшад ва xилваи ма{буба боиси  
болидахотирии  ошиr  мегардад: 

Са{ро  биравам,  туро  ба са{ро  бинам, 
                                 Фабрика агар дароям, он xо бинам. 

  Гар дохили мактабе  шавам,  дар мактаб 
                                Аз тоза  туро,  эй rади  зебо,  бинам. 
 Ашъори ба зан бахшидаи  [абиб  Юсуфb  асоси  воrеb дошта,  дар 
он{о  {уrуr  ва озодии  бонувони тоxик  самимb  ва  табиb  тараннум  
мегардад. Шоир  ме{натро  сарчашмаи {амаи  хушбахти{о   ва асоси  
зиндагии  инсонb  медонад ва  ба  ишrу  му{аббати инсонb  низ аз {амин   
нуrтаи  назар  ба{о меди{ад.   Дар шеър{ои  ошиrонаи шоир   дилдодагон   
садоrати  якдигарро  дар  ме{нат  месанxанд ва  ошиr  зебоии  ёрро ба ме{нат 
вобаста   медонад.   
 Умуман, ашъори [абиб  Юсуфb  ба рe{и  замон  мувофиrат  карда, 
саршори  uоя{ои  ватанхо{b,  озодандешb,  {аётдeстb,  {аrиrатпарастb ва  
адолатхо{b  мебошад. Шоири  xанговар  дар муддати  кeто{и  умр  аз rалам  
ва  {ам  аз шамшер  самаранок  истифода  карда,  қарзи  фарзандии  худро  
назди  халrи Ватан  бо сарбаландb  иxро  намудааст. 
 
 Савол  ва супориш{о: 
1.   Шеър{ои  [абиб  Юсуфb ба кадом  мавзeъ{о  оид мебошанд? 2.  Дар эxодиёти шоир  
мавзўи  Ватан  ва ватандорb   чb гуна  мавrеъ  дорад? 3.  Оё Ватан дар эxодиёти шоир  
тан{о  Тоxикистон аст? 4. Мавrеи  муроxиатро дар шеъри  «Аз {авою обу  замин» нишон 
ди{ед. 5. [абиб  Юсуфb бонувони  тоxикро  чb гуна  васф  кардааст? 6.  Мувофиrати  
ашъори  шоирро  ба рe{и  замон   шар{  ди{ед. 
 
 

МИРЗО ТУРСУНЗОДА 
(1911 – 1977) 

 
                                        Халr бар шеъри тару бар гармии дидори e 
                                                    Чун ба иrлими ватан бисёр одат карда буд. 
                                                    [ар куxое буд Турсунзода Мирзо, халr буд, 
                                                    [ар куxое халr буд, Мирзои Турсунзода буд.   

                                                              (Бозор Собир) 
 

Зиндагинома  Мирзо Турсунзода дар гузари Чармгарони де{аи Rаратоu1 ба 
дунё омадааст Мо{и майи соли 1911 дар хонадони Турсунмуроди 
{унарманду фарҳангдēст  Писар ба дунё омад. Падар  тифли навзодро Мирзо2 
ном ни{од ва ба тарбияи фарзанд машuул шуд.  

                               
1 Маънои луuавии Rаратоuро «Rарияи тоr» гуфтаанд. 
2 Мирзо – котиб, муншb. Шахси бо хатнависb сарукордошта. 
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 Соли 1920 минтаrаи [исорро бемории вабо фаро гирифт. Ин офат 
модари Мирзо -- Холбибиро низ ба коми марг кашид. Мирзо {амагb нē{ сол 
дошт, ки аз ме{рубониву навозиши модар ма{рум монд: 

 
Тифл мондам аз ту, модар, рēйи ту дар ёд нест, 

                            Rомати ту, чашми ту, абрēйи ту дар ёд нест. 
Дар суроuат мезанам худро ба {ар як кую дар, 

                           Чунки  то имрēз, модар, кēи ту дар ёд нест... 
 
 Тарбияи баъдии Мирзо пурра ба зиммаи падар вогузор мешавад. 
Шоири оянда чанд муддат дар мадрасаи назди де{и худ ба та{сили ибтидоb 
мепардозад. Баъди таъсиси Xум{урии мухтори Тоxикистон (1924) дар 
мамлакат мактаб{ои усули нав мавrеъ пайдо мекунанд. Чунин мактаб дар 
Rаратоu соли 1925 ба фаъолият пардохт ва Мирзо яке аз аввалин 
толибилмони ин мактаб буд. Мирзо соли 1926 ба Душанбе омада, дар сафи 
толибилмони интернат rарор мегирад. Маъмурияти интернат Мирзоро соли 
1927 {амро{и як гурē{ xавонони лаёrатманд ба Дорулмуаллимини Тошканд 
мефиристад. 
 Чор соли таҳсил дар Дорулмуаллимини Тошканд ва вохēрb бо устод 
Айнb барин шахсият{ои фар{ангb дар такмили xа{онбинb ва маърифатшино-
сии Мирзо мусоидати комил намуд. Соли 1930 Мирзо Турсунзода дар асоси 
ро{хати Кумитаи марказии комсомол ба Душанбе бармегардад ва дар 
рēзномаи «Xавонони Тоxикистон» аввал ба сифати ходими адабb ва баъдан 
чун котиби масъул фаъолият мекунад. 
 Соли 1933 Мирзо Турсунзода аз падар ма{рум гардид. Соли 1934 ба 
муносибати Анxумани аввали нависандагони СССР як гурē{ адибони тоxик, 
аз xумла М. Турсунзодаро ба узвияти Итти{одияи нависандагон 
пазируфтанд.  Сол{ои пурда{шати сиюм адиб аз рēйи зарурат як муддат 
Душанберо тарк карда, дар Хуxанд истиrомат мекунад. М. Турсунзода 
сол{ои 1934-35 дар Театри мусиrию маз{акаи ша{ри Хуxанд вазифаи мудири 
rисми адабиро ба ē{да доштааст. Соли 1934 {ангоми ба са{на гузоштани 
песаи «Маликаи Турандот» ба {унарпешаи театр Сабо{ат Низомиддинова  
муносибати дўстb пайдо карда, бо ē издивоx мекунад. 
 М. Турсунзода соли 1936 ба Душанбе омад ва то соли 1946 дар 
вазифа{ои гуногуни адабиву рēзноманигорb фаъолият намуда пайваста эxод 
менамуд. Соли 1946 раисии Иттифоrи нависандагони Тоxикистонро ба ē{да 
гирифт ва то охири умр дар ин вазифа фаъолият намуд. Аз соли 1946 сар 
карда М. Турсунзода {амеша намояндаи халr дар парлумони шēравb буд ва 
шоир дар па{луи кор{ои эxодb бо тамоми {астb фаъолияти xамъяитии хешро 
{ам идома медод. 
 Баъди хатми Xанги Бузурги Ватанb  (1945) мавзēи xанг ва сул{ бори 
дигар xомеаи башариро фаро гирифт ва М. Турсунзода чун мунодии сул{ дар 
тамоми xа{он Иттифоrи Шēравиро намояндагb намуд. Фаъолияти 
xа{онгардии шоир аз соли 1947 rувват гирифт.  
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 Дар натиxаи сафар{ояш ба Де{ли, Исломобод, Париж, Варшава, Вена, 
Rо{ира, Стокголм, Хелсинки, Доруссалом, Xакарта, Конакри барин ша{р{ои 
xа{он М. Турсунзода чун шахсияти барxастаи фар{ангию иxтимоb ба камол 
расид ва Xум{урии Тоxикистону халrи тоxикро ба оламиён муаррифb намуд. 
Шоир дар «Ватан» ном  шеъраш муддати xа{онгардии хешро чунин ёдоварb 
намудааст: 

  Ба{ор омад, зи умрам боз як соли дигар бигзашт, 
Тамоми зиндагb о{иста аз пеши назар бигзашт. 
Ба мисли гēшту нохун {амеша бо Ватан будам, 

     Агарчи нисфи умри бе{таринам дар сафар бигзашт. 
  Аввал{ои тирамо{и соли 1977 устод Турсунзода   бистарb  шуда, 24 
сентябри соли 1977 шоири  ша{ир1 аз дунё гузашт. 
 Xасади шоирро дар яке аз баланди{ои ша{ри Душанбе –теппаи Лучоб 
ба хок супориданд ва минбаъд ин теппа бо номи «Марrади Турсунзода» 
маъруф гардид.  

Мирзо Турсунзода ба чандин ордену медал{ои {укуматb rадр шудааст. 
E академики АИ Тоxикистон (1951), Шоири халrии Тоxикистон (1961), 
Rа{рамони ме{нати сотсиалистb (1967) ва барандаи xоиза{ои бисёри 
давлатию байналмилалb гардид. [укумати давр баъди марг як но{ияву як 
донишкада ва хиёбонеро ба номаш гузошт, {айкал{о сохт, xоиза{о ва 
идрорпулb таъсис дод. Мо{и майи соли 2001 ба муносибати 90–солагии 
зодрēз  ба шоир ē унвони олии Rа{рамони Тоxикистон дода шуд.   
Осор ва мар{а-  Мирзо Турсунзода {анēз сол{ои 1927-28 ба эxоди асар{ои ба - 
ла{ои эxод      деb мепардозад.      

Маxмēаи нахустини М. Турсунзода  «Байроrи зафар» (1932) ном дошта  
ду шеър ва да{ {икояву очеркро дарбар кардааст.  
 Фаъолияти эxодии М.Турсунзода дар сол{ои 30-юм {ам аз ниго{и шакл 
ва {ам аз xи{ати мавзēъ ва мундариxа васеъ ва пургунxоиш мегардад. Шеъру 
достон{ои «Ба эxодкорам» (1934), «Манзара{ои Хуxанд» (1935), «Офтоби 
Мамлакат» (1936), «Хазон ва ба{ор» (1937), «Суруди xавонb» (1937), 
«Мамлакати тиллоb» (1938), «О{анрабо» (1939), «Халrи далер» (1939), 
«Чаманистон» (1940), «Водии [исор» (1940), «Мо аз Хоруu омадем» (1940) 
гуво{и садоrати шоир ба сарзамини аxдодb ва xомеаи сотсиалистb 
мебошанд. Маxмēаи  дуюми шоир – «Шеър{о» (1939) мухаммас, мусаддас, 
uазал, маснавb, тарxеъбанд, марсия барин жанр{ои шеъриро фаро{ам оварда, 
фаъолияти адабии шоирро дар сол{ои 30-юм  xамъбаст мекунад.  
 Дар сол{ои муд{иши Xанги Бузурги Ватанb Мирзо Турсунзода дар 
rатори дигар адибону фар{ангиёни даврони шēравb эxодиёти худро пурра ба 
муrобили душмани uаддор2 ва {имояи Ватани азиз равона намуд. Аввалин 
шеъри давраиxангии шоир –«Хайр, модари азиз» 24 июни соли 1941 навишта 
шудааст, ки он аз муколамаи писару модар иборат аст: 

                «Модарам, меравам аз пеши ту ман, 

                               
1 Ша{ир – маъруф, маш{ур, шē{ратёр. 
2. Uаддор – хиёнатгар,  а{дшикан,  {иллагар. 
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Ба дифои шарафу шаъни Ватан...» 
 Гуфт: «Рав, xанги далерона бикун, 

                                     Xанг бо лашкари бегона  бикун. 
                                      Бош фарзанди сазовори падар, 
                                      Лоиrи ин Ватан, ин хонаву дар». 

Дар шеър{ои «[амшира{о» (1941), «Ба xанг» (1941), «Хотираи 
капитан» (1941), «[аргиз» (1942), «Ба{одури тоxик» (1943), «Па{лавони 
интиrомгир» (1944), «Рафиrи азиз» (1944) корнома{ои давраиxангb бо шēру 
{аяxон тасвир ёфта, uоя{ои ватанхо{ию душманбадбинb талrин мешаванд. 
Дар сол{ои xанг Турсунзода достон{ои «Писари Ватан» (1942) ва {амро{и 
Абдусалом А. Де{отb «Барои Ватан» (1942) – ро эxод мекунад. Бояд гуфт, ки 
асар{ои сол{ои 30-юм ва нимаи аввали сол{ои 40-ум ба мар{алаи аввали 
эxодиёти Турсунзода тааллуr доранд.   
Мар{алаи дув-     Эxодиёти  Мирзо  Турсунзода  дар  сол{ои баъдиxангb ба  
вуми эxодиёт       мар{алаи нави инкишоф дохил шуд. Дар давраи дуввум 
rалами шоир тезтар ва xанбаи {унарии ашъори ē пурrувваттар гардид. 
Сафар{ои пай дар пай ба кишвар{ои хориxb (дар харитаи сафар{ои 
Турсунзода 25 мамлакати хориxb rайд шудааст) ва вохeриву сe{бат{о бо 
адибони маъруфи xа{онb ба он сабаб шуд, ки па{лу{ои гуногуни услуби 
эxодии шоир такмил ёфта, шеъри e рe{ияи умумибашарb пайдо намояд.
 М. Турсунзода баъди силсилаи шеър{ои «Rиссаи [индустон» (1947 – 
1949) чунин асар{ои калон{аxмро офарид: силсилаи шеър{ои «Ман аз Шарrи 
озод» (1950), достон{ои «[асани аробакаш» (1952-1954),  «Садои Осиё» 
(1956), «Чароuи абадb» (1958), «Xони ширин» (1959), «Ро{и нури офтоб» 
(1964), «Аз Ганг то Кремл»(1970), сисилаи ашъори «Дастовез» (1975).        
Дигар со{а{ои       Адиб зиёда аз 200 маrола, эссе, очерк ва ёддошт{ои сафарb 
фаъолият          таълиф намудааст, ки дар он{о масъала{ои му{ими адабb, 
фар{ангb ва иxтимоии давр  мавриди баррасb  rарор гирифтаанд. 
 Фаъолияти тарxумонии М. Турсунзода низ зиёда самарабахш мебошад. 
Адиб як rатор асар{ои А. С. Пушкин, Т. Г. Шевченко, Н. А. Некрасов, Самад 
Вурuун, Зулфия, Анатолий Сафронов барин rаламкашони варзидаи халr{ои 
гуногунро бо ма{орати баланд тарxума намудааст. Мероси адабии М. 
Турсунзода дар чор xилди Куллиёти адиб (1971 -- 1985) ба табъ расидаанд.  

 
Савол  ва супориш{о: 
1.Дар бораи зодго{ ва волидайни М. Турсунзода маълумот ди{ед. 2.Мирзо Турсунзода дар 
кадом мактаб{о та{сили илм кардааст? 3.Чаро шоир ибтидои сол{ои сиюм Душанберо 
тарк намуд? 4. Адиб кай раиси Иттифоқи нависандагони Тоxикистон гардид? 5.Оид ба 
сафар{ои Турсунзода маълумот ди{ед. 6.Турсунзода кай вафот кард ва марқадаш дар 
куxост? 7. Фаъолияти эxодии М. Турсунзода кай оuоз ёфтааст? 8. Маxмēа{ои «Байроқи 
зафар», «Шеър{о» ва «Тē{фаи xавонb» ба кадом  мар{алаи эxодиёти шоир тааллуr 
доранд? 9. Мар{алаи дуюми  эxодиёти Турсунзода кай оuоз меёбад? 10. Боз кадом со{а{ои 
фаъолияти М. Турсунзодаро медонед?  

 
АШЪОРИ ЛИРИКИИ ШОИР 
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Мавзeи      Масъала{ои ахлоrb аз маxмēаи дуввуми Турсунзода – «Шеър{о»  
ахлоr  оuоз ёфта, минбаъд инкишоф меёбад. Шоир ба воситаи мавзēъ{ои 
ватанхо{b, ме{натдēстb, xасорату диловарb, а{ду вафо, садоrат, ме{рубонb, 
uамхорb, иззату икроми якдигар сифат{ои шоистаи инсониро ситоиш карда, 
{амзамон ахлоrи бадро мазаммат менамояд. «Дил дили Зайнаб» (1939), 
«Хаёли хом» (1940), «Чаманистон» (1940), «Ба кē{сори тоxик» (1940) аз 
xумлаи бе{тарин ашъори ба ин масъала бахшидаи шоир мебошанд. 
 Дар шеъри «Дил дили Зайнаб» масъалаи муносибати падару фарзанд ба 
миён гузошта мешавад. Турсунзода тамоми сифат{ои наxиби пирамардро 
чун бузургиву ботамкинb ва хушмуомилагиву одамдēстb васф мекунад ва 
баъд савол мегузорад, ки оё чунин падар ба ишrи озоди духтари ягонааш 
муrобил баромада метавонад? Шоир xавоби ин саволро дар сурату сират ва 
ахлоrу одоби духтар меxēяд ва ба ин восита падида{ои ахлоrии гузаштаро 
дар шакли тоза пешкаш менамояд: 
                                         Дар {аrиrат Ситора номи ēст, 
                                         Зу{алу Зē{ра дар низоми ēст. 
 Шеърро М. Турсунзода бо зарбулмасали халrии «Дил дили Зайнаб» 
xамъбаст  намуда, ихтиёрро ба дасти бахтиёр мегузорад. Ин шеър баёнгари 
ишrи озод мебошад, ки ба таъбири шоир зу{уроти ахлоrи нав буд. 
 М. Турсунзода барои хубтару бе{тар ошкор сохтани масъала{ои панду- 
ахлоrb аз тасвир{ои тамсилb фаровон истифода мекунанд. Чунон ки аз 
шеър{ои «Дурахши rулла{о» (1959), «Дарахти булут» (1962), «Ток ва замин» 
(1966), «Инсон ва кē{» (1967) низ бармеояд, тамсил{ои шоир {ар кадом 
дорои маrсаду мē{тавои мушаххас мебошанд. Масалан, дар шеъри «Ток ва 
замин» масъалаи муносибати xузъу кулл ва фарду xомеа бардошта шудааст. 
Шоир бар он аст, ки агар фард ба xомеа вафодор бошад, аз {ар офату 
носозгори{ои зиндагb эмин буда метавонад. Ин маъниро тасвири рамзии ток 
ва замин ба таври муносиб ифода намудааст. Боuбон навда{ои токи xавонро 
мебурад, лекин чун реша дар замин дорад, он боз афзоиш меёбад: 

Решаи ток, ки дар зери замин маскан дошт, 
Бо замин ваъдаи як умр вафо кардан дошт, 
Аз дами хоки сиё{, аз нафаси гарми ба{ор 

                              Ток болида амал кардану сабзидан дошт. 
Тараннуми ахлоrи {амида, чунон ки аз  шеър{ои “Ошёни баланд” 

(1968) ва “Дeстонро гум накун” (1975) маълум мешавад, тамоми мар{ала{ои 
эxодии шоирро фаро гирифтааст. Дар шеъри “Ошёни баланд” масъалаи 
мушкили{ои рeзгорро бурдборона паси сар намудан бардошта шудааст. Ин 
маънb ба воситаи таркиби ошён гузоштан ва ба тасвир кашидани маъно{ои 
аслию маxозии он сурат гирифтааст. 
 Асоси мундариxавии шеърро талrини uоя{ои худшиносb ва ифтихори 
миллb ташкил меди{ад. Содиr мондан ба суннат{ои миллb ва дар заминаи 
анъана{ои неки падарон созмон додани {ама дастовард{ои нави зиндагb – 
чунин аст хулосае, ки аз банд{ои xамъбастии шеър бармеояд: 
 
                              Гар кунb парвоз, бо ёди падар парвоз кун, 
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                              Боб{ои тозаро дар пеши рēят боз кун. 

  Гулханеро, ки падар{о дар ра{ат афрēхтанд, 
                              Машъали тобандаи дастони пурэъxоз кун. 
 Таваxxē{и М. Турсунзода ба масъала{ои пандуахлоrb муносибати 
шоирро ба анъанаи бойи адабиёти классикии тоxик муайян намуда, 
мундариxаи эxодиёти eро бою рангин намудааст. 
Васфи занону      Мавзēи занону модарон дар эxодиёти М. Турсунзода ба пояи            
модарон    баланди uоявию бадеb расидааст 
 Силсилаи Модарномаи Турсунзода дар маxмeаи “Посбони оташ” гирд 
омадааст. Тасвири мукаммалу муфассали образи модари тоxик ба давраи 
баркамолии эxодиёти шоир рост меояд. Аксари шеър{ои Модарнома, аз 
xумла, “Модарам”, “Дасти модар”, “Дили модар”, “Бигзор, зан бошад 
мудом”, “Зан агар оташ намешуд”, “Зан посбони оташ аст”, “Чашми ман” дар 
сол{ои 60-70 таълиф гардидаанд. 

Дар шеъри “Дили модар” хислати модари тоxик, ки ба серфарзандb 
майл дораду {ангоми тeйи арeсии фарзанд беихтиёр ашки шодb мерезад, 
табиb ва самимb ба rалам омадааст, ба дараxае, ки хонанда {олати рe{b ва 
туuёни rалбии модарро {ангоми келинфурорb хеле хуб э{сос мекунад. Барои 
модар аз даст додани фарзанди калонаш дар xанг фоxиаи xонко{ буд. Вале 
онро ба хотири тарбияи фарзанди хурдb паси сар менамояд:  
               Намурдам, зистам, 
                Фарзанди хурдамро калон кардам, 
               Шаби тeйи арeсb ашки шодиро равон кардам. 
               Гумон кардам, ки оби дида марxон гашт, марxонро  
               Ба келин пешкаш кардам. 
      Дуо чун модарон кардам. 
 
 Таркиб{ои ашки шодb,  ба келин бахшидани марxон ва дуои модарона 
боиси ифодаи мушаххаси образи модари тоxик гардидаанд. Умуман, тасвири 
расму русуми аxдодb дар Модарномаи Турсунзода чи rадаре ки хусусияти 
миллии модари тоxикро ифода намояд, бо {амон андоза ба тасвир мо{ияти 
умумиинсонb ато мекунад. Ин аст, ки таманнои модари тоxик, ки дар Xанги  
Бузурги Ватанb муд{иштарин рeз{оро аз сар гузаронида, аз xигаргeша{ои 
баркамолаш абадb xудо гардида буд, ормони кулли модарони дунё мебошад: 
 

Надорам тоrати доuи писар дидан дигар {аргиз, 
Саросар сeхтори пуршарар дидан дигар {аргиз, 

   Ба {ар як хона тифли бепадар дидан дигар {аргиз, 
                         [аёти одамиро дар хатар дидан дигар {аргиз! 

 
[астии модар дар шеъри “Дасти модар” боз {ам мушаххастар ба тасвир 

омадааст ва воситаи асосии тасвир дар ин шеър дасти модар мебошад:  
                                     Бо {амон дасте, ки шаб{ои дароз 

 Чашми ша{ло карда во аз хоби ноз, 
                                     Аллагeён тифлро хобондаb, 
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                                     То са{ар га{ворааш xунбондаb. 
                                     Бо {амон дасте, ки шодон1 бор{о 
                                     Пок кардb ашки чашмони маро, 
 Дар ин шеър дасти модар  рамзи rувваи бе{амтои зан аст, ки он на 
фаrат тифлро ба воя мерасонад, инчунин дар ободии дунё ва бахти тамоми 
сокинони сайёраи мо са{м мегирад. Дар байт{ои боrимонда (шеър аз 12 байт 
иборат аст) фаъолияти созандагии модар дар дигар со{а{ои {аёти иxтимоb ба 
rалам омадааст. Боu оростан, rаср{ову кeшк{о  андохтан, гул бe кардан ва 
шонаро ба кокулу мe кардан  xузъ{оеанд, ки фаъолияти модарро умумият 
дода, eро ба дараxаи типи бадеb расондаанд. Шеър дар маxмeъ  {икмати 
маш{ури Наполеон2- “Модар ба як дасташ го{вора бо дасти дигараш дунёро 
меxунбонад”- ро ба хотир меорад. 
 Силсилаи шеър{ои Модарнома  xолиб ва дилкашанд. Вазну rофияи 
солим, забони фасе{, восита{ои  тасвири марuуб ва тартиби ифодаи фикр {ар 
як шеъри ин силсиларо басо муассир ва диrrатxалбкунанда гардонидаанд. 
 Бояд гуфт, ки аксари шеър{ои Модарнома ба ду ба{ри маъмули арeзи 
тоxикb – {азаx ва рамал эxод гардидаанд. Махсусан ба{ри рамал, ки аз 
ба{р{ои дeстдоштаи М. Турсунзода ба шумор меравад, тартиб ва о{ангнокии 
rисми кулли шеър{ои Модарномаро таъмин намудааст. Шеъри “Дасти 
модар” бо чунин байт оuоз меёбад: 
 

Бо {амон дасте, ки чодар сeхтb, 
Гулхани шаъну шараф афрeхтb. 
(фоилотун, фоилотун, фоилун) 

(-v--, /-v--,/ -v-) 
 Ба{ри рамали мусаддаси ма{зуф (ё маrсур) ва такрори бемайлони 
таркиби бо {амон дасте, ки (дар 12 байт ин таркиб 10 маротиба такрор 
ёфтааст) ба ин шеър rувваи баланди ифоданокb бахшидаанд.  

Ё худ дар шеъри “Зан агар оташ намешуд” мавrеи модар дар зиндагb  
{унармандона ва xолиб ба тасвир омадааст. Мундариxаи шеър аз аввал то 
охир ба воситаи ифода{ои шартb фаро{ам омадааст: 

       Зан агар оташ намешуд, хом мемондем мо, 
Норасида бодае дар xом мемондем мо. 

 Ин шеър дар ба{ри рамали мусаммани ма{зуф (маrсур)- фоилотун, 
фоилотун, фоилотун, фоилун (фоилот) навишта шудааст ва о{ангнокии онро 
дар баробари rофия{ои хом, xом, беном, ноком шом ... радифи мемондем мо 
низ таъмин намудаанд. [амчунин, дар ин шеър санъат{ои (саноеи) бадеии 
ташбе{, тазод, такрор, тавсиф, маxоз мо{ирона истифода шудаанд. Зан ба 
оташ монанд шудааст ва ин ташбе{ тамоми хислат{ои сeзандагb ва 
созандагии модарро дар худ таxассум намуда тавонистааст. Агар дар байти 
боло ташбе{кунандаи оташ  табиати офарандагb ва парварандагии модарро 
(хомро пухта кардан, норасидаро парвардан) таъкид намояд, пас дар байти 

                               
1 Калимаи шодон дар аксар  маxмēа{ои шоир са{ван шодам омадааст.  
2 Наполеон Бонапарт (1769 – 1821) – императори Фаронса дар сол{ои 1804 – 1814. 
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зерин ташбе{кунандаи оташ ба {ароратнокb ва rувваи бе{амтои ме{ри модар 
(сардро гарм кардан, торикро рēшан намудан) ишора менамояд: 

  Зан агар оташ намешуд, хонаи мо сард буд, 
Бе чароuи равшане дар шом мемондем мо. 

 Дар шеъри “Зан агар оташ намешуд” {ар байт як па{луи шахсияти 
модарро табиb ва дилпазир ошкор сохтааст. Шири модар хусусияти табобатb 
низ дорад. Бинобар ин модарон рeй ва чашму гeши тифлро {ар сари чанд 
ваrт бо шири худ мешeянд. Шоир аз ин одати табиии модарон нозукбинона 
маънb бардоштааст, ки он ба хонанда лаззати эстетикb мебахшад: 

 Гар ба чашми мо намедeшид модар шири хеш, 
                           Кeри модарзод дар айём мемондем мо. 
 Умуман, силсилаи шеър{ои Модарнома як па{луи му{ими лирикаи 
Турсунзодаро ифода намуда, гуво{и {унари волои шоир мебошад. 
 
 Савол  ва супориш{о: 
1.Ашъори Турсунзода ба кадом масъала{о нигаронида шудааст? 2.Чаро шоир ба 
масъала{ои ахлоқb бештар таваxxe{ зо{ир намудааст? 3.Шеъри «Дил дили Зайнаб» дар 
бораи чb ба{с мекунад? 4.  Модарномаи М. Турсунзода аз кадом шеър{о иборат аст? 5. 
Дар шеъри  “Дили модар” кадом хусусият{ои миллии модарони тоxик ифода гардидааст? 
6. Оид ба шеъри “Дасти модар” маълумот ди{ед. 7. Шеър{ои Модарнома ба кадом вазн{о 
навишта шудаанд? 8. Мавrеи санъат{ои  бадеиро дар Модарнома нишон ди{ед. 

 
 

    МАВЗEЪ[ОИ БАЙНАЛХАЛRB ВА СУЛ[У ДEСТB    
   

Мавзeи     Мавзeи байналхалrb таваxxe{и Турсузодаро {анeз аз сол{ои 30-юм  
байналхалrb xалб намуда буд. Агар дар шеъри “Зафари халr” (1937) сиёсати 
иртиxоии фашизм ва муборизаи мардуми Испания бар зидди ин вабои аср 
мавриди тасвир rарор гирифта бошад, пас дар шеъри “Ба духтари Астурия” 
(1938) xасорати ватанхо{ии Долорес Ибаррурb ном духтари испанb васф 
гардидааст. 

Фаъолияти xа{онгардии М. Турсунзода боиси дар эxодиёти адиб беш 
аз пеш инкишоф ёфтани мавзeи байналхалrb гардид. Аввалин сафари 
Турсунзода ба хориxи кишвар тирамо{и соли 1940 ба Эрон рух дода буд. 
Вале сафари шоир ба [индустон (1947) ба эxодиёти ē таuйироти xиддb ворид 
намуд ва ин та{аввулоти1 услубb ва бадеиву мундариxавb боиси шe{рати 
xа{онии шоир гардид. Аз нахустин шеъри силсилаи “Rиссаи [индустон” сар 
карда, тамоми ашъори ба мавзeи байналхалrb бахшидаи шоир маънb ва uояи 
умуминсонb касб карданд. Шоир дар шеъри “Бозгашт”, аз xумла, гуфтааст: 

 
                       Шодам, аммо мехeрам uам{ои халrи дигаре, 
                       Дар назар меоварам тороxгашта кишваре. 

  Халrи {индуи ситамкашро расон аз мо салом, 
                       Эй суруди ман, агар дорb ту {ам болу паре! 

                               
1 Та{аввулот - xамъи та{аввул, таuйирот, дигаргунb.  
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Дар {аrиrат, ашъори ба сул{у дeстb ва озодиву истиrлоли халr{ои 

мазлуми xа{он бахшидаи М. Турсунзода {амро{и муаллифи худ ба масал 
кабутари тезпарвозанд, ки  ба воситаи кe{{ои [имолой ва Карпат аз ба{р{ои 
Сиё{у Миёназамин, аз уrёнус{ои Ором ва [инд гузар карда, то тавонистанд 
дар бисёр мамлакат{ои xа{он  uояи сул{ро па{н карданд. Дар ин гуна ашъори 
шоир калима{ои сул{, озодb, дeстb, амонb, хушбахтb ва бародарb бо хатти 
заррин сабт шудаанд. 

Дар шеър{ои минбаъдаи ин силсила чун “Rиссаи [индустон”, 
“Ме{мони маuрибb”, “Рeди Ганг”, “Боuи муаллаr”, “Тара - Чандри”, “Дар ёди 
кас”, “Rада{и ман”, “Куло{и профессор Ахвледиани”, “Ду ро{” {исси 
баланди инсондeстb ва бародарию муттафиrии rа{рамони лирикb беш аз 
пеш инъикос меёбад. Мушо{ида{ои амиr, му{окимарони{ои мантиrb шоири 
воrеънигорро водор мекунад, ки ба тору пуди зиндагии мардум дохил шавад 
ва реша{ои иxтимоии rашшоrиву беrадрии ме{наткашони ин сарзаминро 
xустуxe намояд.  

Таваxxe{и шоири инсонпарварро, пеш аз {ама, гурe{и бе{уrуrтарини 
мардуми [индустон - кастаи1 “нафратзадагон”, ки ба 60 миллион нафар 
мерасидааст, xалб менамояд. Дар шеъри дуюми силсила – “Rиссаи 
[индустон” {амин нобаробарии нанговари xомеаи инсонb мавриди тасвири 
бадеb rарор гирифтааст. Ин шеър бо чунин {икояти воrеb оuоз меёбад: 

                              Маро рeзе {икоят кард бобо, 
                              Ки бишнав, xони бобо, rиссаеро: 
                             “Замоне буд берун аз Самарrанд, 
                              Ба чашми кас намоён кулбае чанд. 

  Дар он манзил, ки дур аз дигарон буд, 
                              Махав{оро2 xудоb як макон буд. 
                              Намеафтод он{оро гузоре 
                              На аз ёре, на аз хешу таборе... 
                               
Хуб аст, ки маф{уми “махав” дар Ватани шоир бар{ам хeрдааст, вале 

боз а{воли бади кастаи “нафратзадагони” [индустон rалби eро озурда 
месозад. Ин э{сосоти rалбии шоири башардeст ба воситаи санъати таxо{ули 
ориф3 барxаста ва xолиб ифода ёфтааст: 

 Магар  ин каста авлоди  башар нест? 
 Ки аз ē  дигаронро  xуз {азар нест? 
 Магар ин расм  як расми  rадим аст? 
 Магар чухра  гуна{кори  азим аст?... 
[амин тариr, дар {ар як  шеъри «Rиссаи [индустон» масъалаи  инсони 

озод, инсони со{иб{уrуr, ки дар {ама {олат шарафи инсонии худро  

                               
1 Каста – табаrа. Дар [индустон а{олb ба каста{ои бара{ман{о (ходимони дин), кшатрия ({арби{о), вайся 

(савдогарон), шудра (де{rонон, {унармандон, коргарон), чу{ра ва чамар (“нафратзадагон”)... xудо 
мешавад.  

2 Махав касе, ки ба бемории махавb гирифтор аст. Махав{о ало{ида зиндагb мекарданд ва {уrуrи наздик 
шудан ба дигар гурē{{ои а{олиро надоштанд.   

3 Санъати бадеие, ки э{сосоти адибро ба воситаи саволгузори{о ифода мекунад, таxо{ули ориф ном дорад. 
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му{офизат   карда тавонад,  ба миён гузошта шудааст. Дēстb ва {амрайъии  
шоири тоxик ба мардуми  ме{натrарини  [инд  фаъол аст   ва он    дар маrтаи  
шеъри  «Рēди Ганг» чунин  садо  меди{ад: 

 [ар чb бошад,  бузург  рēдастb, 
 [иссаи  ба{ри  бе{удудастb.  
 Рēдворона  зиндагонb кун! 
 Xēш зан,  
       Xēш зан, 
                                     Xавонb кун! 
М. Турсунзода  дар дигар асар{ояш,  аз xумла, дар достони  «Садои 

Осиё (1956)  ва манзумаи  «Хо{ари мубориз,  Африrо» (1961)  низ ба мавзēи  
байналхалrb муроxиат намудааст.  Ин асар{о  ма{сули  сафар{ои  
пайдарпайи  М. Турсунзода  ба кишвар{ои  гуногуни  дунё  ва фаъолияти  
бардавоми  шоир  ба сифати  раиси  Кумитаи   якдилии  мамлакат{ои  Осиё  
ва Африrо  мебошанд.  
  Турсунзода -    Дар адабиёти садаи ХХ чанд тан шахсият{ои эxодкоре буданд, 
мунодии сул{     ки ба сифати ташвиrгарони сул{у сало{ миёни rавму миллат{о 
ва кишар{о шинохта шудаанд. Ба ин xумла Николай Тихонови рус, Мирзо 
Ибро{ими озарb, Халилулло{и Халилии афuон, Файз А{мади Файзи 
покистонb, Мирзо Турсунзодаи тоxикро метавон шомил намуд. Чунон ки аз 
шеър{ои “Ду дастрeмол” (1949), “Суруди сул{” (1950), “Нону намак” (1962), 
“Дил барнагашт” (1962), “Дeстонро гум макун” (1975) маълум мешавад, 
мавзeи сул{у амонb ва {амраъйb яке аз рукн{ои асосии эxодиёти М. 
Турсунзода мегардад. Сул{у амонb, дар тасвири шоир, асоси ободии {ар 
кишвар ва манбаи хушбахтии инсон{о мебошад. Бинобар ин, {астии он дар 
{ама rувва{ои некии табиат э{сос мешавад. Сул{ монанди офтоб, ё ба{ор, ё 
худ замин азизу шафиrи1 {амагон аст: 

 Сул{ дар гул-гул шукуфтан{ои xонон кишвар аст, 
 Дар шуои офтоби толеи ба{ру бар аст. 
 Дар суруди аллаву бедор чашми модарон, 
 Хоби орому табассум{ои хуррам кeдакон… 
 
Сул{ро дар чашми бедори модарон ва хоби ороми кeдакон мушо{ида 

кардан тасвири тазодии хубест. Дар {аrиrат, оромиву осуда{олии кeдакон 
натиxаи за{мату бедорхоби{ои модарон аст. Пас, сул{у амонb худ аз худ ва 
ба осонb ба даст намеояд. Шоир барои он ки душвории uалабаи 
сул{парваронро бар xангxeён нишон ди{ад, дар шеъри “Суруди сул{” 
таркиб{ои хуни дил ва тапидан{ои рeзафзуни дилро истифода кардааст: 

  Менависам ман суруди сул{ро бо хуни дил, 
 Бо тапидан{ои беороми рeзафзуни дил. 
  То яроrи тез гардида ба дасти дeстон, 

                   Xангxeёнро кунад шармандаи рeйи xа{он. 
 

                               
1 Шафиr – ме{рубон, машфиr, дилсēз. 
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Дēстb – неъмати   Дар ашъори устод Турсунзода мавзēъ{ои сул{у  амонb ва дēс- 
   бебаҳо        тиву рафоrат чун гēшту нохун ба {ам пайвастанд. Зеро сул{у 
амонb дар натиxаи дēстиву рафоrат барои {ар фард ва кулли халr{ову 
кишвар{о неъмати беба{ои зиндагb аст. Ин маънb дар шеъри “Дeстонро гум 
макун”  сода ва самимb таъкид гардидаст: 
 

 То тавонb, дeстонро гум макун, 
 Дeстони ме{рубонро гум макун. 
 Дар xа{он бе дeст будан мушкил аст, 
 Мушкилосонкункасонро гум макун... 
 Дeст ояд гарм дар оuēш гир, 
 Расми хуби тоxиконро гум макун. 
 
Шеъри “Дeстонро гум макун” аз силсилаи шеър{ои “Дастовез” аст ва 

ин силсила аз 17 шеър иборат буда, мо{{ои июн – июли соли 1975 дар 
бемористони Кунсевои Маскав эxод гардидааст. Бинобар ин шеъри мазкур як 
навъ васияти шоири бемор ба мардуми тоxик мебошад.  

Умуман, шоир дар шеър{ои сул{хо{она ва ба дeстиву рафоrат 
бахшидааш тавонист, ки {ам {унари нигорандагb, {ам xа{онбиниву мавrеи 
иxтимоb, {ам таxрибаи аз xа{онгардb андeхтаи худро дар либоси сухани 
бадеb ба xилва орад ва таваxxeҳи  хонандаи тоxикро ба ин неъмат{ои 
беба{ои зиндагb гаштаю баргашта xалб намояд. 

 

Савол  ва супориш{о: 
1. Мавзeи байналхалrb дар эxодиёти шоир кай мавrеъ пайдо намуд? 2. Кадом 

асар{ои дар мавзeи хориxb бахшидаи Турсузодаро медонед? 3. Дар бораи силсилаи 
шеър{ои “Rиссаи {индустон” маълумот ди{ед. 4.Шоирони {амсафи М. Турсунзодаро, ки 
сул{у дeстиро тараннум намудаанд, номбар кунед. 5. Кадом шеър{ои ба сул{у дeстb 
бахшидаи шоирро медонед? 6. Чаро шеъри «Дeстонро гум макун»-ро васиятномаи шоир 
мегeянд?   

 

 

ДОСТОН[ОИ ТУРСУНЗОДА 
Достонсароb қисми му{ими фаъолияти М. Турсунзодаро ташкил 

меди{ад. Шоир дар сол{ои 30- юм «Офтоби мамлакат», «Хазон ва ба{ор» 
ва дар сол{ои Xанги Бузурги Ватанb «Писари Ватан» ва  «Барои Ватан»- 
ро   ({амро{и Де{отb) навишт.Фаъолияти достонсароии М. Турсунзода 
баъди xанг самаранок гардид ва шоир «[асани аробакаш», «Садои Осиё», 
«Духтари муrаддас», «Чароuи абадb», «Xони ширин» ва «Аз Ганг то 
Кремл»  ном достон{оро таълиф намуд. 
   «Чароuи абадb»   «Чароuи абадb» (1957) ба хотираи абадии устод Айнb 
бахшида шудааст. Дар як рeзи мо{и апрели соли 1953 дар {аёти М. 
Турсунзода ду воrеаи му{им рух меди{ад: суб{ дар хонаи шоир писар ба 
дунё меояд ва андаке баъдтар адиб устод Айниро, ки ба Душанбе омада 
буд, пазироb мекунад. Ин ду воқеа асоси мавзeи «Чароuи абадb» мегардад 
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ва дар чор боби достон - «Интизорb», «Мулоrоти якум»,  «Мулоrоти 
дуюм»,  «Дар боu» симои хирадмандонаи устод  ба назар мерасад. 

Боби «Интизорb» аз шаб{ангом оuоз ёфта, ба {олати рe{ии шоире, 
ки фардо ду воқеаи му{имро интизор аст, бахшида шудааст. Дар боби 
«Мулоrоти якум» шоир хонандаро «ба таваллудхонаву дунёи тифлон»  
мутаваxxе{ месозад. Мулоrот бо тифлакон чунон самимb ва воқеb тасвир 
ёфтааст, ки хонанда худро бевосита дар таваллудхона э{сос мекунад: 

                                        Яке фарёд лeлакпеч мезад,  
  Дигар поро ба по бе {еx мезад. 
  Яке чашмони худ накшода {оло, 
  Uизо меxуст во карда  да{онро... 
  Яке бе мeй буду сап- сафедак, 
  Дигар мeйи сия{ буд печ-печак. 
  Яке ором, дигар бесаранxом, 
  Яке шакле гирифта, дигаре хом. 
 Дар таваллудхона образи марде пайдо мешавад, ки аз духтар зодани 
занаш норозb буда, eро таънаву маломат мекунад. Шоир бар хилофи ин 
марди xоҳил фарзандро {амчун неъмати гаранба{о, давомди{андаи умри 
инсонb, баrои оила ва ояндаи неки мамлакат тавсиф менамояд. Тифл, писар 
аст, ё духтар, умеди падару модар ва xомеа мебошад. Бинобар ин шоир ба 
тифли навзодаш, ки писараки дeстрeе аст, замини сарсабзи Тоxикистон, 
де{оту ша{р{ои обод, рeд{ои пуртуuёну кe{{ои осмонбeси тоxикро таrдим 
мекунад, ба умеде, ки баъди гузашти сол{о фарзанди баркамоли Осиё 
мегардад. Бо {амин хатти сужети асар ба тасвири рeзгори фарзанди 
баруманду боэ{тироми rитъаи Осиё устод Айнb равона мегардад. 
 Дарвозаи ро{и о{ани ша{ри Душанбе бо xeшу хурeш ва xараёни 
муносибати мусофиронаш аз зиндагb ва фаъолияти пурсамари фар{ангию 
адабии устод дарак меди{ад. Устод Айнb {ангоми аз {уxраи поезд 
фуромадан бо мeйи сафед, чашмони камнур ва дасти ларзон чун пири 
хирадманде ба назар мерасад, ки тамоми дониш, таxриба ва rуввату 
uайраташро ба{ри {ифз ва рушду нумeи фар{анги миллати тоxик сарф 
намудааст. Ин аст, ки кулли мардуми Душанбе устодро шодбош ва хайра 
маrдам1 мегeянд: 
 
  Ба устоди rаламкаш дод пайuом  
  Тамоми ша{р аз {ар як дару бом. 
  Салом омад, дуруд омад ба Айнb, 
  Саломи чун суруд омад ба Айнb. 
 
 Дар боби xамъбастии асар устод Айнb дар боuи шоир тасвир ёфтааст. 
Табиати се{рангези Душанбе ва офтоби xонбахши ба{орb ба {олати рe{ии 
rа{рамон созгор афтод ва устод дар ин {олат “саропо ба нур uарr” ва “аз нур 

                               
1 Хайра маrдам – rадам ба хайр бод,  хуш омадед!  
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давлатманд” гашта буд. Дар ин боб такроран истифода шудани калима{ои 
нур, машъал, алав, чароu, оташпора, офтоб талошу муборизаи устодро ба{ри 
илму маърифат таъкид менамояд: 
 
  Ба чашми нурxe, марди адабго{ 
  Га{е Хайём мешуд шeълаи мо{. 
  Зи Саъдb го{ оташпора мешуд, 
  Ба гирди Рeдакb сайёра мешуд. 
  Чароu аз назм, нур аз назм меxуст, 
  Ба ишrи назм мисли сабза меруст. 
 
 Дар боu шоир андеша{ои устодро ба таваллуди фарзанд ва давом 
ёфтани насли инсон мекашад. Ба rавли устод таълиму тарбияи фарзанд 
xиддитарин ва му{имтарин масъалаи xомеаи инсонb мебошад, зеро фардои 
неки {ар мамлакат ба насли xавон вобаста аст: 
  Ба фарзандат сабаr омeз, зин{ор, 
  Ки аз макри адe бошад хабардор 
  Ба {ар xо илм бурда xа{л ронад, 
  Rасос аз xа{лу нодонb ситонад. 
  Фишорад гарм дасти дeстонро, 
  Мададгорb кунад афтодагонро. 
  Ба мисли заррае тобанда бошад, 
  Ба {ар ма{фил чароuи зинда бошад. 
  Ба олам насл аз мо ёдгор аст, 
  Ба e фардои инсон чашмдор аст. 

 Бо суханони {икматомези устод Айнb ба поён расидани хатти сужети 
“Чароuи абадb” хусусият{ои миллb ва xанбаи маърифатии достонро афзун 
гардондааст. 

 Дар адабиёти бадеии ватанию хориxb чун С. Улуuзода, X. Икромb,     
П.Толис, U. Абдулло, Р. [одизода, E. Кe{зод, Ш. Лоиr, Б. Собир, И. 
Зарайский (шоири рус), Зулфия (шоираи eзбек), Rилич Rулиев (нависандаи 
туркман), Алb Асuари [икмат (шоири Эрон) адибони зиёд дар офаридани 
симои устод Айнb кeшиш ба харx додаанд. Дар байни асар{ои адибони 
мазкур достони “Чароuи абадb”-и  Турсунзода мавrеи босазо дорад.   
«Xони ширин»     Достони “Xони ширин” (1959) дар эxодиёти М. Турсунзода  
 мавrеи му{им дорад. Адиб барои достони “Xони ширин” соли 1963 Xоизаи 
давлатии ба номи Рeдакиро сазовор шудааст. “Xони ширин” чун достон{ои 
“[асани аробакаш” ва “Чароuи абадb” хусусияти тарxумаи{олb дорад. Шоир 
ла{за{ои тарxумаи{олии асарро чунон умумият додааст, ки он аз доираи 
ма{дуди {аёти як оила баромада, мо{ияти иxтимоb ва умумиинсонb касб 
кардааст. 
Устухонбан- “Xони ширин” достони лирикb мебошад ва қа{рамони лири-  
дии достон кb дар шахси шоир амал мекунад. Достон дар жанри маснавb 
(rофиябандиаш: аа, бб, вв..) буда, зо{иран ба боб{о xудо намешавад. 
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Муносибати rисмат{ои таркибии асар ва оuози боб{ои навбатb ба воситаи 
байт{ое, ки бо ибораи “Xони ширин” сар мешаванд, таъмин мегардад. Дар 
асар чунин байт{ои васила ёзда{то мебошанд: 
 

  Xони ширин, худ ки озод аз uамb, 
  Аз uами мазлум{о ога{ камb. 
 Ё ки: 
  Xони ширин, ин сухан{оро шунав, 
  Дардмандонро ту {ам {амдард шав... 
 
Дар асар мавзeи оила ва муносибат{ои оилавb мавrеи муайянкунан-

дагb дорад ва дигар муаммо{о дар муносибат ба ин мавзeи асосb {ал  
мешавад.  Аз ин xи{ат, чун со{ибхона фаъолият намудани {амсари шоир дар 
xашни 1100 – солагии устод Рeдакb (1958) xолиби диrrат аст. Барои 
ме{монони кишвар{ои хориxb, ки дар хонаи шоир xамъ омада буданд, дар 
баробари ме{моннавозии тоxикона, симои миллb ва мeйи дарозу пиро{ани 
атласи зани тоxик хотирмон буд: 

  Кокули маъшуrаи ошиrнавоз  
  Буд мисли мeй{ои ту дароз... 
  Чун зани тоxик – со{ибхоназан 
  Доштb пиро{ани атлас ба тан. 
  Доштb дар сар хаёли ме{мон, 
  Аз чунин ташвиш будb шодмон. 
 
Дар маркази тасвироти Турсунзода оилаи хушбахт rарор гирифтааст, 

оилае, ки асоси онро ме{ру му{аббат, самимият ва э{тироми {амдигарии 
зану шав{ар ташкил меди{ад. 

Достони “Xони ширин” мавзeъ{ои гуногунро фаро гирифтааст. Махсу- 
сан, сул{, дeстb ва ватанхо{b дар ин асар мавrеи босазо доранд. Шоир, чи 
хеле ки аз байти василаи зерин бармеояд, масъала{ои сул{у дeстиро тавъам 
медонад ва он{оро якxо  мавриди тасвир rарор меди{ад: 
 

  Xони ширин, бин, чb сон сул{ аст зeр,   
       Бин, чb сон шуд дeстb моро зарур. 
 
Дар тасвири муаллифи “Xони ширин» сул{ барои xомеаи инсонb 

бузургтарин неъмати рeи замин аст, ки файзу баракати онро ба саховати 
офтоб баробар кардан мумкин аст. Шоири тоxик ба воситаи тасвири ла{за{ои 
зиндагb ва кору пайкори Файз А{мади покистонb ва Николай Тихонови рус 
таъкид мекунад, ки сул{у амонb ва озодb ма{сули xонбози{ои фарзандони 
бедордилу баруманди халr{ои гуногун мебошанд. Махсусан, образи Файз 
А{мад хеле муассир ба rалам омадааст: 
 

  Ёд дорb, аз мубориз шоирон 
  Файз буд дар хонаи мо ме{мон. 
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  Аз ватан гап сар кунb, дар мегирифт, 
             Дар ба мисли {езуми тар мегирифт. 
  Печу тобаш мисли мавxи об буд, 
  Об{ои но{аи1 Панxоб буд. 

 Таркиб{ои маxозии ба мисли {езуми тар дар гирифтан, чун мавxи об 
печeтоб хeрдан, дар сари мe бозии xон дидан гуво{и сахтb ва душвории 
муборизаи озодихо{онаи Файз А{мад мебошад.  
 Умуман, таxрибаи зиндагb ва xа{онбиниву {унари нигорандагии шоир 
боиси ифодаи барxастаи хусусият{ои маърифатии достон гардида, баъзе 
байт{о шакли {икматомезро гирифтаанд: 
  

                      Одамон аз дeстb ёбанд бахт, 
     Душманb орад ба мардум рeзи сахт. 
                                              * * * 
    Rалъа аз як пояи девор нест, 
    Боu {ам аз як буни пурбор нест. 
 
[амин тариr, “Xони ширин” намунаи бе{тарини достон{ои лирикии 

адабиёти давраи нави тоxик мебошад.  
 
 Савол ва супориш{о: 

1.Достон{ои Турсунзодаро номбар кунед. 2. Достони «Чароuи абадb» ба кb бахшида 
шудааст? 3. Мулоrоти аввали шоир дар куxо сeрат гирифт? Мулоrоти дуюм чb? 4. Устод 
Айнb ба воситаи кадом маф{ум{о васф шудааст? 5. Устод Айнb ба шогирдаш –
Турсунзода чb панд меди{ад? 6. Достони «Xони ширин» ба кадом  мавзeъҳо  бахшида  
шудааст? 7. Чаро М. Турсунзода Файз А{мадро шоири мубориз гуфтааст? 7. Байт{ои 
{икматомези достони «Xони ширин»-ро аз ёд намоед. 

 
 

 
ДОСТОН[ОИ [АМОСИИ   ТУРСУНЗОДА 

 
«Писари Ватан»  Калонтарин асари дар мавзeи Xанги Бузурги Ватанb навиштаи 
М. Турсунзода «Писари Ватан» мебошад. Мундариxаи достон дар асоси ро{и 
xангии фарзандони халrи тоxик ва дeстиву рафоrати он{о ба фарзандони 
халrи украин фаро{ам омадааст. Дар ёзда{ боби достон   Rодир, падари ў, 
Саодат, Микола, Марина ва духтур амал мекунанд. 
 Достон аз панди падари  Rодир оuоз мешавад. Симои падар чун шахси 
ватандeст, {алолкор, таxрибадида ва со{иби рe{и қавиву орзую омоли наxиб 
намоён мешавад. Ваrте ки xанги хонумонсeз оuоз меёбад, пеш аз {ама, 
писарашро ба {имояи Ватан бармехезонад: 
 
                        Ту {ам бо дeстонат рав ба майдон, 
                        Нишон де{ қудрати хулро, писарxон! 

                               
1 Но{а – шакли кēто{шудаи но{ия (кишвар, мамлакат). 
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                        Далери ман, сазовори падар бош,  
                        Чушамшери падар со{ибзафар бош!  
 
 Мирзо Турсунзода ба воситаи образ{ои Rодир ва Микола xавонони 
ватандeсти Итти{оди Шeравиро дар давраи Xанги Бузурги Ватанb тасвир 
намудааст, ки барои он{о тамоми хоки па{новари давлати Шeравb азизу 
муrаддас буд. Ма{з дeстиву муттафиrии1 он{о uалабаи халr{ои Шeравиро 
бар Германияи фашистb таъмин намуд.  
 Rодир бо хешу табор ва ёру диёр видоъ карда, ба майдони xанг 
меравад ва дар бешазор{ои Украина {ангоми набард Миколаро аз марг наxот 
дода, ба e а{ди дeстb мебандад. Дар боби VIII фаъолияти xангb ва 
муносибати дeстии Rодиру Микола равшану возе{ тасвир гардидааст. 
Микола {ам мисли Rодир аз хатари ба сари Ватан омада ни{оят озурда аст ва 
барои {имояи он xонро дареu намедорад: 
                    Ту бингар Украини ме{рубонро, 
                    Рухи зарду дили пурхуни онро.  
                    Ба ро{аш не {арос аз тир дорам, 
                    На тарсе аз дами шамшер дорам.  
 Ба Rодир сухан{ои Микола  ва нидо{ои пуртаъсиру рe{бахши ёри 
ме{рубони e – Марина, ки {ангоми гусели xавон садо дода буд, таассуроти 
бузург мебахшад: 
 
                     Микола, рав, {имоят кун Ватанро, 
                    Ки бе он ту нахо{b ёфт манро. 
                    Агар ту ишқро дорb муrаддас, 
                    Агар онро нига{ дорb зи нокас, 
                    Бирав, нобуд кун яuмогаронро –  
                    Фашистон – душманони молу xонро…  
 
 Тасвири xанг {ангоми озод кардани де{аи Микола басо пурrувват ва 
xолиб аст. Rодир  «заминро бо сару тани душман пур карда» ва Микола 
«аспи {амчун шер ронда», де{аи Миколаро озод мекунанд. Он{о назди rабри 
Марина, ки аз дасти фашистон ба хорb кушта шуда буд, rасам ёд карда, аз 
пайи интиrоми куштаю rурбоншудагон мешаванд. 
 Дар боби Х воrеа ба нуrтаи баланди худ мерасад. Симои Rодир чун 
xанговари шуxоъ ва чун ватандори асил боз {ам равшантар намудор 
мешавад. E дар устуворb ба кe{ монанд шудааст. Rодир {ангоми озод 
кардани яке аз де{а{о нобино шуда ба беморхона меафтад. 
 Дар боби ХI вазъияти Rолир дар беморхона тасвир меёбад. E аввал 
афсeс мехeрад, ки аз наззораи олами беруна ма{рум гардида, душмани чун 
дарандаи захмдорро то охир саркeб накардааст. Андеша{ои Rодир ботини 
поку нияти неки eро таxассум мекунанд: 
 

                               
1.Муттафиќ – якдилу якзабон, иттифоќ карда.  
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                                     Дилам мехост, ки бо чашми бино  
                                     Расонам ман ба охир кори худро. 
                                     Назар созам диёри хештанро, 
                                     Рухи шоду зафарманди Ватанро. 
 Иродаи қавb, дили саршори орзу{о, {унари бе{амтои табиби ме{рубон 
ва сухан{ои тасаллобахши ма{бубааш – Саодат (ба воситаи мактуб) боиси 
пурра табобат ёфтани Rодир мегардад ва қа{рамон ро{и xангии худро давом 
меди{ад. Махсусан, аз мактуби xавобии Саодат муносибати самимона ва 
uамхоронаи xавондухтарони тоxик дар давраи xанги Германияи фашистb хуб 
э{сос мешавад: 
                                      Ту даъвои маро исбот кардb, 

Ба аспат шо{и душман мот кардb.  
                                     Машав навмед аз бедида гаштан, 
                                     Ки xояшро бигирад дидаи ман.  
 Таркиб{ои «ба аспат шо{и душман мот кардb» ва  «xояшро бигирад 
дидаи ман» бо маънои маxозии худ тасвирро хотирмон намудаанд. 
Тасвир{ои тамсилb низ боиси ташаккули хусусият{и бадеии асар гардидаанд.  
Шоир дар боби VI замин, кe{, об, осмон, ва офтобро ба сухан 
дароварда,пайванди ногустании со{ибватанонро ба Ватан таъкид намудааст: 
 

Ба одам гуфт хоки кишвари бахт, 
                                      Ки: «Гар дeст медорb маро cахт, 

Cило{и чанг бар каф гиру бархез! 
  Бидон инро фаrат тадбиру бархез!» 

«[асани Достони «[асани аробакаш» аз амалиёти rа{рамони асосb оғоз 
аробакаш»      меёбад: 
                                        Пeшт машкоб!  
                                                           Бохабар, мардум!  
                                        Ба rафоят нига{ кун, нонвой!  
                                        [ой, {езумфурeши варзобb,  
                                        Хари худро каш аз даруни лой!  
 
                                        Бо чунин дeuу валвала омад  
                                        [асани ошно аробасавор.  
                                       Одамонро ба ду тараф ронда, 
                                        Мегузашт аз миёнаи бозор.  
 Дар чор боби достон таrдири таърихии табаrаи ме{натии а{олb 
сол{ои дар 20 --30 садаи ХХ ба тасвир омадааст. Образи асосb—[асан ва 
образ{ои дигари асар чун Садаф, Иван Кузмич, раиси колхоз, Турсунзодаи 
донишxe, хаткашон, савдогари саройкамарb дар {алли мавзeъ ва мундариxаи 
асар са{ми муносиб доранд. 
 [асан аробакаш мебошад ва ба аспу аробаи худ му{аббати бепоён 
дорад. E {ангоми сафар{ои пай дар пай аз манзара{ои табиати диёраш, аз 
тамошои rаторкe{у дарахтони Rаратоu ва водии [исор нашъаю лаззат 
мебарад. E xавони боuуруру сарбаланд аст, иззати нафс дорад ва ме{натро 
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асоси зиндагb медонад. Дар боби аввал давраи xавонb ва ривоxи фаъолияти 
аробакашии [асан тасвир ёфтааст. [асани xавону камтаxриба аспи худро 
нишонаи охирини Рахши Рустам дониста, онро муболиuаомез  васф мекунад:  

 
Дорад он дeст яккаву тан{о 
Бол афшонда по ни{оданро, 

                                           Аз сари кe{у синаи дашт 
Па{лавонвор ро{ гаштанро. 

                                           
 Вале xараёни зиндагb, таuйироти иxтимоию фар{ангии Тоxикистон 
[асанро водор мекунад, ки аз хислат{ои худписандb ва одамгурезb даст 
кашад ва ба xамъияти нав бошуурона мувофиrат кунад. Хислат{ои 
ватандeстb ва озодандешии [асан {ангоми eро барои зиндагb дар 
Афuонистон даъват кардани савдогари саройкамарb барxаста ба назар 
мерасад:                
                                         [асани мо аробаи худро 

 Аз алам са{наи мубориза сохт. 
                                         Бойро бо ду даст боло кард, 

    Бо {ама rувва бар замин андохт. 
 

 [амин тариr, [асан мувофиrи таuйироти иxтимоии давр фаъолият 
карданро дуруст дарк мекунад ва бо мурури замон аз аспу ароба даст кашида, 
ронандаи мошин мегардад. 
 Хислату табиати  [асан дар алоrа ба дигар образ{о, махсусан ба 
образи Садаф, боз {ам равшантар намоён мешавад. Садаф яке аз аввалин 
духтар{ои тоxик аст, ки дар сол{ои 30 дар муассисаи муаллимтайёркунии 
Душанбе мехонад ва ба таълиму тарбияи насли наврас машuул мешавад. 
Садаф дар асар чун духтари покдоман, бофаросат ва вафодор тасвир ёфтааст. 
E ба  [асан дил мебандад ва суботкорона барои бахти худ мубориза мебарад. 
Cадаф ошиrи худро аз сухан{ои ноxои дугона{ояш му{офизат мекунад:   
 
                                        Ору номусдор як мардест, 
                                        Тамае аз касе надорад он. 

Ба умеди Садаф -- умеди висол 
                                        [еx го{е нагашт аз паймон. 
 Образи Иван Кузмичи табиб таxассумгари масъалаи дeстии халr{ои 
тоxику рус мебошад. Иван Кузмич образи ла{завb мебошад, вале таxрибаи 
зиёд, зиндадилb ва {азлу шўхи{ои софдилона мавrеи eро дар асар меафзояд. 
[асан низ ма{з баъди сухан{ои {икматноки e («додарам, давраи ароба 
гузашт, rадами сангпушт лозим нест») дар фикри ба мошин иваз намудани 
ароба меафтад. 
  Мирзо Турсунзода дар достони «[асани аробакаш» аз анъанаи назми 
тоxик, ва таxрибаи назми рус истифода кардааст ва дар мазмуну шакли асар 
навпардози{о намудааст. Достон рe{ияи аспбозону аробакашони даврро 
равшан ифода мекунад. Сухан{ои {икматнок, маrолу зарбулмасал{ои халrb 
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ба тору пуди асар дохил шуда, дар он рe{и забони гуфтугeиро қувват 
додаанд. Шоир дар як банд мазмуни зарбулмасали «Хурeси {ама xо як хел 
садо меди{ад» ва мақоли «Ба гузашта салавот»-ро чунин ифода кардааст: 
 

 Дар {ама xо ба гeши кас якхел 
 Мерасад, дeстам, садои хурeс, 
Фикри ояндаро намо минбаъд, 

     Ба гузашта махeр {еx афсeс.  
 Умуман, Турсунзода бо таълифи «[асани аробакаш» дар назми тоxик 
шакли нави достони реалистиро ба вуxуд овард. 
 
Савол ва супориш{о:    
1. Чаро «Писари Ватан» ва «[асани аробакаш»-ро достон{ои {амосb меноманд? 2. 
Образ{ои «Писари Ватан»- ро номбар кунед. 3. Дeстии Rодиру Микола дар чb зо{ир 
гардидааст? 4. Мавrеи тамсилро дар «Писари Ватан» нишон ди{ед. 5. Достони «[асани 
аробакаш» бо кадом банд{о оuоз меёбад? 6.Образ{ои «[асани аробакаш»-ро номбар 
кунед. 7. Оид ба хислат{ои [асан чb медонед? 8. Доир ба забони асар маълумот ди{ед.  
 
 

МИРЗО ТУРСУНЗОДА – ДРАМАТУРГ 
 
 Фаъолияти драматургии М. Турсунзода  низ аз ибтидои сол{ои  30-юми  
асри ХХ оuоз  меёбад ва  аввалин асари  са{навии  адиб – «[укм» (1933) дар 
озмуни  асар{ои  драмавb  сазовори   xойи  дуввум  мегардад.  Намоишномаи  
«Ро{атхон» (1935) ба мавқеи зан  дар xомеа  бахшида   шудааст. 
 М. Турсунзода  баъдтар  ба жанр{ои  нисбатан нави  драматургия – 
драмаи  мусиrb,  либретто1  ва  киностсенария  таваxxe{ менамояд ва соли  
1936 бо {амкории Де{отb драмаи мусиrии «Хусрав ва Ширин»-ро  
менависад. Муаллифони драмаи  мусиrb  ба  тавассути  образ{ои  Хусрав, 
Ширин, Фар{од,  Шируя, Марям,  Ба{роми  Чeбина адлро  ба зулм,  вафоро 
ба хиёнат,  инсондeстиро  ба xиноят муrобил  гузоштаанд.  Сужети  асар 
завқовар  ва зиддияти  он  тезутунд  аст. 
 Муаллифон на тан{о аз достони  {амноми Низомb, инчунин  аз 
uазал{ои  [офизи  Шерозb, Камоли Хуxандb,  Абдурра{мони  Xомb, Фурўub,  
Котибb  ба сифати  ария2  ва хор3  истифода  кардаанд.  Порча{ои  шеърb  дар 
такмили  сужети асар  ва {олату вазъияти образ{о са{ми муносиб  гузоштанд.  
Масалан, uазали зерини [офиз, ки Ширин  месарояд,  {иссиёти  ботинb,  
самимb ва {усни  таваxxe{и  eро ба Хусрав  басо   муассир  ифода  менамояд: 
  Эй ро{ати xони беrарорам, 
  Уммеди4  дили  умедворам. 
  То марг  нагирадам гиребон, 
  Ман даст зи доманат  надорам. 

                               
1 Либретто – матни  адабии  асарњои  сањнавї. 
2 Ария – порчае,  ки  як кас  бо њамоњангии  оркестр  иљро  мекунад.  
3 Хор – матне, ки  дастаи  сарояндагон  иљро  мекунанд. 
4 Уммед – мувофиќи  талаби  вазн њарфи «м»  ташдид гирифтааст. 
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 [амчунин,   сол{ои  1938 – 1939  Турсунзода бо  {амкории  Де{отb 
якумин  либреттои  операи  миллии тоxик «Шeриши Восеъ»-ро эxод  намуд.    
Ин асар  дар Да{ан санъати тоxик  дар Маскав (1941)  бомувафаrият намоиш  
дода шуд. 
 Либреттои «Шeриши Восеъ»  аз чор  пардаю  панx  намоиш иборат аст.   
Муаллифон аз эxодиёти да{анакии халr, махсусан достони «Шeриши Восеъ» 
хеле хуб истифода  кардаанд. Аксари  иштирокчиёни опера чун Восеъ, Назир, 
Нозим,  Гулъизор,  Кабир   шахсони  воқеb  мебошанд.  Восеъ  нотарс,  далер 
ва  {аrиrатталабу адолатхо{ ба назар мерасад. Ў  xанговаронашро  ба Рустам  
ва душманони халrро  ба  ажда{о  монанд  мекунад.  Дар  навбати худ   халr 
Восеъро  сидRан  чунин васф мекунад: 
  [ар касе шавад  
  Rа{рамони  халr. 
  Нест uайри вай, 
  Меҳрубони халr. 
  Гум намешавад  
  Аз миёни халr. 
   
 Либреттои «Шeриши Восеъ»  фоxиаест,  ки рe{и  некбинона дорад.  
Дар охири  асар  Восеъ  ба rатл  мерасад, вале  хонанда  ё  тамошобин  э{сос  
мекунад, ки  кори Восеъ  дар шахси  Назиру  Гулъизор  барин  {амсафону  
бозмондагонаш  идома меёбад. 
 Асари  дигари   са{навии  М. Турсунзода  либреттои  операи  «Арўс» 
(1945) мебошад.  Шоир  дар ин  либретто  як силсила {одисаву  воrеа{оро, ки 
мундариxаи  асарро  ташкил  меди{анд, ба {ам  пайвастааст.  Як хатти  сужет 
xараёни  муносибати  самимонаи  Собир  ва Елена  мебошад, ки  дар муддати  
чор   соли Xанги Бузурги Ватанb ба дараxаи  му{аббат расидааст.  Хатти  
дигари  сужет а{ду  паймони Саида (модари Собир) ва Оиша (модари 
Сарвиноз)  оид ба хонадор  кардани  фарзандони  худ мебошад. Муаллиф 
миёни волидону фарзандон зиддияти тезутунд ба вуxуд наовардааст. Xавонон 
дили модаронро  намеранxонанд,  дар айни {ол  дар ро{и  расидан ба  мақсад  
суботкорb ва устуворb нишон меди{анд. Собир сабаби ба духтари хушкардаи 
модараш майли хонадоршавb надоштанашро  чунин   асоснок  мекунад: 
  Чунки ман ёри ме{рубон дорам, 
  Ёр не,  xон ба  xойи xон  дорам. 
  Хуни  {ар  дуи мо,  ки  яксон рехт, 
  Ватан  онро ба {амдигар  омехт. 
  Хуни  худ бe  кунам  гар  акнунам, 
  Бeйи хуни  e ояд  аз хунам. 
 Такрори  калима{ои  xон ва  хун  ифоданокии  тасвирро  таъмин  
намуда, боиси  муассирии  баён  гардидааст. 
 М. Турсунзода дар кинодраматургияи  тоxик  низ саҳми  муносиб  
гузоштааст.  Матни  филм{ои «Rувваи бузург» (1949) ва «Ман ба  духтаре  
вохўрдам» (1956) ба rалами Турсунзода  тааллуқ дорад. Соли 1965 аз рeйи  
достони «[асани аробакаш»  адиб  {амро{и  И. Филимонова  киноповест 
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таълиф  мекунад. [амчунин, М. Турсунзода  бо {амкории Д.  Булгаков ва Л. 
Файзиев киноповести  «Аз Ганг то Кремл»-ро  навиштааст, ки  аз рўйи он  
филмномаи  «Суб{и Ганг»  офарида шуд. 
 М. Турсунзода соли  1943  либреттои  операи  «То{ир ва Зe{ро»-ро  
навишт. 
 Либреттои «То{ир ва Зe{ро»  аз се парда  ва  панx  намоиш иборат аст 
ва дар давоми  хатти  сужет  образ{ои  асосb,  махсусан То{ир, Зe{ро,  Ма{ин    
фаъол  ва собитrадам  мебошанд. То{ир xавони  далер,  сарбаланд  ва дар 
ро{и  му{аббат  содиrу  фидокор аст.  E худ писари вазир  аст ва  ба духтари  
шо{ ошиr  шудааст. То{ирро  аз  дарбор  меронанд ва  баъдтар  eро ба  
сандуқ  андохта ба дарё  мепартоянд.  Духтарони шо{и  Хоразм  То{ирро  аз 
дарё  мегиранд ва  {ар се ба  e дил  мебанданд.  Шо{и  Хоразм  розb мешавад, 
ки То{ир ба   духтари  хурдиаш – Ма{ин  хонадор  шавад. Аммо То{ир  боз 
ба  назди Зe{ро омада, ба  Rаработур  ва  падари  дилдодааш  набард  
мекунад. 
 Зe{ро низ дар вафодорb, садоrат ва шуxоат аз То{ир  монданb  
надорад, бо тамоми {астb  ишrи  худро  му{офизат мекунад ва Rаработурро, 
ки  ба ў  {аваси  хонадоршавb дошт,  бо  ханxар зада  мекушад.  [ар ду 
дилдода чун мебинанд, ки  ба дасти  xаллодони  шо{  афтода  кушта  
мешаванд: 
  Не марг тарсонад маро, 
  Не зулми шо{и пурxафо. 
  Ман домани ишrи туро  
  [аргиз намесозам ра{о – 
гeён худашонро аз баландb  ба  xарb  {аво меди{анд.  Бо  фоxиа  ба итмом     
расидани  либреттои «То{ир ва Зe{ро» эътирози сахти дилдодагон  ба му{ити  
носолими  иxтимоb мебошад. 
 Дар  асар бисёр ла{за{ои xолиби диrrат ва хотирмон ба назар  мерасад.  
Аз xумла,  духтарони  шо{и  Хоразм  аз дарё  сандуrи То{ирро бо мe{ои  
дарози худ  печонда  берун  меоваранд.   
      Забони асар  равон  ва гуворо буда,  содагb  ва   самимияти  эxодиёти  
да{анакии  халrро  ба хотир  меорад. Ария{ои  То{ир (Xонона,  маро ту ёр 
{астb, ё не?), Зe{ро (Дарё  равон аст секин-секин) сeзи фироr ва {олати  
рe{ии   образ{ои  асарро  хеле  xолиб  ифода  намудаанд.  
 Даро либреттои  «То{ир ва  Зe{ро» {амчунин  аз рў{и  мафтункунандаи  
ашъори лирикии классикb бома{орат истифода шудааст. Шеъре, ки  
духтарони  шо{и Хоразм  мехонанд, бо  вазни  дилкашу  о{анги  марuуб  ва 
тавсиф, ташбе{, муболиuа ва тазод барин восита{ои тасвир uазал{ои  
классикиро  ба хотир меорад: 
  Зулфи мушкинро  ба рeйи  худ  парешон  кардаb, 
  Боuи {уснатро  саросар  сунбулистон  кардаb. 
  Аз рухи  чун мо{и  тобонат  ниrоб  афкандаb, 
  Як xа{онеро  ба  худ шайдову  {айрон  кардаb… 
  Дидаамро  карда гирён {амчу  абри  навба{ор, 
  Орази худро ба мисли  лола  хандон  кардаb. 
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 Либретто{ои «Шeриши Восеъ», «То{ир ва Зe{ро» ва «Арeс»  дар 
пешрафти санъати  операвии  Тоxикистон  наrши  судманд бозидаанд.  Ин 
аст, ки тавлиди  нахустин  опера{ои  таърихb  ва миллии тоxикb ба номи М. 
Турсунзода  вобаста  аст. 
 
 Савол ва супориш{о: 
1. Кадом  намоишнома{ои  М. Турсунзодаро медонед? 2.  Жанри намоишномаи «Хусрав 
ва Ширин»-ро  муайян  кунед. 3.  Дар бораи якумин  либреттои  операи  миллии тоxикb  
маълумот ди{ед. 4. Чаро Собир  ба духтари  хушкардаи  модараш не,  ба русдухтар Елена 
хонадор мешавад? 5. Са{ми М. Турсунзодаро  дар кинодраматургияи тоxик  нишон ди{ед. 
6. Чаро М. Турсунзода  дар давраи Xанги Бузурги Ватанb ба сужети  афсонавb рe овард? 7.  
Дар бораи  образ{ои То{ир  ва Зў{ро  маълумот ди{ед. 8. Хусусият{ои  бадеии  либреттои 
«То{ир  ва Зe{ро»-ро шар{ ди{ед. 
 
 
 

ДОСТОН 
 

Маънои луuавb    Достон (го{о дар шакли дастон низ  истифода   мешавад)  
  ва истило{ии      дар луuат  маъно{ои  гуногун  дорад. Як маънояш овоза, 
       достон           маш{ур, шe{рат мебошад.  Ба ин маънb {илолb гуфтааст: 
  Маxнун чу  фасонаи xа{он шуд, 
  Он рози ну{уфта достон шуд. 
 Рустами Достон низ  ба {амин  маъност. 
 Маънои  дигари достон rисса,  саргузашт,  ривоят мебошад. Ба ин 
маънb Фирдавсb фармудааст: 
  Кунун,  эй  сухангeйи  бедормаuз, 
  Яке достоне биорой  наuз. 
 Дар истило{и адабb  достон асари  калон{аxмест, ки  асосан  ба назм  
эxод  гардида,  дар он  воrеа{ои  гуногуни {аёти  одамон  мавриди  тасвири  
бадеb  rарор  мегиранд.  Достон  таърихи  rадима дорад.  Ин жанри  адабb  
дар «Шо{нома»-и Фирдавсb аз xи{ати  шаклу мазмун ба дараxаи  камолот 
расид.  Адабиётшиносон 63 rисмати «Шо{нома»-ро дар зери маф{уми  
достон ном  бурдаанд.  
 Дар адабиёти классикии тоxик  жанри  достон мавrеи  му{им  пайдо  
кард ва  навъ{ои  гуногуни он – достон{ои  асотирb,  па{лавонb, таърихb, 
ошиrона, ирфонb, иxтимоb, ахлоrию фалсафb, фоxиавb ривоx ёфтанд. 
Достон{ои  Фирдавсb,  Низомии Ганxавb, Шайх Аттор, Xалолиддини Румb, 
Хусрави Де{лавb, Абдурра{мони  Xомb, Абдулrодири Бедил ва  uайра дар 
байни  дигар халr{ои  xа{он  низ  маълуму  маш{уранд. 
 Дар адабиёти тоxик достон, асосан, дар шакли  rофиябандии  маснавb 
(аа, бб, вв…) эxод  мегардад. Вале,  дар назми  классикb  дар таълифи  достон  
тарз{ои  дигари rофиябандb низ истифода шудааст. Аз xумла, достони  
«Мушу Гурба»-и  Убайди Зоконb дар шакли  rофиябандии  rасида (аа, ба, 
ва…) навишта  шудааст. Достони «Панx ганx»-и шоири асри ХVII Зиёb  
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бошад,   дар шакли  rофиябандии мусаммати мухаммас  (ааааа, бббба, 
вввва…) таълиф  ёфтааст. 
Такмили      Дар адабиёти давраи нави тоxик  достон аз xи{ати  маъно васеъ 
  достон    гардида,  шакл{ои  тозаи адабиро низ фаро  гирифт.  Дар достон{о  
баробари rофия{ои  суннатb  rофия{ои  нав, ки  ба воситаи  назми  рус  ва 
Аврупо  гузаштаанд, истифода мешавад. Аз xумла, достон{ои  «[асани  
аробакаш»-и М. Турсунзода ва «Кeчабоuи ошиrон»-и А. Шукe{b дар шакли  
мураббаъ бо rофия{ои  абвб («[асани аробакаш») ва  абаб («Кeчабоuи 
ошиrон») эxод  гардидаанд. 
 Достон  мувофиrи  тарзи тасвир {ам ба xинси {амоса ва {ам  ба xинси  
лирика муштарак  аст,  бинобар  ин  ба ду  навъ – достони {амосb ва достони 
лирикb xудо мешавад.  Агар дар достон  воrеа, образ, сужет, зиддият  ва 
характер мавrеъ дошта бошад,  достони {амосb ном мегирад.  Ба муколамаи  
Рустам ва Исфандиёр (аз «Шоҳнома»-и Фирдавсb)  дар  майдони  набард 
таваxxeҳ  намоед. Ин ду паҳлавон сазовори  якдигаранд.  Ба ҳам самимона  
сeҳбат  мекунанд. Якдигарро  ба меҳмонb  мехонанд. Нажоди  худро  ситоиш  
менамоянд.  Муколамаи  онҳо торафт  қувват  мегирад ва пеш  аз набард  
чунин садо  медиҳад.  Исфандиёр ба Рустам  мегeяд: 
 
  «…Ту  фардо  бубинb  ба  овардгоҳ, 
  Ки гетb  шавад  пеши  чашмат сиёҳ. 
  Бидонb,  ки  пайкони  мардони  мард, 
  Чb гунна  бувад  рeзи  нангу  набард». 
 
 Xавоби Рустам ҳам сазовор аст. 
 
  Бад-e  гуфт  Рустам, ки: «Эй номxe, 

Туро гар чунин  омадаст орзeй 
Танат  бар Тани  Рахш меҳмон кунам, 
Ба гурзу ба купол  дармон кунам». 

 
 Дар достони лирикb бошад, тан{о сухани тавсифии шоир мавrеъ  
дорад, ки  он аз номи  rа{рамони лирикb  баён мешавад.  Шоир  фикру  аrида  
ва  муносибати худро  ба му{имтарин  рўйдод{ои  зиндагb  баён мекунад.   
Таваxxe{  намоед ба банд{ои  зерин  аз оuозу  анxоми достони «Мавx{ои  
Днепр»-и  Мўъмин Rаноат: 
  Эй Днепро, модари  поки Тарас1  
  Назди ту да{рўза ме{мон омадам,  
  Аз лаби дарёи Панxи  беrарор  
  Аз Бадахшон,  аз Бадахшон омадам…  
 
  Гўш кун,  хонандаи  ма{буби  ман,  
  Аз бароят  ранг  xустам  аз ба{ор,  

                               
1  Тарас – шоири украин Т.Г. Шевченко (1814-1861) дар назар аст. 
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  Xой  кардам мавxи  дарёро  ба дил,  
  Мавxи оташро гирифтам  дар канор.  
 
 М. Rаноат аз аввал то охири  достон  чун rа{рамони  лирикb ширкат 
меварзад ва тамоми  мундариxаи  асар  аз ниго{и шоир  баррасb  мешавад. 
Дар достон  шоири украин  Т.Г. Шевченко, Rа{рамони  Итти{оди Шeравb 
Саидқул  Турдиев (1912-1943) ва бародари  М. Rаноат  барин  образ{о  
мушо{ида  мешаванд.  Вале он{о  амал  намекунанд,  балки  чун объекти  
му{окима  ва воситаи  андешаи  rа{рамони  лирикb  мебошанд.  
 Достони лирикb ма{сули  асри ХХ мебошад. Шоирони тоxик  аз  
дастовард{ои адибони аврупоb ва рус истифода карда, ин навъи 
достонсароиро  ривоx  доданд.  Образи  rа{рамони лирикb  бори аввал  дар 
«Манзара{ои  сегона» (1933) ном достони А. Де{отb  мавrеъ пайдо кард.  Дар 
достон{ои  М. Турсунзода («Чароuи абадb», «Xони ширин»), U. Мирзо («366 
па{лў»), М. Rаноат («Мавx{ои Днепр», «Сурeши Сталинград») rа{рамони 
лирикb  хеле фаъол  мебошад. 
 
  
 Савол ва супориш{о: 
 
1. Оид ба  маънои  луuавb  ва  истило{ии  достон маълумот  ди{ед. 2. Дар адабиёти  
классикии тоxик  кадом  навъ{ои  достон ривоx ёфтанд? 3. Кадом  шакл{ои  rофиябандии 
достонро  медонед?  4. Чаро «Разми Рустам бо Исфандиёр»   достони  {амосb ва «Мавx{ои 
Днепр» достони лирикb ном  гирифтаанд? 5.  Оид ба хусусиятҳои  достони  лирикb  
маълумот диҳед. 
 
 
 

СОТИМ УЛУUЗОДА 
(1911-1997) 

Шар{и {ол    Сотим  Улуuзода  2  сентябри  соли 1911 дар де{аи Варзики 
но{ияи Чуст (вилояти Намангони Xум{урии Eзбекистон) дар оилаи де{rон 
ба дунё омадааст. Волидони Сотимхон аз табаrаи кишоварзони1 камбизоат, 
вале со{ибдил будаанд. Модараш зани босавод буда, го{е машrи шеър 
мекардааст.    
 Сотимхон дар синни нe{солагb аз модар ва дар да{солагb аз падар 
бенасиб мемонад. Баъдан вай дар мактаби усули нав, ки дар Чуст ташкил 
шуда буд, ба та{сил фаро гирифта мешавад. Соли 1925 ба сафи донишxeёни 
Дорулмуаллимини тоxикии ша{ри Тошканд пазируфта шуда, соли 1929 онро 
хатм мекунад ва як сол дар {амин муассисаи таълимb ба касби муаллимb 
машuул мешавад. 

                               
1 Кишоварз ё кашоварз – де{rон. 
2 Дорулмуаллимин – (дор – rаср, ко{, хона – хонаи муаллимон) мактаби миёнаи махсус. 
3 Улуuзода (Благовешенская) Клавдия Александровна (1909-1965) мутарxим ва фолклоршинос, узви 
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 Чор соли та{сил ва як соли фаъолияти муаллимb дар 
дорулмуаллимин1 дар ташаккули шахсият ва {исси худшиносии Сотимхон 
мусоидати комил менамоянд. E дар ин муддат ба эxодиёти Рeдакиву 
Фирдавсb ва дигар ша{сутун{ои адабиёти {азорсолаи тоxик шинос мешавад, 
ба С. Айнb, А. Ло{утb, Нисор Му{аммад, А. Фитрат барин шахсият{ои 
фар{ангии тоxик вомехeрад ва аз забони профессори рус М.С. Андреев 
пандеро ба маънои “халrи худро шинос” ба гeш мегирад.  
 [амчунин, дар сол{ои дар Дорулмуаллимини Тошканд та{сил 
карданаш С. Улуuзода ба донишxeи факултети шарrшиносии Университети 
Осиёи Миёна Клавдия Благовешенская2 дўстb пайдо намуда, баъд{о ба e 
издивоx намуд ва он{о со{иби ду фарзанд – Азиз ва Норахон гардиданд. 
 Сотим Улуuзода соли 1930 ба пойтахти Тоxикистон – Сталинобод 
омада, дар идора{ои рeзнома{ои “Комсомоли Тоxикистон” ({оло “Xавонони 
Тоxикистон”), “Тоxикистони Сурх” ({оло “Xум{урият”) ва маxаллаи “Барои 
адабиёти сотсиалистb” ({оло “Садои Шарr”) фаъолият мекунад. Сол{ои 1934 
– 1937 вазифаи котиби масъули раёсати Иттифоrи нависандагони 
Тоxикистонро ба e{да дошт. 
 Фаъолияти журналистb С. Улуuзодаро водор менамуд, ки ба ша{ру 
но{ия ва де{оти тоxик сафар{о карда, зиндагии мардумро боз {ам бе{тар 
омeзад. Дар айни {ол, дар ни{оди e шавrу раuбати тадrиrи таърихи адабиёти 
тоxик торафт меафзояд. Ин аст, ки соли 1940 ба аспирантураи Институти 
адабиёти xа{онии Маскав дохил гардида, xиддан ба фаъолияти илмb 
мепардозад. 
 Соли 1941 баробари оuоз гардидани Xанги Бузурги Ватанb Сотим 
Улуuзода ба сафи rувва{ои мусалла{ xалб мешавад ва то соли 1944 дар 
рeзномае, ки ба фронти uарбb тааллуr дошт,  фаъолият менамояд. Адиб соли  
1944 аз сафи армия ба аrибго{ даъват мешавад ва то соли 1946 вазифаи раиси 
раёсати Иттифоrи нависандагони Тоxикистонро e{да мекунад. Нависанда аз 
соли 1946 то охири умр тан{о ба кори эxодb шуuл меварзад. 
 Сарнавишти С. Улуuзода баъди сол{ои панxо{ум ба душвори{ои 
зиёде рe ба рe гардид. Писараш Азиз, ки хатмкардаи Университети давлатии 
ба номи Ломоносови Маскав буду он xо ба сифати омeзгор фаъолият дошт, 
соли 1967 {ангоми сафари расмb ба [индустон аз сафоратхонаи Англия 
пано{го{и сиёсb хоста ба хориxа му{оxират намуд. Баъди ин {одиса С. 
Улуuзода ба таъrиби сахти [укумати Шeравb гирифтор гардид. Нависандаро 
аз сафи {изби коммунист ронданд, чоп ва тадриси асар{ояш боздошта шуд. 
 Аз нимаи дуввуми сол{ои 80-ум сар карда, вазъи сиёсии мамлакат 
таuйир ёфт ва С. Улуuзода дар xодаи адабиёти тоxик аз нав мавrеи муносиб 
пайдо намуд. Дар арафаи аз байн рафтани Иттиҳоди  Шeравb адиб бо унвони 
Нависандаи халrии Тоxикистон ва Xоизаи адабии ба номи Рeдакb сазовор 
гардид. Нависанда соли 1992 ша{ри Маскавро истиrоматго{и поёни умр 
rарор дод. 

                               
  Итти{оди нависандагони Тоxикистон. 
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 Соли 1997 романи “Фирдавсb”-и С. Улуuзода ба сифати “романи сол”-
и Xум{урии исломии Эрон пазируфта шуда, нависанда ба ба{ои чи{ил сикаи 
тилло (баробари ча{ор {азор доллари амрикоb) сазовор гардид. Ин охирин 
мукофоте буд, ки со{ибашро дар зиндагиаш дарёфт намуд. 
 Нависандаи халrии Тоxикистон ва Ходими шоистаи санъати 
Тоxикистон Сотим Улуuзода 25 июни соли 1997 дар ша{ри Маскав {азорон 
алоrамандону мухлисонашро абадb падруд гуфт. Бо амри [укумати 
Тоxикистон xасади адиб ба Душанбе оварда шуд ва чанд соат сокинони 
пойтахти xум{урb тавонистанд, ки дар толори Театри опера ва балети ба 
номи С. Айнb бо нависандаи маъруфи тоxик видоъ намоянд. Манзили 
{амешагии С. Улуuзода дар мазори Лучоб rарор гирифт.  
Фаъолияти эxодb Сотим Улуuзода нависандаи серма{сул буда, аз худ мероси 
бойи адабb, илмb ва публитсистиву тарxумавb боrb гузаштааст. Фаъолияти 
нигорандагии адиб аз айёми та{силаш дар Дорулмуаллимини ша{ри 
Тошканд оuоз меёбад. Дар “Овози тоxик”, “Ра{бари дониш”, “Барои адабиёти 
сотсиалистb”, “Комсомоли Тоxикистон” барин рeзнома ва маxалла{о аввалин 
навишта{ояш дар шакли хабару маrола чоп мешаванд. 
 С. Улуuзода 18 сол дошт, ки бо {амкории донишxeйи факултети 
шарrшиносии Университети Тошканд Понов повести “Сом ва Дик”-и М.А. 
Алексеевро аз русb ба тоxикb тарxума намуд ва ин  тарxума бо кeшиш ва 
дастгирии устод Айнb ба нашр расид. Баъд{о С. Улуuзода ин со{аро 
бомуваффаrият идома дод ва чун серма{султарин тарxумон дар адабиёти 
садаи ХХ тоxик эътибор пайдо кард. Тарxума{ои С. Улуuзода, аз xумла 
асар{ои Э. Л. Войнич “Занбeр” (1931), В. Билл - Белосерковский  “[аёт 
даъват мекунад” (1935), Н. Погодин “Одами милтиrдор” (1940), К. Белсони 
“Хизматгори ду хоxа” (1944), А.Н. Островский “Гуна{корони бегуно{” 
(1945), М. Горкий “Модар” (1953), Шекспир “[амлет” (1970), Молйер 
“Табиби зeракb” (1972), Сервантес “Дон Кихот” (1974), Ч. Айтматов “Rуллаи 
Фудзияма” {оло {ам аз бе{тарин тарxума{о дар адабиёти тоxик ма{суб 
мешаванд. 
 С. Улуuзода  {анeз  аз  сол{ои  30-юм  ба  тадrиrи осори намояндагони 
шинохтаи адабиёти {азарсолаи  тоxик таваxxe{ зо{ир намуд ва дар ин со{а 
низ хизмати бедареu намуд. E чун узви вобастаи Академияи илм{ои 
Тоxикистон (1951) асару маrола{ои зиёд таълиф намуда, дар инкишофи 
адабиётшиносии тоxик са{ми муносиб гузошт. 
 Як rатор маrола{ои олим, аз xумла “Ло{утии мо” (1933), “Анxумани 
якуми нависандагони шeроии Тоxикистон” (1934), “Садриддин Айнb” (1935), 
“Дар бораи шоирони Помир” (1935), “Барои асар{ои са{навии олисифат” 
(1947), “Дар бораи баъзе масъала{ои танrиди адабb ва адабиётшиносb дар 
республика” (1954) ба адабиётшиносb ва наrди адабии давраи нави тоxик 
бахшида шудаанд. [амчунин, С. Улуuзода оид ба рeзгор ва эxоди 
Абeабдулло{и Рeдакb, Даrиrb, [аким Фирдавсb, Абeалb ибни Сино, Носири 
Хусрав, А{мади Дониш барин шахсият{ои барxастаи фар{ангb асару 
маrола{ои пурrимат таълиф намудааст. Рисола{ои  “А{мади Дониш” (1946) 
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ва «Пири {акимони машриrзамин» (1980) дорои rимати калони илмb 
мебошанд.  
 Маrоми С. Улуuзода дар таърихи адабиёти давраи нави тоxик чун 
нависанда ва драматург басо баланд аст.  
 
 Савол  ва супориш{о: 
1. С. Улуuзода зодаи кадом де{у вилоят аст? 2. Кадом сол{о дар Тошканд та{сил кардааст? 
3. Дар рeзгори С. Улуuзода сол{ои 1940 – 1944 чb {одиса{о рух дод? 4. С. Улуuзодаро 
чаро ма{кум карданд? 5. Поёнии умри Улуғзода дар кадом шаҳр гузаштааст?  6. Мазори 
С. Улуuзода дар куxост? 7. Оид ба тарxума{ои Улуuзода маълумот ди{ед. 8.Кадом асар{ои 
илмию танқидии адибро медонед? 
 

 
 

НАСРИ БАДЕИИ УЛУUЗОДА 
 
Осори   Дар  эxодиёти  С. Улуuзода  насри  бадеb  асосан  баъди   
насрb    Xанги Бузурги Ватанb мавrеъ пайдо мекунад. Дар очерку  {икоя{ои 
“Атака” (1944), “Бибb” (1946), “Саё{ати Бухоро бо {амро{ии Айнb” (1950) 
“Rа{рамони Днестр, Висла ва Одер” (1967) воrеа{ои даврони шeравb 
мавриди баррасb rарор гирифтаанд. Воrеаи {икояи “Марги {офиз” (1972) 
бошад, дар [индустон рeй меди{ад. Падар – {афизи бузург фарзанди 
хоинашро мекушад ва баъдтар худро низ {алок месозад. Моxарои падару 
писар ва {ифзи ватан аз мавзeъ{ои rадимии адабиёти xа{он мебошад, ки дар 
{икояи “Марги {офиз” тамоман ба таври нав тасвир ёфтааст. 
 Нахустин асари калон{аxми С. Улуuзода дар со{аи насри бадеb rиссаи 
“Ёрони бо{иммат” (1947) мебошад, ки ба воrеа{ои Xанги Бузурги Ватанb 
иртибот дорад. Дар асар образ{ои Зайнаб, Xeрабек ва Ориф мавrеъ доранд. 
Зайнаб аз майдони xанг “хатти сиё{” мегирад, ки шав{араш Xeрабек дар 
му{ориба rа{рамонона {алок гардидааст. E  баъди як соли мотам ба хотири 
аз гапу калоча{ои мардум ра{оb ёфтан ба Ориф Каримов ном му{андис 
издивоx мекунад. Вале дере нагузашта аз шифохонаи низомиёни ша{ри 
Тошканд мактуби Xeрабек ба дасти вай мерасад. Ла{заи {ассоси асар он аст, 
ки Зайнаб ду шав{ари rонунb дорад ва интихоб дар ихтиёри ин зани дар 
{олати парешонb rарордошта мебошад. 
 Зайнаб баъди андеша ва му{окима{ои зиёди мантиrиву ахлоrb 
шав{ари аввалашро интихоб карда, дар беморхона мегeяд:  «Ман Xeрабекро 
гирифта мебарам».  Зайнаб бо ин сухан масъулияти азимеро дар зиндагb ба 
e{да гирифт, то ки Xeрабеки аз пову даст ма{румгаштаро наxот биди{ад ва 
eро дубора ба xодаи зиндагb ра{сипор созад. 
  Аввалин романи С. Улуuзода “Навобод” (1953) мебошад, ки он ба 
масъала{ои мутта{идкунии хоxаги{ои де{rонb ва ободонии де{оти тоxик дар 
даврони шeравb бахшида шудааст.  Ин асар дар таърихи адабиёти давраи 
нави тоxик мавrеи муайян дорад. 
  “Восеъ” (1967), “Ривояти суuдb” (1975), “Достон{ои “Шо{нома” 
(1976; 1977), “Фирдавсb” (1985) барин асар{ои насрии С. Улуuзода ба 
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мавзeъ{ои таърихb бахшида шудаанд. Дар эxодиёти С. Улуuзода охирин 
асари калон{аxми e – “Фирдавсb” мавrеи босазо дорад. “Фирдавсb” романи 
мe{ташам буда, мавзeъ ва масъала{ои зиёди ватанпарастиву хештаншино-
сиро дарбар мегирад. Нависанда дар маркази сужети роман наrши [аким 
Фирдавсиро гузошта, eро ба сифати шоири {аrxe, ростгe, ватанпараст, 
додхо{ ва оли{иммат тасвир менамояд. Дигар образ{ои асар, аз xумла 
Фотимабону ({амсари Фирдавсb), Манижа ва [ушанг (фарзандони 
Фирдавсb), Абe Дулаф, Му{аммад Лашкарb, [усайн Rутайб, Сало{иддини 
дуредгар, Унсурии шоир  дар такмили образи асосb са{м гирифтаанд. Адиб 
бо эxоди “Фирдавсb” дар таърихи адабиёти давраи нави тоxик як навъи тозаи 
романнависиро кашф намуд. 
 «Суб и xавонии  «Субњи љавонии мо» ќиссаи  тарљумаињолї буда,  соли  
        мо»  1954 ба табъ расидааст. Сотим Улуѓзода анъанаи  
ёддоштнависии  адабиёти тољик,  аз љумла, «Ёддоштњо»-и С.  Айниро  
идома  додаст.  Rисса аз 57 боб иборат аст  ва дар он  воќеањое  тасвир  
гардидаанд,  ки солњои  1916 – 1926 дар дењоти  атрофи  шањри Тўси  
вилояти  Намангон ва шањри  Тошканд ба вуќўъ  омадаанд. Мундариљаи 
асар дар атрофи як оилаи  дењќони тољик (Умархон бо њамсараш ва  
писарњояшон – Азиз, Собир ва Мухтор) бањс  мекунад. 
 Љараёни воќеа аз номи Собири хурдсол, ки таљассуми  даврони  
кўдакии  нависанда  мебошад,  баён мегардад.  Панљ боби  аввали  ќисса  
зиндагии  оилаи  Умархонро  дар дења дар бар мегирад.  Собир дар аввал  
дар хусуси   дења,  падар ва  модари  худ ва  лањзањои  беѓамињои  кўдакї  
њикоя  мекунад.  Шароити  танги  зиндагї  ва  махсусан  хушксолию 
гуруснагии  соли 1918 Умархонро  маљбур  месозад, ки ба Тошканд кўч  
бандад ва ба заводи  пахта ба кор  дарояд. 
 Собир дар бобњои «Ба завод», «Дўстони нав», «Лаклак»,  
«Насињати падар», «Фаранљї», «Рўшноии њаёти нав» дар бораи  
шароити  мусоиди  зиндагї ва дўстиву рафоќаташон  ба њамсояњои  
русзабони худ  бо муњаббату самимияти хос сухан меронад. Вале  ин 
зиндагии  осудахолонаи онњо њамагї дуюним сол давом  мекунаду халос. 
Модари Собир  ногоњ бемор шуда  вафот мекунад. Падар њамроњи  
Собиру  Мухтор  ба дења  мекўчад. Баъди чанде  ба дидорбинии  Азиз ба 
Тошканд  рафта бар намегардад. Собир њолати  худро аз шунидани  
хабари вафоти падару бародараш дар боби «Ятимї» чунин баён  
кардааст: «Шабро зор-зор гириста  сањар  кардам.  Барои он ки Мухтор  
аз хоб  бедор нашавад,  сарамро  ба кўрпа  печонда  бесадо  мегиристам. 
Саргузаштњои  умри  ёздањсолаам ба ёдам  меомаданд…» 
 Дар бобњои минбаъдаи асар Собир чанд муддат дар мактаби  
Муллозайниддин, чанд муддат дар мактаби нави  дења ва баъд дар 
интернати  шаҳри  Тeс  тањсили  илм  мекунад.  Соли 1925  Собир  чун  
талабаи пешќадам  ба  Дорулмуаллимини  тоxикии Тошканд роњхат  
мегирад. 
 Дар чанд боби   минбаъдаи  «Субњи љавонии мо» тањсили  Собир  
дар  Дорулмуаллимин тасвир  ёфтааст. Аз љумла,  дар боби «Халќи худро 
шинос» Собир  таассуроти  худро аз сўњбати  профессори  рус  Михаил  
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Степанович Андреев, ки  бо лањљаи  софи тољикї  «ассалому  алайкум, 
бачањо!» гўён  ба  синф  даромада буд, баён  месозад: «Олими рус, ки 
нахустин бор ба ман «халќи худро шинос» гуфта буд,  як умр дар хотири 
ман монд».  

Собир  айёми  таътил  ба  дења  меравад ва чанд  муддат ба Мухтор   
њамроњї  карда,  боз аз паи  тањсил  дар Дорулмуаллимин мешавад. 
Образњои    Дар ќиссаи  «Субњи љавонии мо» зиёда  аз сї персонаж  амал   
   ќисса    мекунад. Собир чун ќањрамони  асосї  дар тамоми  воќеањои  
ќисса  фаъолона  ширкат  дорад.  Махсусан,  дўстї ва рафоќат  ба Леня, 
Паша, Серёжа барин  кўдакони  рус боиси забондонї  ва инкишофи  
љањонбинии  Собир  гардид.  Њангоми  аз  Тошканд ба дења  кўч бастан  
Сережа  ба Собир  китоб  медињад: 
 --- Ма,  Собир,  ин ба ту  ёдгорї, - гуфт вай  китобро ба ман дароз  
карда. 
 Ин  њамон китоб буд – китоби  мусаввар  бо суратњои  њайвонот ва  
мурѓони  ёбої, ки ман   онро  њар  дафъа  бо шавќу  њавас вараќ  мезадам 
ва  аз тамошояш  сер нашудам. Серёжа  медонист, ки  ман ин  китоби ўро  
аз њамаи китобњои дигараш  дўсттар  медорам, бинобар ин хостааст дар  
дами људої  онро ба ман  бахшад.  Ман аз шодї саросема  шуда  гумон  
кардам, ки  Серёжа њазл мекунад. Аммо вай  њазл  намекард ва бо  
табассуми  гарми  дўстона  мегуфт: 

– Њар ваќте ки  вараќ задї,  маро  ба ёдат меорї. 
– Хуб, - розї  шудам ман. – Рањмат. 
Дар ќисса   симои падари Собир – Умархон  низ барљаста   тасвир 

гардидааст. Дар тамоми  асар  зўри бозу  ва ќуввату ғайрати  Умархон  
равшан  эњсос  мешавад.  Ў корро  манбаи  ризќу  рўзии  инсон  медонад. 
«Дастони  пурзўри  кормуштоќашро ба  њар коре, ки рост  ояд,  мезанад». 
Таркиби дастони пурзўри кормуштоќ  майлу раѓбати Умархонро  ба 
мењнати њалол басо  дилчасп ифода  намудааст. Умархон  ба  њар коре, ки 
даст мезад, онро бо тамоми  њастї  ба љо меовард. Бинобар ин фаъолияти  
кории ў чун гўштингириаш ба мушоњидачиён њаловат  мебахшид.  Боре  
бародари  Умархон  аз  каландзании  додараш  ба шавќ  омада мегўяд: 

– Худо ба  ту аљаб  зўру  ќувват  дода  будааст, Умархон! 
– Њо, лекин мулк надод,  обу замин надод, ки ман ин  зўру  

ќувватро  дар онњо  кор  фармоям. 
Улуѓзода дар чанд љои асар ба панду насињат майл доштани  

Умархонро  ишора намудааст.  Умархон  мехоњад, ки панду  њикматњои  
ўро њама  ањли оила  шунаванд.  Дар ин њолат,  дар каломи  ў  баёни  
мантиќї, таркибњои њикматомез ва маќолу  зарбулмасалњо мавќеъ  пайдо  
мекунанд: «Падарам суханашро  давом дода  гуфт: 

– Аз њама  гандатар  се чиз аст:  якум дуздї,  дуюм ятимонро  озор 
додан,  сеюм бахилї… Худо дуздро  аз њама гандатар мебинад – аз барои 
чї?  Худо ба одам зўру  ќувват  медињад ва  мефармояд, ки:  ин зўру  
ќувватро  кор фармуда ризќи худатро  пайдо кун… дузд бошад  ин чизи   
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табаррукро1  (яъне,  зўру ќувватро)  ба гандагї сарф  мекунад Дузд  
бекор  аст,  аз  бекор Худо  њам безор…» 

Дар «Субҳи xавонии мо»  образи занон, аз xумла,   модари Собир,  
Зебb,  Нисохон  бо муҳаббату  самимият  ва воқеb  ба тасвир  омадааст.  
Модари Собир  зани  порсо, босавод  ва оқила мебошад. E Зебb ном  духтари  
хоҳаршeяшро  баробари фарзандонаш  тарбия мекунад ва ба ин духтари ятим  
хондан  ва навиштанро  ёд медиҳад. 

Дар маҳаллаи  Шиблии  Тошканд  то ба кори  завод  даромадани 
Умархон оилаи  онҳо  рeзҳои  вазнинро  аз сар мегузаронад.  Дар ин айём   
модари Собир бори  зиндагиро  баробари шавҳар,  ҳатто аз e зиёдтар  ба душ 
мегирад: «Модарам доим чеҳрааш хира буд,  кам гап  мезад. Саҳар аз ҳама  
барвақт  мехест ва шаб аз ҳама дер мехобид.  Кeдакашро   парасторb мекард,  
хeрок мепухт,  либос мешуст,  аз субҳ то шом кор  мекард ва шаб  боз  бача  
мемаконд ва  гаҳвора  меxунбонд. Гули рeяш  хазон  шуда буд». 

Дар мисоли  боло  нависанда  ба воситаи  xумлаҳои  содаи  хуллас  ва 
тафсилb вазъияти тоқатфарсои модари Собирро  бомаҳорат  тасвир  кардааст.  
Махсусан,  xумлаи «гули рeяш хазон  шуда буд»  бо маънии рамзии худ ба 
xисму  xони  модар  таъсири  корb  расонидани  шароити  ноҳинxорро  басо  
муассир  xамъбаст  намудааст.  

Ќиссаи  тарљумаињолии «Субњи љавонии мо»  бо забони  фасењу  
дилкаш, услуби  рехтаи  баён,  фарогирии њодисаву  воќеањои  давр  ва  
љамъбастњои  бадеии  онњо  дар адабиёти  давраи  нави тољик  мавќеи  
сазовор  дорад. 

 
 
Савол ва супоришњо: 

1. С. Улуғзода кай ба насри бадеb xиддан  рe меорад? 2.  Асарҳои калонҳаxми  насрии  
нависандаро  ном баред.  3. Сабаби  ба  мавзeъҳои  таърихb  рe  овардани  нависанда  дар 
чист? 4. Чаро «Субњи љавонии  мо»-ро  ќиссаи таърихї  номидем? 5. Образҳои  
қиссаро ном  баред. 6. Чаро  Собир  рафиќони  давраи  бачагиаш – Лена, Паша ва 
Серёжаро ба некї ёд мекунад? 7. Дар бораи  образи  Умархон  чї  медонед?  8. 
Образи занони  тољик  дар ин асар  чї гуна тасвир  гардидааст? 8. Оид ба забони асар 
маълумот дињед.  

 
 

РОМАНИ  ВОСЕЪ 
 

 Шeриши Восеъ соли 1888 дар Бухорои Шарrb ба амал омада, пояи 
ҳукукмати Манuитияро  ба ларза овард.  Дар наси бадеb асари калон{аxме, ки  
образи Восеъро ба тамоми па{лу мавриди тасвир rарор дода бошад, романи 
«Восеъ»  аст.  
    С. Улуuзода ба таърихи мубориза{ои адолатхо{онаи мардуми 
кe{истони тоxик {анeз аз сол{ои 30-юми асри ХХ мароr зо{ир намуд. 
Баъдтар  нависанда ба омeзиши шeриши мардуми тоxик бо сардории Восеъ 

                               
1 Табаррук – баракат дошта,  муборак. 
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xиддан машuул  шуда сол{ои 1961-1967 романи  «Восеъ»- ро таълиф кард ва 
соли 1969 аввалин чопи китобии он дастраси хонанда гардид.  
 Устухонбан-    “Восеъ” ба жанри романи таърихb  тааллуr дошта, аз 33    боб 
дии роман    иборат аст. Хонанда дар ду боби аввал нахуст ба симои манфb – 
Мирзоакрамбой ва баъд ба rа{рамони асосb – Восеъ шинос мешавад. Ин ду 
образ (махсусан Восеъ) аз аввал то охири асар иштирок намуда, дар {алли 
зиддият ва масъала{ои асосии асар мавrеи марказb доранд. 
 Дар боби дуюм xувозкундае тасвир ёфтааст, ки онро Восеъ ба пушт 
бардошта ба хонааш мебарад: “Восеъ xувозкундаро баuал карду озод 
бардошта ба болои харсанге гузошт ва баъд онро ба пушташ гирифта, хам 
шуда, калавида-калавида равон шуд. 
 - Намурb, Восеъ! Ёдат ба хайр!.. Rанд бизан!. –rоил шуда та{син 
мекарданд шариконаш аз rафо. 
 Восеъ бори вазнини худро ба {авлиаш расонда, дар пеши дари 
xувозхона бо э{тиёт ба замин гузошт... Ва ба xувозкунда даст зада, 
мамнунона илова намуд: 
 -Соз! Аз тути пир тарошондамаш. Дар ин, иншоолло{, бист-сb сол 
xувоз мекашам, занак» . 
 Ин xувозкунда дар охири боби 33-юм боз зикр гардидааст. Ваrте ки 
хо{ари Восеъ – Фотима аз Ша{рисабз баргашта, хабари ба дор кашидани 
бародарашро ба {амдиёронаш мерасонад, мардуми Дараи Мухтор ва де{оти 
гирду атрофи он як {афта азо мегиранд: “Дар поёни {афтаи азодорb 
пирамарде ба xувозхонаи Восеъ ишора карда, ба xамоат чунин гуфт: 
 -Додарон! Дар ин xо Восеъ xувоз мекашид. Ин xувозкундаро худаш 
фармуда тарошонда буд. Биёед, а{ду паймон кунем, ки {аминро аз Восеъ ба 
ёдгор ниго{ медорем. Восеи ша{ид дар ватанаш rабр надорад, {амин 
xувозхона ба xойи rабраш зиёратго{и e шавад. Омин олло{у акбар!Хурду 
калон {ама бо {амро{ии пирамард даст ба рeй кашиданд”.  
 Ин xувозкунда, ки {оло {ам побарxо буда, чун зиёратго{и мардум 
эътибор дорад, маънои рамзb касб кардааст ва нишонаи он аст, ки халrи 
тоxик Восеъ барин фарзандони ба{одуру сарбаланди худро {еx го{ фаромeш 
намекунад.  Баъди боби дуввум боз дар боби охири асар такрор шудани xузъи 
xувозкунда робитаи мантиrии rисмат{ои романро rувват бахшидааст. 
 Мисли {амин, истифодаи бамаврид ва мо{иронаи манзараи табиат, 
rиёфа (портрет), муколама ва порча{ои шеърb бандубасти ла{за{ои ало{идаи 
“Восеъ”–ро таъмин намуда, боиси афзоиши xозибаи тасвир гардидааст.  
Сужети “Восеъ”  {одисаву воrеа{оеро, ки дар охир{ои асри ХIХ дар  
роман      rаламрави Бухорои Шарrb ба вуreъ пайваста буд, дарбар мегирад. 
С. Улуuзода хонандаро аввал ба амалиёти {арисонаи Мирзоакрамбой ном  
мансабдори аморати Бухоро шинос намуда, баъд ба тасвири зиндагии 
Восеъ ном марди кe{истонb ва а{ли оилаи ē мегузарад. Восеи xувозкаш бо 
{алолкорb, rавииродагb ва ёриву мададгорb дар байни {амдиёрон эътибори 
калон пайдо мекунад. 
 Дар Бухорои Шарrb хушксолb ба вуxуд меояд ва а{воли мардуми 
ме{натb сол то сол бад ва тоrатфарсо мешавад. Дар {амин вазъияти барои 
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а{олии мавзеъ{ои Ховалинг, Балxувон ва Сарихосор сангин амири нави 
Бухоро Абдула{адхон (1885-1910) Мирзоакрамбойро мири  Балxувон таъин 
менамояд ва супориш меди{ад, ки аз а{олb андози сесоларо xамъ намояд. 
Мирзоакрамбой молу пули зиёде сарф карда, ба ин мансаб со{иб шуда буд. 
Бинобар ин, дар бадали ду {афта хароxоташро ду баробар рeёнда, барои 
хазинаи амир {ам {адяи муносиб тайёр намуд. Ин амали беадолатона  ва аз 
да{они мардум кашида гирифтани охирин луrмаи нон косаи сабри а{олиро 
лабрез намуд ва боиси сар задани шeриш гардид. 
 Де{rонону чeпонон ва дигар табаrа{ои камбизоати а{олии бекигарии 
Балxувон бо калтаку шохину белу каланд ва тешаву табар мусалла{ гардида, 
“дод аз дасти манuит” гēён сарбозони бекии Балxувонро торумор намуданд. 
Бек фирор кард. Амир Абдула{адхон ба кeмаки мири шикастхeрда {азор тан 
сарбози варзидаву мусалла{ фиристод. [окими {исор Остонаrул - rушбегb1 
ба сарбозони аз Бухоро омада дастаеро илова намуда, ба Балxувон сафар 
намуд. 
 Шeришгарон ба муrобили сарбозони аз [исор омада, мири Кeлоб ва 
дастаи uоратгари Туuай мардонавор xангиданд. Аммо бо белу каланд ба 
муrобили сарбозони мусалла{ истодагарb кардан душвор буд.  
 Оrибат шeриш ба шикаст рe ба рe омад. Восеъро бо дeстонаш (Назир, 
Одина, Саид мерган, Нозим, Давлат Аюб) дастгир намуда, аввалан ёронашро 
ба rатл расонданд ва баъд худашро ба {узури амир Абдула{адхон бурданд. 
Чун амир дар Ша{рисабз буд, Восеъро баъди ба амир нишон додан  ба дор 
овехтанд. Сужети асар бо таъкиди rадршиносии {амдиёрон, ки xувозкундаи 
Восеъро то {ол аз харобшавb эмин дошта, де{аи Дараи Мухторро ба 
зиёратго{ табдил додаанд, ба охир мерасад. 
Образи    Дар   маркази роман образи  Восеъ rарор дорад. Тасвири ин образ аз  
Восеъ   лаҳзаи ба дуредгари Дараи Мухтор тарошидани xувозкунандаро 
супориш кардан оuоз меёбад. Дар ин {олат Восеъ со{иби зан, се фарзанд ва 
обрeю эътибор  мебошад. Баъдтар нависанда руxeъ намуда, воrеа{ои 
даврони xавонb, ба Назири сайёд бародархонд шудан, Аноргул ном духтарро 
ба занb гирифтан ва Шакар ном падари uамхору {алолкор доштани Восеъро 
тасвир менамояд. Ин ла{за{о сарчашмаи ташаккули характери rа{рамон 
мебошанд. 
 Восеъ аз {ама хислат{ои {амидаи инсонb бархурдор аст. Мудом ме{нат 
мекунад, па{лавон аст, нангу номусро дар xойи аввал мегузорад ва меъёри 
асосии e дар зиндагb {аrиrату адолат аст.  
 Восеъ Ризо ном ятимбачаро ба тарбияи худ мегирад ва ба занаш, ки ба 
хона овардани ин бачаи оворагардро намехост, мегeяд: «Аммо, ман мегeям, e 
бачаи хуб аст. Писархондаш кунем, савоб мешавад. Фоидааш ба e, савобаш 
ба мо. Ту ба шумии ē, ба rилиr{ои бемазааш ниго{ накун, xони ширин, ин{о 
{ама аз бесариву бенасибb аст. Ман донистам, xав{ари бача пок аст, 
тарбияташ кунем, одам мешавад, ба ман дастёри хуб мешавад».  

                               
1 Rушбегb – рутбаи олии {укуматb. 



 148 
 Восеъ дар xeстxeйи бародархондаш Назир – ба [исору Rаршb ва 
Ша{рисабзу Самарrанд сафар мекунад, дар мусофират ба беадолатb ва 
ноинсофи{ои мансабдорон дучор мешавад. Дар Самарrанд ба воситаи 
Муллосафар ном {амдиёраш ба аrида{ои маорифпарварии А{мади Дониш 
шинос мегардад. Ошноb ба зиндагии пурмоxарои сокинони ша{р{ои 
номбурда xа{онбинb ва {исси худшиносии Восеъро афзун гардонда, мантиrи 
гуфтори eро боз {ам rувват мебахшад. Пешвои шeришгарон ба {ар гуна 
та{rир оxизона тан додани шахсеро чунин ма{кум менамояд: “Худо туро 
одам офаридааст, агар туро хар карда савор шаванду ту ба ин тан ди{b, тоrат 
кунb, одам нестb. Офарандаатро мутта{ам кардаb. Туро ба но{аr хор кунанд, 
зери по кунанду ту хап истb, номардb, ору номус надорb; занат ва 
фарзандонат, ёру дeстонат {аr доранд, ки аз ту рeй гардонанд”. 
  Восеъ ба зарба{ои зиндагb мардонавор тоб меорад. Ваrте ки сарбозони 
амир банди{оро мебурданд, ду нафар зани сарбара{на, пойлуч ва саропо 
хоколуд ба муrобилияти сарбозон ниго{ накарда пеш баромаданb мешаванд. 
Восеъ он{оро мешиносад: яке духтараш Гулъизор ва дигаре хо{араш Фотима 
буд. 
 -Ота –а-а!.. Ота –а-а!.. – рeканону мeканон дод мезад Гулъизор. 
 Восеъ rадам ниго{ дошт. 
 -Духтарxонам!.. Хо{аракам! – аз xигар фарёд кашид ē.- Алвидоъ! Ба 
модарат бигe, Гулъизор, ба додараконат бигe, падари шумо ба золимон сар 
хам накард, xангид, ша{ид шуд!.. 
 С. Улуuзода дар тасвири характери фардb ва симои {аrиrии Восеъ аз 
xузъ{ои бадеии сар хам накардан, rад барафрохта рост истодан бо ма{орат 
истифода кардааст. Аз ин xи{ат, вохeрии Восеи асир ба амир Абдула{адхон 
омeзанда аст. Амир Абдула{адхон сарвари шeришгарони тоxикро, ки пояи 
{укуматашро ба ларза оварда буд, дидан мехо{ад. Вохeрии Восеъ ба амир 
дар {авлии rалъаи Ша{рисабз ташкил мешавад. Ваrте ки амир аз дари rалъа 
намудор мегардад, мансабдорон, сипо{иён, нeкарон-{ама якбора ба таъзим 
хам мешаванд. «Дар байни салла{ои сафеду сабзу кабуд ва телпак{ои сиё{у 
сурхтобу хокистарранги rафrозии rариб то ба замин хамшуда тан{о Восеъ 
rад барафрохта рост меистод. Амир ба вай чашм дeхт, вай {ам ба амир чашм 
дeхт, Восеъ гeё бо ниго{аш ба вай мегуфт: “Ту маро дидан хостb. Инак ман! 
Бубин! Душманони ту {ама монанди мананд! Ман {оло асири туам, аммо ба 
ту сар хам намекунам, аз ту наметарсам!” 
 С. Улуuзода  дар шахси Восеъ симои барxастае офарид, ки аз 
корнома{ои он мардуми тоxик сол{ои сол дарси хештаншиносb меомeзад. Аз 
xумла, Сафар Амиршоев, Саидrул Турдиев, Исмат Шарифов, Саида{мад 
Каримов барин {амдиёрони Восеъ ба хотири дифоъ аз нангу номуси инсонb 
дар Xанги Бузурги Ватанb rа{рамонии {амватанони хешро такрор карданд.  
 
Савол  ва супориш{о: 
1. Шeриши Восеъ кай ва дар куxо ба вуreъ пайвастааст? 2. Шeриши Восеъ аз кадом сол{о 
таваxxe{и С. Улуuзодаро xалб намуд?   3. Оид ба устухонбандии асар чb гуфта метавонед?  
4. Дар бораи сужети роман сухан гēед. 5. Чаро Восеъ rа{рамони асосии асар дониста 
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мешавад? 6. Кадом хислат{ои Восеъро медонед? 7. Xузъ{ои бадеии сар хам кардан  ва rад 
барафрохта рост истодани Восеъро шар{ ди{ед.  
 
 

ДИГАР ОБРАЗ[ОИ РОМАН 
 

Ёрон ва {аммас- Дар роман Назир, Ризо, Нозим, Одина,  Давлат, Аюб, Мул - 
лакони Восеъ    лосафар, Саидалb барин персонаж{ои мусбат ширкат 
меварзанд ва {ар кадоми он{о дар инкишофи воrеа{о ва {алли зиддияти асар 
са{ми муайян доранд.   
 Дар байни ёрон ва наздикони Восеъ образи писархонд ва баъд{о 
домоди e – Ризо зиёда диrrатxалбкунанда аст. Покиву роскорb, шавrу завrи 
xавонb, далерию чобукb ва xуръату кордонии ин xавон хонандаро ба ваxд 
меорад. Махсусан, муrобилияти Ризо ба сарбозони Остонаrул – rушбегb 
{ангоми гузаштан аз дарёи Вахш  симои eро хеле хуб намоён месозад. Ризо 
ба муrобили душман аввал гулeлапаронb ва баъд сангпаронb мекунад ва чун 
як rисми сарбозон ба воситаи амад1 аз дарё гузаштанb мешаванд, e худро ба 
об андохта ба амад мерасад ва бо кордча гупсар{ои2 таги амадро чок карда, 
сарбозонро бо тиру туфангу шамшер{ояшон uарr мекунонад. Ризо ваrте ки 
ба со{ил мебарояд, тир мехeрад. Нозим Ризоро дар баuал гирифта чунин нола 
мекунад: 
 – Садrаат шавам, Ризоxон, ту коре кардb, ки {еx фарзанди одам 
накардааст. Номи туро дар rисса{о нависанд, меарзад. Кошки тир ба ман 
мерасиду ту си{ат мемондb.  
 Дар rатори симо{ои мусбат образи Муллосафар мавқеи муносиб дорад. 
Муллосафар типи xавонони кe{истоние мебошад, ки дар ша{р та{сил карда, 
илм{ои гуногун ва {унар{ои заргарb, наrrошb, мe{рканb, хаттотиро аз худ 
кардааст. Баъди шиносоb ба аrида{ои маорифпарварии Алломаи Дамирb дар 
ē инrилоби фикрb пайдо мешавад. Восеъ ва Назир дар Самарrанд чанд 
муддат дар хонаи Муллосафар зиндагb мекунанд ва аз андеша{ои 
маорифпарварии e ба{ра мебардоранд. Муллосафар дар бораи давлатдорони 
замонаш, аз xумла, чунин андеша дорад: «Худои таоло аз ин амирони xо{ил,  
вазирони ко{ил3, сипо{иёни гумро{и uофил кай{о рeй гардондааст”. Ва 
му{окима{ои мантиrиашро чунин хулоса мекунад: “Давлати амир дер 
намепояд”. 
 Мутаассифона, Муллосафар то охир ба аrида{ои иxтимоии худ устувор 
намемонад, оrибати нохуши шeришро {ис карда, дар та{лука меафтад. Хатои 
калони Муллосафар ин буд, ки e ба савганди риёкоронаи [оxb Яъrуби 
мударрис оид ба бахшидани “гуно{и” Восеъ бовар карда, дар паси обпари 
Гулдара пано{ бурдани дeсташро ошкор месозад. 
 Муллосафар чанд ла{за халосb ва озодии Восеъро дар хаёл оварда, дар 
дил хурсандb мекард. Вале чун яrин кард, ки Восеъ, Назир ва  Давлат Аюбро 

                               
1 Амад – чēб{ои ба {ам баста, ки барои гузаштан аз дарё ба кор мебаранд.  
2 Гупсар – машrи оббарb, ки дарунашро пурбод карда, дар таги амад мебанданд. 
3 Ко{ил – суст, танбал, лаванд. 
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ба Бухоро бурда мекушанд, фа{мид, ки беихтиёр ба дeстони худ хиёнат 
кардааст. Ин фоxиа барои e бисёр вазнин буда, оrибат боиси {алокаташ 
гардид. Муллосафар ба дастаи бандиён расида, дар назди Восеъ худро 
хиёнаткор номид ва баъд ба хонаи [оxb Яъrуб рафта ба e дарафтид: «Эй 
беимон! Каззоби1 rасамзада!- дар нимторикии ма{тобшаб ба гиребони 
мударрис бехудона чанг зад Муллосафар. – Фиребгари дeзахb! Восеъ 
куxост?! Ту eро ба куштан додb? Ту даuопешаи кофиркеш динат, имонатро 
ба манuит фурeхтb!» 
 Ин марди фиребхeрда дар ко{дони [оxb Яъrуб xон дод. Фоxиаи 
Муллосафар фоxиаи зиёиёне буд, ки ба xараёни пурталотуми зиндагb назари 
воrеъбинона дeхта натавонистанд.  
Образи    Дар роман дар rатори Фотима, Аноргул, Гулъизор ва Заррагул бари  
занон      образ{ои мусбат симо{ои манфие чун Марзия ва Лутфия низ тасвир 
ёфтаанд.  
 Аз образ{ои мусбат, пеш аз {ама, хо{ари Восеъ – Фотима дар хотири 
хонанда наrш мебандад. Фотима {амагb дар се ла{за (дар боб{ои IV, ХХV ва 
ХХХIII) фаъолият дорад. Симои Фотима махсусан дар боби охири асар хеле 
муассир ба назар мерасад. Ваrте ки сарбозон Восеъ ва ду нафар бандии 
дигарро аз Балxувон xониби [исор мебаранд, “Фотима монанди девона{о 
афтону хезон дод зада” ба корвон {амро{ мешавад. Сарбозон {арчанд кeшиш 
мекунанд, eро аз корвон дур карда наметавонанд. Дар ро{ Фотима пeшок{ои 
Восеъро мешeяд, нон, rурут, меваи хушк барин хeрдани{оеро, ки 
бошандагони ма{алла{ои сари ро{ ба e медоданд, ба бародараш пешкаш 
менамояд.  Хо{ари дилсēз  то пояи дори  Ша{рисабз  ба бародараш rувват 
бахшида, охирин ниго{и eро дар худ э{сос мекунад ва боз пойи пиёда, 
тан{ову саргардон ба зодго{аш баргашта, хабари сарбаландона ба марг рe ба 
рe гаштани бародари  ша{идашро ба {амдиёронаш мерасонад: “Акама ба 
дори баланд кашидан. Акам натарсид, сарбаланд xон дод. Халrон гуфтанд: 
«Ёдуш ба хайр, ба{одур будай!”  
 Нависанда бо тасвири пурсeзи xонфидои{ои Фотима нисбат ба 
бародари гирифтораш ба офаридани симои миллии духтари тоxик муваффаr 
гаштааст. 
 Дар боби ХХI  ла{заи хайрбоди Восеъ бо а{ли оилааш тасвир ёфтааст. 
Восеъ ба шeриш печидани норозигии мардумро дида, а{ли оилаашро ба 
де{аи  кe{ии Баландсар гусел менамояд ва {ангоми хайрухуш {амсари 
азизашро дилбардорb менамояд. Аноргул низ ба шав{араш хайрухуш 
мекунад ва аз {ар ибора ва xумлаи e бeйи ме{р, садоrат ва вафодорb меояд: 
 - Доu кардb маро, Восеъ, диламро об кардb, - гуфт Аноргул. –Ило{b 
си{ат – саломат, хушу хуррам гашта биоb. Хонаи манuит бисeзад, ки ба сари 
мо ин аламу кулфат, ин зиндаxудоиро овард... Ман агар мард мебудам, дар 
xойи ту ман {ам ба манuит теu мекашидам. Ман туро аз барои шердилb, 
мардонагb, ростrавлиат дeст доштам, {озир аз пештара {ам зиёд дeстат 

                               
1 Каззоб – дурēuгē. 
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медорам... Тани зори ман дар ин xо ё дар Баландсар мемонад, аммо дилам, 
xонам бо туст. Ман {ам аз ту розиям, Восеъ, сад бор розb...  
 Марзия ва Лутфия бошанд,  аз образ{ои мусбат бо xо{илb, беномусb ва 
бадтинативу бахилb фарr доранд. Макру {илла ва рашку {асад дар ни{оди 
он{о чунон пурrувват мебошанд, ки {ар ду ба куштор даст задаанд.  
 Марзия зо{иран бадрeй ва ботинан нопок аст ва ба {ар xое, ки rадам 
гузорад, он xо ба вайрона табдил меёбад. Назири сайёд баъди вафоти занаш 
ба Марзия хонадор шуда, дар андак муддат хонахароб ва сарсону саргардон 
мегардад. Ягона дилхушии Назир набераи дeстрeяки дусолааш Азиза буд. 
Марзия {амин тифли бегуно{ро ба xарb тела дода мекушад ва бо {амин 
оилаи Назирро тамоман бадбахт мегардонад. Умуман Марзия ва Лутфия 
симо{ои манфур боиси бадбахти{ои мардуми бегуно{ гардиданд.  
Образи мардони Дар байни образ{ои манфии асар Мирзоакрамбой,  амир 
xафопеша   Абдула{адхон, Xобирдоруuа, Саидасрор ва [оxb Яъrуби 
мударрис мавrеи бештаре доранд. Махсусан, кирдор ва фаъолияти 
Мирзоакрамбой xолиб аст. [ирси манфиатxeйb ва мансабталошb тамоми 
вуxуди Мирзоакрамбойро фаро гирифтааст. Симои Мирзоакрамбойи 
мансабталош {ангоми ба амри Абдула{адхон мисли бедона ба “xанг” 
дромаданаш хеле ночиз ва нафратовар ба назар мерасад: “Мирзоакрами 
шeрбахт хо{у нохо{ хам шуда, {амчунин {олати чорпо ба худ гирифту ба 
xойи бедонаи хоини худ ба xанг даромад. [оxиrул ва ē ба якдигарашон нeл 
мезаданд, каллаxанг мекарданд, якдигарашонро ба тагашон пахш 
менамуданд. [оxиrул мисли бедона бол меафшонд, питпилиr1 мекард ва 
го{о бедона буданашро фаромeш карда монанди хар xуфтак мезад. Оrибат 
Мирзоакрамбойи фарбе{у uафс ба обу араr ueтида, нафасаш танг шуда 
uалтида монд. Пешхизматони {оким eро ба пойга{ кашида ба сараш аз сатил 
оби хунук рехтанд. Бечора тамом аз {ол рафта rариб буд, ки rолиб ти{b 
кунад”. 
 Хислату характери манфури Мирзоакрамбой аз забони зани сеюмаш ба 
таври возе{ ошкор гардидааст. Ваrте ки модари Зебb хабари ба 
Адбула{адхон пешкаш намудани духтари ноболиuашро мешунавад, e ба 
Мирзоакрамбой дарафтода, дар зери rамчинзании шав{араш фарёд мекашад: 
“Куш маро! Ё зиндаву зор дар гeрам тиrrону баъд духтарамро бурда ба 
{окимат тортуr2 кун! Шумо шарманда{о, беномус{о, мансаб гуфта 
бача{отонро мефурeшед, {атто духтар{ои ноболиuатонро ба фо{ишагb 
меди{ед!..” 
 Образи Мирзоакрамбойро симои Абдула{адхон боз {ам таrвият 
меди{ад. Абдула{адхон, чи дар замони валиа{д буданаш ва чи дар замони 
амириаш, тан{о ба айшу нeш, дилхушb, бедонабозb, ша{ватпарастb ва 
ришваситонb машuул аст.  

                               
1 Питпилик – овози таrлидии бедона (парандаи кēто{парвози хушхони xангара). 
2 Тортуr кардан – пешкаш кардан, пора додан. 
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 Дар боби ХIV ла{заи марги падараш – амир Музаффарро интизорb 
кашидани Абдула{адхони валиа{д1 xолиби диrrат аст. Абдула{адхон дар 
Кармина2 хабари вафоти падарро бесаброна интизор аст. Зеро “ин хабар eро 
якбора со{иби тахти аморат, молики раrоби3 сею ним миллион фуrарои 
мамлакат хо{ад кард. Ба назари тeра ваrт хеле ба о{истагb мегузарад. E 
хавотир кашида фикр мекунад, ки мабодо мисли ду мо{ пеш падараш боз 
си{ат ёбад! Инро фикр мекунаду ба худ ларзида дар дилаш мегeяд: не, не, 
{еx мумкин нест, ки вай намирад! Бояд бимирад!” 
 [ирси бемайлони ба мансаби олb ва сарвату xо{у xалол со{иб гардидан 
Абдула{адро аз камтарин {иссиёти инсонb ва одат{ои одамгарb ма{рум 
гардонидааст, ба дараxае ки {арчи тезтар вафот ёфтани падарашро бо xону 
дил хо{он аст.  
 Нависанда дар офаридани характер{ои мусбату манфии роман услуби 
тазодии тасвирро истифода кардааст. Барои Назири шикорчb вафоти набераи 
дусолааш фоxиаи бузургест, аммо Абдула{адхон хо{они {арчи тезтар вафот 
ёфтани падараш мебошад; чун Фотима хабари rатли Восеъро ба 
{амдиёронаш расонд, мардум азо гирифт ва “маъракаи азодорb як {афта 
давом кард. Аз де{у дара{ои дуру наздик ба Дараи Мухтор тeда–тeда 
мардумон салла{ошонро ба миён баста, ба даст асо гирифта меомаданд, 
мотам мегирифтанд”, аммо мурдаи амир Музаффарро “бо шитобу xадал... ба 
хок супурданд. Аз пушти тобути e на вориси тахташ рафт ва на ягон писари 
дигараш.”  
 [амин тариr, образ{ои романи “Восеъ” {ар кадом дорои хислату 
характери ба худ хос буда, дар маxмeъ зиндагии як давраи таърихии халrи 
тоxикро хеле табиb ва бо тамоми па{лу{ояш инъикос намудааст. 
  
 Савол  ва супориш{о:  
1. Дeстон ва {аммаслакони Восеъ ки{о буданд? 2. Дар бораи корнамоии Ризо маълумот 
ди{ед.  3. Сабаби ба фоxиа анxом ёфтани {аёти Муллосафар дар чист? 4. Симои Фотима 
чb тавр тасвир ёфтааст? 5. Кадом хусусият{ои образи Мирзоакрамбойро медонед? 6. 
Образи Абдула{адхон чb гуна тасвир ёфтааст? 7. Нависанда дар офаридани образ{о аз 
услуби тазодии тасвир чb тавр истифода кардааст?  
 

ФАЪОЛИЯТИ ДРАМАТУРГИИ С. УЛУUЗОДА 
 Сотим Улуuзода аз аввалин драманавис{ои касбии тоxик аст. 
Нахустин песа{ои e “Шодмон” (1939), “Калтакдорони сурх” (1940) ва “Дар 
оташ” (1944)  аз xи{ати {унари нависандагb нисбат ба драма{ои ин давра 
таълиф гардидаи адибони тоxик баландтар  ва  мукаммалтар  буданд.   
 Баъд{о С. Улуuзода чун «Xўяндагон» (1951),“Рeдакb” (1958), 
“Xавонии Ибни Сино” (1960; {амро{и В. Виткович), «Гав{ари  шабчароu» 
(1962),  «Темурмалик» (1968),  «Алломаи Ад{ам ва дигарон» (1971), «Восеъ» 
(1971) асар{ои са{навии бисёре офаридааст, ки он{оро намунаи бе{тарини 
                               
1 Валиа д – писари  амир  ё подшо , ки у у и баъди  вафоти  падар  ба  тахт  нишастанро  
дорад.  
2 Кармина – ша{ри 8 км дуртар аз Бухоро. 
3 Раrоб – назорат кардан. 
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драматургияи тоxик номидан мумкин аст. Дар намоишнома{ои таърихии 
адиб симои Рўдакb, Ибни Сино, Темурмалик, А{мади Дониш, Восеъ барин 
шахсият{ои таърихb воқеb ва {унармандона офарида шудааст. 
Драмаи «Xавонии        Зиндагb ва шахсияти алломаи бузурги Машриrзамин 
 Ибни Сино»      Абēалb ибни Сино таваxxe{и Сотим Улуuзодаро {анeз сол{ои 
30 – юми асри хх ба худ xалб намуда буд. Адиб аввалин маротиба бо 
{амкории В. Виткович киноповести «Ибни Сино»-ро таълиф намуд, ки 
му{имтарин давра{ои {аёт ва фаъолияти илмии Шайхурраисро дарбар 
мегирифт. Муаллифон баъди 30 сол боз ба ин шахсияти оламшумул 
муроxиат карда, соли 1960  песаи «Xавонии Ибни Сино»- ро таълиф 
намуданд. 
 Сужет ва           Намоишномаи  «Xавонии  Ибни  Сино»  аз ду rисм  ва {афт 
устухонбандии        са{на иборат буда,  поёни зиндагии Шайхурраисро дар Бу- 
песа               хоро фаро мегирад. Баъди муrаддима амалиёти образ{ои 
мусбату манфb, аз як тараф, [усайн (Ибни Синои 20 – сола), Ситорабону 
(модари [усайн), Но{ид (хо{ари Абeибро{ими Сомонb, дeстдоштаи 
[усайн), Абулфайз Чаuонb (китобдори китобхонаи шо{b – «Саввонал-
{икмат», устоди [усайн ва Но{ид), Хуррам, Шамс,Убайд, На{вb, (дeстони 
[усайн) ва, аз тарафи дигар, шайх Абeто{ир, марди олусчашм ва марди 
бинипачаr (муридони Абeто{ир)давом мекунад. 
      Дар са{наи аввал зиддияти воrеа{о сар мешавад. [усайн аз дарки 
фалсафаи {акими юнонb – Аристотолис ни{оят шод шуда, ба мардум садаrа 
меди{ад. Ин хурсандии [усайн ба чашми шайх Абeто{ир чун хор мехалад. 
Шайх [усайни ба фалсафаи Юнон машuулшавандаро бидъаткор ва кофир 
номида,  аз пайи таъrиби e мешавад.    
 Дар са{на{ои II-IV rисми якум па{лe{ои гуногуни амалиёти [усайн 
ошкор мегардад. Аз xумла, аз имти{они устод Чаuонb бо сарбаландb 
гузаштан, ба шо{духтар Но{ид шинос шудан, дар хонаи падарb {амро{и 
модараш ба табобати мардум машuул шудани образи асосb ба тасвир 
омадааст. Дар айни {ол таъrиби [усайн аз тарафи  шайх Абeто{ир ва 
муридонаш рeз то рeз афзуда, хусусияти оштинопазирb пайдо мекунад. 
 Дар са{на{ои rисми дуюм  бархeрд{ои образ{ои мусбату манфb ба 
авxи аълои худ мерасад. Шайх Абeто{ир ба хони Туркистон Насри Илек ба 
таври махфb алоrа намуда таъrиби [усайн ва устод Чаuониро rувват 
меди{ад. Аз тарафи дигар, му{аббати [усайну Но{ид назди устод Чаuонb ва 
Ситорабону ошкор мегардад.  Песа бо як рубоии Умари Хайём анxом меёбад:   
 
  Гар бар фалакам даст будb чун Яздон, 
  Бардоштаме ман ин фалакро зи миён. 
  В-аз нав фалаке дигар чунон сохтаме, 
  К-озода ба коми дил расидb осон. 
 
 Умуман, дар “Xавонии Ибни Сино” порча{ои шеърb зиёд истифода 
шудаанд. 
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Образ{ои      Дар байни образ{ои мусбату манфb  наrши [усайн  мавrеи  асосb 
асар         дорад. [усайн xавони зирак, со{ибистеъдод ва ташнаи илму дониш 
мебошад. E дар овони xавонb асар{ои китобхонаи “Саввонал{икмат”-ро аз 
бар карда, ба фалсафаи Юнони rадим шинос мешавад, китоби муrаддаси 
Зардушт – Авасторо мутолиа мекунад, барои  мухлисон китоб{о менависад. 
Но{ид барои Абул{асани На{вb доир ба фалсафа ва ахлоr 21 рисола 
навиштани [усайнро шунида тааxxуб мекунад: 
Но{ид: Бисту як рисола... Чанд ваrт навиштед? 
[усайн: Ду сол.  
Но{ид: Дар ду сол {амин rадар китоб навиштед? Чb, магар шумо   
нахeрдед, нахобидеду фаrат навиштед? 
[усайн:      [ар рeз ва аксарон шаб{о {ам то бомдод. [ар шабонарeз сb, 
чи{ил ва {атто панxо{ вараr навишта мешуд. 
 Дар мубо{иса бо шайх Абeто{ир, ки ба rавли e {амаи китоб{ои аз 
uайри дини исломро сeзондан даркор аст, [усайн мегeяд: “Дониши {аrиrb 
дар оташ намесeзад, балки обутоб ёбад”. Бо ин {ама донишу фаросат ва 
rобилияти бе{амтои фитрb бо сабаби xавонb ва камтаxрибагb xа{онбинии 
[усайн {анeз пурра ташаккул наёфта буд. [усайн фикри устодашро, ки 
“аxаб нест Абeто{ир ва пайравонаш rасди нобуд сохтани китобхонаро 
кунанд” мегeяд, рад менамояд: “Он{о {арчанд мутаассиб1 {ам бошанд, гумон 
намекунам, ки ба чунин xинояти азим xуръат кунанд”. 
 Драматург характер ва шахсияти [усайнро дар инкишоф ва такомул 
тасвир менамояд.  Баробари таxрибаи зиндагb андeхтан аз байн рафтани 
давлати Сомониён ва оташ гирифтани китобхонаи шо{иву устодашро дидан 
иродаи ē  rавb ва xа{онбиниаш муста{кам мегардад. [усайн як умр гeё 
васияту супориши устоду ма{бубаи нокомашро ба xо меорад, ки аз нав 
барrарор кардани ганxинаи дониши “Саввонал{икмат”-ро дархост намуда 
буданд: Но{ид: “[усайн! Шумо “Саввонал{икмат”-ро зинда мегардонед, вай 
дар сару ёди шумост. Инро ба шумо на ман, балки устодамон мегeяд. Шумо 
ин корро дар Хоразм анxом меди{ед”. 
 Образ{ои устод Чаuонb, Ситорабону ва Но{ид низ {унармонда ва 
табиию xолиб ба тасвир омадаанд. Дар симои Абулфайз Чаuонb анъанаи 
бойи китобдорb, мактабдорb ва таълиму тарбияи xавонон дар замони 
Сомониён таъкид ёфтааст. Устод Чаuонb донишманди бузург аст, аз илм{ои 
диниву табиb ого{ии комил дорад ва ба тамоми {астb ба таълиму тарбияи 
шогирдонаш – [усайн ва Но{ид кeшиш менамояд. Устод дар ни{оди [усайн 
андак фориuболb {ис намуда, eро xиддан сарзаниш менамояд: “...Ту чандин 
илм омeхтb, аммо то хирадмандии комил туро масофа {анeз чун аз кулбаи 
дарвеш то сари манораи калони ша{р аст... Ваrти гаронмояро зоеъ макун, 
писар. Донишxeйи {аrиrb бояд рeзону шабон аз мутолаа сар набардорад”. 
 Аз файзи таълими устод Чаuонb [усайн ва Но{ид забон{ои авастоb ва 
арабиро ба дараxаи аъло аз худ менамоянд, таърихи илму адабиёту фар{анги 

                               
1 Мутаассиб – шахсе, ки чизеро кeркeрона  тарафдорb  ва  пуштибонb мекунад. 
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хеш ва xа{онро мукаммал меомeзанд ва ба фалсафаву ахлоrи Юнони rадим 
мутаваxxе{ мешаванд.  
 Дар песаи “Xавонии Ибни Сино” rувва{ои бадиро шайх Абeто{ир ва 
муридони e намояндагb мекунанд. Он{о боиси сeхта нобуд шудани 
китобхонаи бузург, китобдори хирадманд ва оворагию бадбахти{ои [усайну 
Но{ид гардиданд.  
Муносибати адиб С. Улуuзода  рe{и таърихии  даврро,  ки ба дуруст ба  
ба rа{рамони асосb     инобат гирифтааст. Масъала ва мe{тавои асосии песа 
нишон додани rисмати шахсият{ои бузурги таърихb ва истеъдод{ои нодири 
фар{ангии халrи тоxик мебошад. Драматург як давраи кeто{и {аёти 
Шайхурраисро дар айёми xавонb нишон дода, таъкид мекунад, ки асоси 
эътибору эътирофи шахсият{ои бузурги фар{ангb илму дониш аст. Донишро 
бошад, ма{з дар давраи xавонb аз худ кардан зарур аст. Мо{ияти сухани 
{икматноки “дониши {аrиrb дар оташ намесeзад, балки обутоб меёбад” {ам 
дар {амин аст. 
Забон ва услуби    Забони “Xавонии Ибни Сино” сода, равон ва образнок буда, 
нигориши песа ба рe{и таърихии асар ва замону макони воrеа{ои 
тасвиршаванда иртиботи комил дорад. Аз xумла, калима ва таркиб{ои нузул, 
улум, ашхос, ихвонуссафо, муслимин, ал{аr, анrариб, кутубхона, а{ком, 
уламо шароит ва рe{и таърихии замони Сомониёнро ботамом xилвагар 
месозанд. 
 Сухани устод Чаuонb фасе{, образнок ва мафтункунанда мебошад. 
Панду {икмат, маrолу зарбулмасал ва таркиб{ои маxозb ба нутrи  устод 
rувваи муассирb ва xанбаи ахлоrb ато менамояд. Чаuонb амалиёти 
хиёнаткоронаи Абeто{ир ва муридони eро чунин хулоса мекунад: “[ар xо  
ки rадами ин тоифа шахс{о расид, {афт сол алаф намерeяд». Ё худ дар 
боздоштани [усайн аз маuрурb маrоли зеринро истифода мекунад: «Рост 
гуфтанд, ки рангрезро таъриф кунb, ришашро {ам ранг мекунад”. 
 [усайн ва Но{ид, ки давраи донишxeb ва айёми пурасрори xавониро аз 
сар мегузаронанд, гуфторашонро бо порча{ои шеърии шоирони тоxику араб  
ва иrтибос{ои илмии маш{ур таrвият мебахшанд. Инкишофи шахсият ва 
xа{онбинии илмии [усайнро эxодиёти худи ē низ собит месозад: 
 
  Бо ин ду-се нодон, ки чунон медонанд, 
  Аз xа{л, ки донои xа{он ононанд. 
  Хар бош, ки ин xамоа аз фарти харb, 
  [ар к-e на хар аст, кофираш мехонанд. 
 
 Услуби нигориши “Xавонии Ибни Сино” низ xолиби диrrат аст. 
Хонанда ва тамошобин аз xараёни ташаккули шахсияти [усайн дар айёми 
xавонb ба ваxд омада, мехо{ад, ки оид ба таrдири минбаъда ва дастовард{ои 
илмии ин нобиuаи даврон низ маълумот дошта бошад. Нависанда дар оuози 
rисм{о ва анxоми песа симои Умари Хайёми Нишопуриро ворид намудааст, 
ки e баъди чил соли вафоти Ибни Сино таrдири минбаъда ва мо{ияти 
таълимоти Шайхурраисро мухтасар иброз медорад. Гуфтори Умари Хайём 
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{икматомез ва пурмe{таво садо меди{ад: «Дар xайби фалак рози ни{он бисёр 
аст. Шайхурраис он роз{оро як-як ошкор намуда, ша{ри донише бунёд 
карданд. Баландтарин манораи ин ша{р на он аст, ки {ама медонанд, на панx 
китоби “Алrонун”, балки китоби “Шифо” аст». 
 [амин тариr, симои Умари Хайём ва рубои{ои ало{идаи e  бандубаст, 
хатти сужет, забону услуби нигориш ва мундариxаи uоявии песаи “Xавонии 
Ибни Сино”-ро такмил дода, ба асар тамомият бахшидааст. 
 
 Савол  ва  супориш{о: 
1. Нахустин драма{ои С. Улуuзода  чb ном доранд? 2. Адиб кадом драма{оро  дар 
мавзēъ{ои  таърихb эxод  кардааст? 3 Драмаи “Xавонии Ибни Сино” чанд муаллиф дорад? 
4.  Дар бораи сужет ва устухонбандии асар маълумот ди{ед. 5. Оид ба образи [усайн 
сухан ронед. 6. Боз кадом образ{ои мусбатро медонед? 7. Оид ба забони драма маълумот 
ди{ед. 8. Услуби нигориши драма чb гуна аст? 
 
 

 
ОЧЕРК (Rиссаи мустанад) 

 
Маф{уми очерк       Дар радифи жанр{ои эпикb ё {амосавb асар{ои  насрие 
{астанд, ки дар асоси {уxxат, воrеият, рeйдод{ои дилчасп, {одиса{о  ва 
шахсият{ои шинохтаи воrеb навишта мешаванд. Бинобар ин дар он{о нисбат 
ба {икоя, rисса, роман, достон барин жанр{о тахайюли нависанда мавrеи 
ма{дуд дорад.Чунин асар{о ба хел{ои гуногун xудо мешаванд ва 
му{имтарини он{о сафарнома, ёддошт ва очерк мебошад. Пайдоиши 
сафарнома ва ёддошт ба адабиёти асримиёнагии тоxик рост меояд, вале очерк 
ма{сули адабиёти давраи нав мебошад. 
 Очерк (қиссаи мустанад) дар адабиёти xа{он ба пайдоиши матбуот 
вобаста мебошад. Аввалин намуна{ои очерк дар мамлакат{ои Аврупо пайдо 
шудааст. Маxалла{ои «Болтун» (1701 – 1717) ва «Зрител» (1711-1714) 
нахустин бор маводеро чоп кардаанд, ки аз ниго{и шеваи баён ба очерк 
монандb доштанд. Баъд{о як гурe{ rаламкашони Англия, Фаронса, Олмон, 
Италия, Русия кeшиш мекарданд, ки навишта{ои он{о аз {ар xи{ат ба 
{аrиrати воrеb наздик бошад. Аз сол{ои 30-40 асри ХIХ сар карда дар 
мамлакат{ои гуногуни xа{он очерк як воситаи таблиuу ташвиr ва омодасозии 
мардум ба дигаргуни{ои кулии сиёсb ва иrтисодb гардид. 
 Очерки тоxик низ ба пайдоиш ва ташаккули матбуоти он алоrаи 
ногусастанb дорад. Дар са{ифа{ои рeзномаву маxалла{ои «Бухорои шариф» 
(1912), «Ойина» (1913), «Рeзномаи ба{ри Хазар» (1914), «Садои Туркистон» 
(1914), «Иштирокиюн» (1918), «Шeълаи инrилоб» (1919) Мирзо Сироxи 
[аким, Ма{мудхоxаи Бе{будb, Мунаввар Rорb, Абдуррауфи Фитрат, 
Садриддин Айнb, Абдулло Авлонb, Абдул{амид Сулаймон, Саидризо 
Ализода маводеро ба чоп расондаанд, ки дар он{о {одиса{ои му{ими 
иxтимоb аз ниго{и шахсият{ои воrеb та{лил мешуд. «Таърихи амирони 
манuитияи Бухоро» ном асари С.Айнb, ки дар 9 шумораи соли 1920 ва 18 
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шумораи соли 1921 рeзномаи  «Шeълаи инrилоб» дарx гардидааст, аз тарафи 
нависанда очерк номида мешавад. 
 Дар сол{ои баъдина шумораи маxаллаву рeзнома{о меафзояд, ки ин ба 
фаъолияти боз {ам бештари рeзноманигорb ва очеркнависии адибон 
мусоидат мекунад. Очерк{ои «Колхози «Коммунизм» ва «Тирози xа{он»-и 
С.Айнb, «[икоёти устоди мисриён»-и [.Карим, «Як rа{рамони асри мо»-и 
Р.Xалил, «Зани ягонаи xум{урият»-и X.Икромb, «Шарафи кор»-и Алb Хуш, 
«Вай ша{ри Ленинро мудофиа мекунад»-и С.Улуuзода, «Кабири {оитb», 
«Азими мерган»-и Ф.Ниёзb дар тарбияи {исси масъулиятшиносb ва 
мамлакатдории {ар як фарди xомеа са{ми муносиб мегузоранд.  
 Дар сол{ои баъди Xанги Бузурги Ватанb очерки тоxик {ам аз xи{ати 
мавзeъ ва мундариxа ва {ам ли{ози шаклу услуби баён инкишофу такмил  
ёфт. Ба вуxуд омадани очерк{ои ало{ида, ба мисли «Оё чb бояд кард?» 
(X.Икромb), «Имти{они аввалин» (П.Толис), «Му{оxирон» (Ф.Му{ам-
мадиев), «Xeра – саркор» (А.Сидrb) «Rисмати тоxик» (Сорбон), «Э{ёи дил» 
(Шодон [аниф), «Кишвари лутфу ширинсуханон» (Абдул{амид Самад), 
«Ёхсу ва Ёхсучиён» (Карим Давлат), «Шинохти масъулият» ва «Як дидори 
бас деру кeто{»-и (Абдулrодири Ра{им) гувоҳи ташаккули навъҳои гуногуни 
очерк дар адабиёти  тоxик  мебошад.  
 [амин тариr, очерк масъала{ои му{ими давру замон ва корнома{ои 
шахсият{ои барxастаро, ки дар рeйдод{ои фар{ангb, иxтимоb ва сиёсии 
xомеа наrши арзанда доранд, мавриди тасвир rарор меди{ад ва дорои чунин 
хусусият{о мебошад: а) {амrадами замон буда, ба масъала{ои рeзмарраи 
зиндагb бо тезb дахолат мекунад; б) дар бораи рeйдод{ое ба{с мекунад, ки 
дар як давраи муайян барои xомеа ва давлат а{амияти дараxаи аввал доранд. 
Яъне, фаврият ва зарурият хоси очерк мебошад. Ин аст, ки очеркро жанри 
xанговари адабиёт ва матбуот меноманд. 
 Очерк асосан ба навъ{ои  иxтимоb, портретb, таърихb ва сафарb xудо 
мешавад. Дар очерки  иxтимоb нависанда ба му{имтарин масъала{ои 
рeзмарраи зиндагb дахл карда, дар асоси та{лилу му{окима хулоса{ои амиrи 
иxтимоb ва сиёсb мебарорад. Дар очерк{ои Ф. Му{аммадиев «Раиси нав» 
(1955), «Му{оxирон» (1956) ва «Фатто{ ва Музаффар» (1958) масъала{ои 
иrтисодиёти хоxагии де{оти Тоxикистон дар сол{ои 50- ум ва 60-уми асри 
ХХ аниrу муфассал тасвир гардидааст. 
 Дар очерки портретb зиндагb ва фаъолияти намояндагони пешrадами 
илму фар{анг, хоxаги{ои де{rонb, корхона{ои саноатb ва дигар со{а{ои 
ме{нат тасвир мешавад. Масалан, дар  «Э{ёи дил» (2003) ном очерки Шодон 
[аниф фаъолияти ме{натb, xа{ду талош{ои касбазхудкунb ва маърифату 
масъулияти инсонии академики АФ Тоxикистон, барандаи Xоизаи давлатии 
ба номи Ибни Сино, профессори со{аи тиб Неъматулло Усмонов самимона 
ба тасвир омадааст. 
 Дар очерки сафарb мушо{ида{ои нависанда {ангоми сафар мавrеи 
му{им дорад. Очерк{ои сафарb хонандаро ба урфу одат, комёби{ои илмию 
меъморb ва дастовард{ои ме{натии сокинони кишвар{ои дуру наздик шинос 
менамояд. Масалан, дар маркази тасвир{ои «Саё{ати Бухоро бо {амро{ии 
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Айнb»  ном очерки С.Улуuзода устод Садриддин Айнb меистад. Ин пири 
хирад айёми xавонb, донишандeзb ва камолотро, ки ба сол{ои 1890-1917 
рост меояд, дар ша{ри бостонии Бухоро гузаронидааст. Ша{ри Бухоро, 
масxиду мадраса{о, му{ити илмию адабb ва муносибати иxтимоии зиёиён, ки 
боиси ба дараxаи нависандаи xа{оншумул сабзидани ин писари де{отb 
мегардад, ба хонандаи тоxик таассуроти амиrи маърифатb мебахшад. 
 Намунаи бе{тарини очерк{ои таърихb «Исёни Муқаннаъ» (1944) ва 
«Rа{рамони халқи тоxик Темурмалик» (1944) ном асар{ои устод Айнb 
мебошанд. Агар дар «Исёни Муқаннаъ» муборизаи ниёгони мо ба муқобили 
араб{ои истилогар  (VIII) нишон дода шавад, пас,  дар «Rа{рамони халқи 
тоxик Темурмалик» муқовимати халқи тоxик бар алай{и чингизиёни uосиб 
тасвир меёбад. Нависанда корнамои{ои Муқаннаъ ва Темурмаликро ба 
муқобили аxнабиёни истилогар ба тасвир гирифта, бо {амин ба {амватанони 
замони худ дарси мардонагию далерb ва душманбадбинb меомeзад.   
 Умуман, очерк чун як rисмати му{ими насри мустанад1 дар адабиёти 
садаи ХХ тоxик мавrеи арзанда дорад. Нависандагон Фазлиддин 
Му{аммадиев, Аъзам Сидrb ва Мутеулло Наxмиддинов дар адабиёти тоxик 
чун очеркнависони бе{тарин шинохта шудаанд. 
 
 Савол  ва супориш{о: 
1.Очерк (rиссаи мустанад) ба кадом xинси адабb дохил мешавад?  2.Очерк аз {икоя, rисса 
ва роман барин жанр{ои эпикb чb фарr дорад? 3.Очерк дар адабиёти тоxик кай пайдо 
шудааст ва сабаб{ои пайдоиши он чист? 4. Навъ{ои очеркро номбар кунед. 5.Дар бораи 
давра{ои инкишофи очерк дар адабиёти тоxик маълумот ди{ед. 
 
 

XАЛОЛ  ИКРОМB 
(1909 – 1993) 

 
[олнома        Нависандаи  халrии  Тоxикистон  Xалол Икромb  чун адиби   
пуркору  серма{сул  дар рушду  нумeи  насри  давраи  нави  тоxик  {иссаи  
арзанда  дорад.  Адиб  соли  1909  дар ша{ри  Бухоро  ба дунё  омадааст. 
Падараш – Икромиддин  та{силдидаи  мадраса  буда,  баъд{о  ба мансаби  
rозигb  расидааст ва дар  таълиму тарбияи  фарзандон  кeшиш  намудааст. 
Падар  ба  фарзанди сеюм Xалол, ки  дар дусолагb  аз модар  ма{рум  гардида 
буд,  бештар uамхорb  менамуд. Xалол  аз хурдb  ба  илму  дониш  шавrу  
{авас  пайдо   мекунад ва  ба  мутолиаи  «То{ир ва Зу{ро», «Лайливу 
Маxнун»,  «Фар{од ва Ширин», «[отамнома», «Замчинома» барин  достону  
rисса{о  машuул  мешавад. 
 Xалол   та{силро  дар мактаби  кe{наи  Rарокeл,  ки чанд  вақт  
падараш он xо  rозb будааст, оuоз  мекунад. Баъд{о дар мактаби нав ва   аз 
соли  1922 дар  Дорулмуаллимини Бухоро та{сил менамояд. [ангоми  та{сил  
дар Дорулмуаллимин  ба  хондани асар{ои  тарxумашудаи  Виктор Гюго,  
Александр Дюма,  Максим  Горкий, Оноре де  Балзак,  Александр Пушкин,  

                               
1 Насри мустанад – насре, ки ба санад{о, {уxxат{о ва воrеияту  тасвир{ои воrеb асос ёфтааст. 
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Михаил Лермонтов, Николай Гогол,  Иван Тургенев барин  суханварони  
бузурги рус  ва Аврупо  мепардозад: «Хондани  ин китоб  ва роман{о, - 
навиштааст e, -  ба ман чунон  фоида  овард, ки  дар синф  яке аз шогирдони  
пешrадам  шудам». 
 Xалол Икромb баъди хатми  Дорулмуаллимин (1927) чанд  ваrт  дар 
Бухоро  ба муаллимb машuул  мешавад  ва соли  1930 ба  Сталинобод  
мекeчад.  Чанд  муддат   дар  Кумитаи  тоxикшиносb  кор  кардааст. Баъд{о  
котиби  масъули  маxаллаи  «Ра{бари  дониш»,  мудири  шeъбаи  адабии  
Театри  академии  драмаи ба номи  Ло{утb, му{аррири  Нашриёти  давлатии 
Тоxикистон буд.  Сол{ои  бисёр  ба кори  эxодb  машuул буд. Соли  1993  аз 
xа{он   чашм  мепeшад.  Шодравон  дар  мазори  Лучоб  ба хок  супорида  
шудааст. 
Фаъолияти  Xалол Икромb фаъолияти  адабии худро  аз шеърнависb  оuоз    
  адабb     намудааст.  Соли 1927  бо масли{ати устод  Айнb rалами  худро   
дар наср  месанxад  ва худи  {амин  сол аввалин  {икояаш  бо номи  «Шабе 
дар  регистони Бухоро» дар  маxаллаи «Ра{бари дониш» чоп мешавад. Ин  
муваффаrияти  аввалин адиби   xавонро   водор  мекунад, ки минбаъд  ба 
наср  мароr  зо{ир  намояд.  Маxмeаи  аввалини  {икоя{ои  Xалол Икромb 
«[аёт  ва uалаба»  соли  1932  ба табъ расидааст.  
 Xалол Икромb  минбаъд бо ро{и  тарxума   намудани   бе{тарин 
асар{ои  адибони рус  ва xа{онb   ма{орати  эxодиашро   сайrал дода,   ба 
навиштани асар{ои   калон{аxм  шурeъ  мекунад.  Нависанда  сол{ои  30-юм  
rисса{ои  «Тирмор» (1935), «Ду {афта» (1933), «Аз Москва чb овардb?» 
(1936) ва «Зe{ра» (1940)-ро  менависад.  Rиссаи  «Тирмор»  бо  мазмун  ва 
мў{тавои  мукаммали  худ  адибро  ба  шо{ро{и  эxодb  ра{намун  месозад.  
Дар сол{ои  30-юм Xалол Икромb,  {амчунин,  ба навиштани  романи  
«Шодb» пардохта,  rисми  якуми  асарро  соли  1940 ба анxом  мерасонад. 
 Сол{ои Xанги  Бузурги Ватанb (1941-1945)  Xалол Икромb  чун  
тамоми  rаламкашони  мамлакати  па{новари  Шeравb  фаъолияти  эxодии  
худро ба{ри  {имояи  Ватан  ва  муборизаи  беамон  ба муrобили  душмани  
uаддор  равона  мекунад.  Дар «Xавон{о  ба майдон  мераванд», «Барои  
Ватан  xони худро  дареu  намедорем», «О{анпора», «Хандаи   пас  аз гиря», 
«Шинел», «Достони  марди  танкшикан», «Rа{рамони  канори  Днепр» ном  
очерку  {икоя  ва  маrола{ои  публитсистии  нависанда корномаи  xангb   ва 
фаъолияти  ме{натии {амдиёрон  васф  мешавад.  Фаъолияти  xангb   ва  
корнамоии  ду Rа{рамони  Итти{оди  Шeравb Домуллоxон Азизов (аз 
«Rа{рамони  канори  Днепр») ва  [одb  Кенxаев (аз «Достони  марди  
танкшикан») xавононро  ба муқаддас  доштани  хоки кишвар ва  худшиносию  
озодандешb {идоят  менамоянд.  [одb  Кенxаев  дар мактубаш  ба падару  
модар  муроxиат карда мегeяд:  «Намегузорем,  ки дасти  бегонае  аз  гулзори  
шумо  гуле  канад ва ё  rадами  хуке  ба  боuистони шумо  афтад».  Дар 
{аrикат, хушбахтb ва {аёти   осудаи  мо натиxаи  xонбози{ои  фарзандони  
шуxои  миллат аст. 
 Дар сол{ои баъди xанг эxодиёти Xалол Икромb боз {ам  самараноктар 
мегардад. Нависанда дар баробари  очерку  {икоя{о  таълифи  асар{ои  
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калон{аxмро низ давом  меди{ад.  Rисми дуввуми  романи «Шодb» {ам   
навишта шуд ва асар соли  1949 ба табъ мерасад.  [амчунин, rисса{ои 
«Xавоби  Му{аббат» (1947), «Ситора» (1952), «Тори  анкабут» (1960) ва 
романи «Ман гуна{горам» (1958) пай  дар пай дастраси  хонанда  мегарданд.  
Мавзeи  асосии  асар{ои  мазкур  зиндагb ва  маишати  {амзамонон аст.  
 «Ман таrрибан  аксарияти асар{ои  худро ба  озодии занон ва  
муборизаи  он{о  барои  баробар{уrуrb  ва ба ишrу  xавонb бахшидам», - 
rайд  кардааст Xалол Икромb.  Аз xумла, рeзгори  душвори   зани  тоxик дар 
ибтидои асри ХХ дар романи  «Духтари оташ» (1960)   ба таври  воrеb  ва 
муфассал  тасвир  ёфтааст.  Ин роман дар  насри тоxик  мавrеи  калон  пайдо  
кард ва нависада  барои ин асари  пурба{ояш соли  1964  ба Xоизаи  давлатии  
Тоxикистон  ба номи  Рeдакb  сарфароз  гардид.  
 Xалол Икромb мавзeи  романи  мазкурро   дар роман{ои «Дувозда{ 
дарвозаи  Бухоро» (1969) ва  «Тахти вожгун» (1974) давом  меди{ад ва  бо 
{амин  дар насри  тоxик  асари  сегонаро  бо номи  «Дувозда{  дарвозаи  
Бухоро»  ба вуxуд  меоварад. 
 Xалол Икромb {анeз  айёми  мактабхонb «Та{зибуссибён»-и  С. 
Айниро  мутолиа карда,  эътиrодманди  муаллифи  ин асар  гардида буд.  
Баъд{о  С. Айнb   чун  устоди  ро{намо   ба  фаъолияти  эxодии  Xалол 
Икромb мунтазам  таваxxe{ зо{ир менамуд.  Rиссаи  ёддоштии «Устоди ман,  
мактаби ман, худи ман» (1970)  чун рамзи  сипоси  шогирд  ба устод  Айнb  
бахшида  мешавад. 
 Xалол Икромb  асар{ои  {аxвb  низ таълиф намудааст.  Нависанда  
анъанаи  {аxвнигории  адабиёти  хаттb ва да{онии  тоxикро  идома  дода,  бо 
ном{ои  «Саргузашти Сафармахсум» ({амро{и  нависанда  [абибулло{  
Назаров,  1971) ва «Сафармахсум  дар Бухоро» (1980) асари  дуxилдаи {аxвb  
офарид. Воқеа{ои  ин асар дар  арафаи  инrилоби  Бухоро  рeй  додаанд ва 
макони  баргузории  воrеа{о  мавзеъ{ои  [исор,  Rаратоu,  Rаршb ва  Бухоро 
мебошанд. Rа{рамони  ин асар  Сафармахсум чун  образ{ои  {аxвии  асар{ои  
халқb  Афандb  ва Мушфиrb  мардумро  ба  дилхушb  ва зиндадилb  водор  
менамоянд. 
 Соли 1977 романи  дигари Xалол Икромb бо номи  «Зоu{ои  бадмур» ба 
табъ  мерасад.  Ин асар  воrеа{ои  сол{ои  30-юми  асри ХХ-ро  дарбар  
кардааст.  [амчунин,  нависанда дар охир{ои  умр  ба  таълифи   роман{ои  
«Хатлон» (1986) ва «Гули бодом» (1991)  машuул шудааст.  Ин асар{о  аз 
{аёт  ва  фаъолияти  шахсият{ои  номдору  {унарманди  Xум{урии 
Тоxикистон  Миралb  Ма{мадалиев (1914 - 2002)  ва  Тe{фа  Фозилова (1917-
1984) {икоя  мекунанд. 
 Xалол Икромb асар{ои  са{навb  низ эxод намудааст. Намоишнома{ои 
«Душман» (1933), «Тухми му{аббат» (1937), «Дили модар» (1942), «Хонаи 
Надир» ({амро{и  А. Файко,  1943), «Ситора» (1953) намунаи  асар{ои  
са{навии  адиб  мебошанд.  
 [амин тариr,  X. Икромb дар давоми умри  бобаракати  худ  асар{ои  
зиёд  офарида, ба хонандаи тоxик uизои маънавb  ва завrи бадеb  бахшидааст. 
Асар{ои  нависанда ба забон{ои  русb, eзбекb, украинb, туркb, озарb,  
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немисb, англисb тарxума ва чоп  гардидаанд. [укумати Xум{урии 
Тоxикистон  соли  1979  адибро  бо унвони  Нависандаи  халrии Тоxикистон  
rадршиносb  намуд. 
 
 Савол  ва супориш{о: 
1. Айёми  тифлb  ва  мактабхонии X. Икромb  дар кадом ша{р  гузаштааст? 2.  Сабаби  дар 
мактаб  чун  шогирди  пешrадам  ном  баровардани  Xалол  дар чист? 3.  [аёти X. Икромb  
дар Душанбе чb гуна  гузаштааст? 4.  Аввалин  {икоя  ва маxмeаи  нависанда  чb ном  
доранд? 5. Асар{ои  дар сол{ои  30-юм  эxод кардаи  адибро ном баред. 6.  Очерк{ои  
давраиxангии   нависанда  ба ки{о  бахшида шудаанд? 7.  Сегонаи  X. Икромb  кадом 
роман{оро  фаро  мегирад? 8. Оё  нависанда  асар{ои  {аxвb  низ дорад?  Роман{ои  дар  
охири  {аёт  эxод  кардаи  X. Икромиро  номбар  кунед.  
  

 
РОМАНИ «МАН ГУНА[ГОРАМ» 

 
    Сохт ва                 «Ман гуна{горам» ба зиндагии зиёиёни  тоxик дар де{от   
мазмуни асар       ва муносибати иxтимоию ахлоқии он{о   бахшида шудааст.  
Роман  аз оuоз  шонзда{ боб ва хотима иборат  мебошад. Дар оuоз  X.  Икромb   
таваxxe{и  хонандаро  ба утоrи кории  прокурор  xалб  менамояд. Шахси  ба  
xавобгарb кашида дар назди прокурор мегeяд: «Бале…бале…ман  
гуна{горам, {амаи  гуно{  аз ман  содир  шуд…» 
 Ин сухан   боиси  пайдо  шудани  савол{о  мегардад: Ин  шахс кист?  
Чаро  худро  гуна{гор  мешуморад?  Ва гуно{аш чист?  Мундариxаи  асосии 
асар  ба савол{ои  боло  xавоб  меди{ад. [ар боб  бо эпиграф – як порчаи 
шеърb  аз назми хаттb  ё шифо{ии тоxик  шурeъ мешавад.  Эпиграф{о  ба 
мазмуни боб{о  ишора карда,  таваxxe{и  хонандаро  ба мундариxаи асар  
бештар менамоянд.  Боби аввал  ба табиати зебои де{аи  Лолазор ва зиндагии  
осуда{олонаи оилаи директори  мактаби де{а Анвар Салимов бахшида 
шудааст.  Нависанда  мувофиқи  мундариxаи  боб  чор  мисраъ  шеъри  
Саъдиро  чун эпиграф  интихоб  намудааст: 
 
  Алами  давлати  наврeз  ба са{ро  бархост, 
  Лашкари за{мати  сармо  зи сари мо бархост. 
  [ар касеро {аваси  рeйи  гуле  дар сар шуд, 
  На ки ин  валвала  аз булбули  тан{о  бархост. 

 
 Чунин порча{ои шеърb дар дохили боб{ои  асар  низ  омада,  боиси  
ифодаи  боз {ам  xолиби мазмуну  мe{тавои  асар  мегарданд.  

Мазмуни  асар  чунин аст:  дар де{аи Лолазор  директори  мактаб 
Анвар  Салимов бо занаш - муаллимаи мактаб Сурайё ва ду  фарзандаш  
осуда{олона  зиндагb  доранд.  Дар ин де{а  Мухтор  Махсумов низ {аёт  ба 
сар  мебарад.  Ў  котиби шўрои  xамоа буда,  бо Анвар  мухолифат  дорад.  

Рeзе  корманди идораи  маорифи  вилоят  Зайнаб  Кабирова барои 
тафтиши мактаби де{а меояд. Зайнаб {афт сол боз бо Мухтор  муносибати  
наздик дошт.  Зайнаб  бо {идояти  Мухтор  дар  хонаи  Анвар  xой  мегирад.  
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Анвар ба {усну  xамоли  Зайнаб  мафтун  гардида,  ба e ошиr  мешавад.  
Моxарои  ишrи ноба{ангоми  Анвар  дер давом намекунад, вале ба ин  оилаи  
тинxу  осудаи   де{отb  ташвиш{ои  зиёд  меорад. 

Анвар, ки барои  рафтори   номуносибаш  {ам аз xониби Сурайё ва {ам 
аз тарафи  Зайнаб  мавриди  сарзаниш  rарор  гирифта буд,  дар вазъияти  
ноороми  рe{b меафтад.  Дар {амин вазъияти  но{инxор  барои овардани  
маоши муаллимон  ба но{ия рафта,  баъди гирифтани пул   дар хонаи як 
дeсташ  то мастшавb  менeшад.  Дар бозгашт дар назди  де{аи  Лолазор 
халтаи  пулро фаромeш карда, оrибат  кораш ба мақомоти  тафтишотb  
меафтад.  

Мухтору Зайнаб, ки ба сафар  баромада буданд, халтаи пулро  меёбанд.  
Мухтори  {арис  пулро пин{он  карда,  худ аз паи  ба маrомоти  rудратb  
маълум кардани «xинояти»  Анвар  мешавад. Зайнаб баъди  андеша{ои  зиёд  
дар  тан{оb  аз Мухтори бадхо{у  бадният  ва фосиr  абадан  тарки  алоrа  
мекунад ва халтаи  пулро  бурда ба  мактаб  месупорад. Мазмуни  асар басо    
xолиб  ёфтааст. 
Образ{ои         Дар романи «Ман гуна{горам»  асосан  чор образ  фаъолият   
    асар         мекунанд: Анвар Салимов, {амсари e  Сурайё, Зайнаб Кабирова ва 
Мухтор  Махсумов. Воrеаи асосb  байни  Анвари  зебопараст ва Зайнаби  
танноз1  сурат мегирад.  Зайнаб  зани  беиродаест,  ки дар {аёт  ра{гум зада,  
ба доми  Мухтори  rаллоб2  гирифтор шудааст ва {оло  ро{и  наxот  меxeяд. 
Чун  Зайнаб  ба де{аи  Лолазор омад, Анвар чанд  муддат  ишrи  eро  дар дил 
парварид. 
 Образи  асосии  роман  Анвар  мебошад ва зиддияти асар, пеш аз {ама,  
ба воситаи   образи  e  {ал  гардидааст. Задухeрд асосан  дар ботин  ва дили  
Анвар  рeй  меди{ад ва дар ни{оди e  байни  {иссиёту  аrл  ва  ишrи  
нога{ониву  вазифаи  инсонb  талош  сар  мешавад.  Гирифтории  Анвар  ба 
ишrи  ноба{ангом  дар боби  {афт  хеле  самимb   ва муфассал  тасвир  
гардидааст.  Анвар  айёми  ба{ор  дар шаби  ма{тобии  Лолазор  бо Зайнаб   
ба сайругашт  баромада буд ва  аз {усни  дилxe,  сухан{ои  дилангез,  
шеърхони{ои  латифи  ин  зани xавон  ба  ваxд  омада,  бо тамоми  {астb  
мафтуни e гардид. Ро{бари  мактаб   як ла{за  фаромeш кард, ки   шахси  
баобрeи  де{а  ва  со{иби  зану  фарзанд  мебошад.  Вале  дар{ол  ба худ омад  
ва аrлро  кор фармуд: «Дар ин xо  ба хотири  Анвар  расид, ки  гапро кeто{ 
кардан лозим аст,  агар  {амин  тавр  рафтан  гирад, Худо медонад, ки  сухан  
то  куxо{о  мерасад». 
 Анвар  ягон  нияти бад  ё нопокие  надошт  ва фаrат  чанд  рeз дар 
rайди  ин ишrи  ноба{ангом  монда буд,  вале  ин  {одисаро  боадолатона 
му{окима  намуда, барои  {амин  ишrу  {аваси  якла{загb {ам худро  
гуна{гор  шумурд. E  сабаб{ои  ба Сурайё, ба ин  зани  покдоману  оrила,   
хиёнат  карданашро  xустуxe намуда  ба чунин  натиxа  расид, ки  беху решаи  

                               
1 Танноз – нозкунанда,  дилрабо. 
2 Ќаллоб – сохтакор,  фиребгар 
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гуно{  ана дар {амин аст:  занро  {урмат накардан! Инро {оло фа{мида  ва 
эътироф  менамоям. Занро  {урмат  накардан худро  {урмат  накардан  аст. 
 Анвар {уrуr,  {унар ва  мавrеи  иxтимоии  занро не,  балки шаъни   
инсонии  eро  дар xои аввал  мегузорад ва шахсияти  ин xинси латифро  
лоиrи  {урмату  э{тиром  мешуморад.  Rа{рамони  асосии асар  дар натиxаи  
андешаи  амиr  ва тафаккури  зиёд  ба ин  хулоса  расидааст. Бинобар ин  
Анвар  дар  насри  тоxик  rа{рамони  нав  мебошад, ки  масъулиятшинос  
буда,  rобилияти  худта{лилb  ва худба{оди{b  дорад. 
 Образи Сурайё  низ  xолиб  ва ба худ  хос  мебошад.  Ин   образ  дар 
асар чун зани  ботамкин, рeзгордида ва модари  мушфиrу  ме{рубон  намоён 
мегардад.  Ботамкинb   ва дурандешии Сурайё  махсусан  {ангоми  аз тарафи  
Мухтор  расондани  хабари  бо Зайнаб  ба лаби  дарё  рафтани  шав{араш  
равшан  мушо{ида мешавад.  Мухтори  фитнагар   бо ин {ам  rаноат  
накарда,  манзараи  «ишrварзии» Анварро   ба e нишон  додан мехо{ад. Дар 
ин дам  rатъияти  хислати  Сурайё  батамом  намоён мешавад: «Сурайё  бо 
нафрат  дасти худро аз дасти  e xудо  карда  гирифт. 

– Равед аз ин xо! – гуфт e.  Дар овози  Сурайё ончунон  о{анги  нафрат  
ва бадбинb  буд, ки  Мухтор  ба худ   ларзид. 

– Дафъ  шавед! – гуфт Сурайё андак овозашро  баланд карда ва ба 
дасташ  ба сeйи  берун  ишора  кард.  Дую дубора ба хонаи мо  пойи  rадами  
шуми  худро  нагузоред». 

Тасвири   пайдарпайи  хислат{ои  {амидаи  Сурайё   симои eро   чун 
зани некeкирдору инсони  комил  дар хотир{о  муxассам  менамояд.  Рафтори  
вай  баъди фа{мидани  пули маоши  муаллимонро  гум  кардани  шав{араш  
а{амияти  му{ими  омeзандагb  ва тарбиявb  пайдо  мекунад.  Сурайё  ба «чb 
кор  кунем?» гуфта  савол  додани  шав{араш  мегeяд: «Дар сандуr ду 
либосворb сатин ва шо{b  дорем,  костюми нави  ман {аст,  {алrаи тилло ва  
ангуштарин{ои  аз модарам меросb {аст… [амаи  инро  мефурeшем…» 

X. Икромb  ба воситаи образ{ои  Зайнаб  ва Мухтор  мавrеи таълиму  
тарбияро  дар {аёти инсон таъкид  мекунад.  Мухтор аз хурдb  дар тарбияи 
падари  eгай1 -Абдулло  мемонад.  Абдулло,  ки худ  бо фиребгарb  рeз  
мегузаронд, Мухторро {ам  дар {амин  рe{ия тарбия  намуд.  Мухтор  дар 
rаллобию  дасисакорb2  аз падари eгай  гузаронд.  Ин образ нафратовар  ва 
дилнокаш  мебошад. 

Зайнаб  духтари  ягонаи  раиси   комиxроияи  вилоят –Очилбатрак  
мебошад ва  му{ити  оилавb  eро нозук   ва нозпарвар намудааст. [амин  
зудбоварию  кeто{андешb боис шуд, ки  e ба доми  тазвири3 Мухтор афтод.  
Оrибат бо  мушкилb ва душворb  тавонист, ки   ро{и дурусти  зинадгиро  
интихоб намояд. Азобу  ташвиш{ои  Зайнаб гуво{  бар он аст, ки  дар 
интихоби  рафиrи  {аётb   са{лангорb  крадан  оrибат{ои  нохуш  дорад. 
Услуби        Дар романи «Ман гунахгорам» услуби  та{лилии тасвир  мавrеъ  
тасвири         дорад. Аз xумла,   дар кушодани  олами  маънавии  персонаж{о 
                               
1 Падари eгай – падарандар.  
2 Дасиса – макру {ила. 
3 Доми тазвир – фиреб,  {ила. 
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  асар    монологи  ботинb истифода шудааст.  Нависанда  ба воситаи   
монолог{о   {ар чизи дар дилу  ни{оди  персонаж{о  xой  доштаро  ошкор 
месозад. Масалан,  Сурайё дар бораи шав{араш  чунин  андеша  меронад: 
«Анвар   содагb дорад  ва зудбовар аст.   Баъзан фиреб мехeрад,  баъзан ба 
дом меафтад ва ногувори{оро  боз зуд  фаромeш  мекунаду  боз ба e {ар чb  
гeянд,  бовар  мекунад  ва {ар чb  фурeшанд,  ба наrд харида мегирад».  

Чунин услуби  нигориш, ки насри  андеша унвон гирифтааст,  баъд{о  
дар эxодиёти  Ф. Му{аммадиев, Eрун  Кe{зод,  С. Турсун,  А. Самад,  X. 
Акобиров,  Сайф Ра{им  идома  ва такмил  ёфт.  Вале  номи X. Икромb   дар 
таърихи адабиёти тоxик  чун устоди   насри  андеша  боқb  мемонад.  
 
 Савол ва супориш{о: 
1. Романи «Ман  гуна{горам»  аз чанд  боб иборат  аст ва  чb хел  оuоз  меёбад? 2.  
Эпиграф{о ба  мундариxаи  асар  чb муносибат  доранд? 3.  Мазмуни   романро  баён 
намоед. 4.  Чаро Анвар худро гуна{гор  мешуморад? 5.  Кадом хислат{ои  Сурайё  ба 
шумо  маъrул  шуд?  6.   Аз амалиёти  Зайнаб  ба чb  хулоса омадед? 7. Оид ба услуби  
тасвири  асар  маълумот ди{ед. 
 

 
РОМАНИ «ДУХТАРИ ОТАШ» 

 Таълифи китоб{ои  «Духтари оташ», «Дувозда{ дарвозаи Бухоро» ва 
«Тахти  вожгун» зиёда аз  15 сол  давом мекунад.  «Духтари оташ» воқеа{ои 
ибтидои асри  ХХ  то инқилоби  Бухороро  фаро мегирад.  «Дувозда{ 
дарвозаи  Бухоро» ва «Тахти вожгун»  ба воқеа{ои  сол{ои  1920-1922 оид  
мебошанд.  Дар асар{ои  сегона  зиёда  аз 300  персонаж  фаъолият  доранд. 
    Бандубасти           «Духтари  оташ» дорои сужети  мураккаб   ва мавзўъ{ои  
«Духтари оташ»  гуногун  мебошад.  Нависанда сол{ои зиёд  вокеа{ои 
таърихии  Бухорои  ибтидои  асри ХХ  ва такдири  таърихии  занони  тоxикро  
дар ин давра  меомўзад.  Дар ин миён  саргузашти  Саломат Xа{онгирова   
ном зани  муборизу  далер  таваxxe{и  eро бештар  ба худ xалб  мекунад. Ин 
зани 76 солаи бухороb дар хурдb {амро{и модаркалонаш - Дилоромканиз дар 
{авлии Rарокулибой хизмат мекардааст. Баъди  вафоти  модаркалон  рўзгори  
фоxианокеро  аз сар гузаронида,   ба{ри зиндагии арзандаи   занони тоxик   
талош мекунад.  Саргузашти Саломат  Xа{онгирова  ба нависанда барои  
навиштани асари  «Духтари оташ» ро{  мекушояд: 
 Аз ин рe,  дар «Духтари  оташ»  як кисм  образ{о  шахс{ои  таърихианд 
ва,  баъзан,  бо ном{ои  худашон   дар асар ширкат доранд. Аз xумла,  
прототипи образи асосb – Фирeза Саломат Xа{онгирова буда,  Дилоромканиз  
бо номи  худаш  ширкат  дорад. 
 Романи «Духтари оташ» аз се фасл иборат аст.  Фасли «Дилоромканиз»  
аз {афт боб иборат буда,  рeзгори Дилоромканиз ва набераи e – Фирeзаро  
дар гузари  Абдуллохexаи  Бухоро   дарбар мегирад.  Ин фасл  саргузашти  
Дилоромкампири   навадсола,  ба мактаби Оймуллои  Танбeр  даромадани 
Фирeза  ва моxарои  тeйи   Uаниxон – бойбачаро фаро  гирифта,  бо марги  
Дилоромканиз анxом меёбад. 
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 Фасли  дуюм «Дарбадарb» ном дошта,  аз 16  боб иборат  аст ва 
таrдири Фирўзаро  баъди марги  модаркалонаш  фаро мегирад.  Дар  ин боб 
воrеа миёни  образ{ои  мусбат  ва  манфb  торафт  шиддат  меёбад ва  Фирeза 
бо ёрии [айдарrул, Асо ва А{мадxони Машкоб  барин  хешовандон  ва  
эътиrодмандон аз дасти  Uаниxонбой xон  ба саломат  мебарад. 
 Фасли «Дeст ва душман»  аз 14 боб  иборат буда, фаъолияти  Фирeза  
ва {аммаслаконашро то инrилоби Бухоро фаро мегирад.  Бар{ам хeрдани   
{укумати амирb  барои Фирeза барин заноне, ки   ба {арамсарои амир  
хизмат мекарданд,  {одисаи фара{бахш буд. Умуман,   дар романи  «Духтари 
оташ» 130 персонаж  мушо{ида мешавад ва ба воситаи  амалиёт  ва бархeрди 
он{о  масъала{ои бисёре мавриди тасвир rарор мегиранд.  Образ{ои 
Дилоромканиз, Фирeза, А{мадxони Машкоб, Оймуллои  Танбeр, Шамсия, 
Асо, [айдарrул, Истад (мусбат), Uаниxон бойбача, Абдурра{монбек, 
Маuфират,  Rароrулибой,  Нусратулло (манфb) {ар кадом дар {алли 
зиддият{ои  асар  са{м  гирифтаанд. 
Образи             Дар байни  мавзўъ{ои  гуногуни «Духтари оташ» мавзeи зан  
 занон      мавкеи марказb  дорад.  Xалол Икромb   дар тасвири   образи занон  
ро{у усул{ои ба худ хосро истифода кардааст. Нависанда  зиндагии 
камбаuалона ва {аёти ногувори   табаrа{ои  поёни занони тоxикро  тасвир 
карда, пеш аз {ама,  масъала{ои  шаъну  эътибори  инсонb, иззати  нафс,  
сарбаландb ва шарафу номусро ба миён мегузорад.  
 Дилоромканиз як умр хизмати  боёну мансабдоронро  ба xо овардааст. 
Ў бо азобу кулфат даврони xавонb ва миёнсолиро аз сар гузаронд ва шо{иди  
беадолатию нобаробари{ои зиёде гардид. Хислати Дилоромканиз дар 
xараёни зиндагb   такмил  меёбад  ва рафта-рафта  ба дараxае мерасад, ки   
назди rувваи  иродаи вай   {ама  забардастон ва шахсони маuруру   худписанд  
оxиз  мемонанд.  Кампир  намегузорад, ки  касе eро  та{rир кунад,  обрeю  
эътиборашро  паст занад ва ягона  набераашро  ранxонад.  Дилоромканиз ба 
оrсаrол1,  ки eро  ноrисулаrл   меномад,  чунин  xавоб меди{ад: 
 – Ту, оrсаrол, {анeз ба собуни ман xомашeb накардаb!  – гуфт вай 
та{дидомезона. --Ноrисулаrл бошам {ам, xавоби садта ту барин 
буuузаълам{оро  гуфта метавонам. Бе{тар,  ки машмаша накарда,  аз атрофи 
сари  дегат  бохабар шав!  
  Сухан{ои нишонраси вай  {ар гуна раrиби   тундмизоxро   {ам маuлуб 
менамояд.  Бойдухтари  да{анкалону {авобаланд Маuфират  рeзи  тeяш 
Фирўзаро меранxонад ва ба uазаби Дилоромканиз  гирифтор мешавад.  Ба 
сухан{ои  кампир: «Шeхиатонро  ба тайи чимилчиr2 xамъ карда монед, 
пошшохон3!» ё  «бисёр телба4   нашавед,  пошшохон,  ба сeзу гудоз ваrт  
меёбед» Маuфират  xавоб  ёфта  наметавонад.  Дилоромканиз  дар айни  {ол  
зани  {алиму  ме{рубон  аст.  Ў  такяго{  ва  саробони  наберааш  Фирeза,  
Оймуллои  Танбeр,  А{мадxони  Машкоб, Асо  мебошад. Ба  [айдарrул, ки   
                               
1 Оќсаќол –сардори  мањалла,  шахси  боэътибор. 
2 Чимилчиr – чодар,  чодари арўсb. 
3 Пошшохон – шо{духтар,  духтари баландмартаба. 
4 Телба – саросема шудан,  шитоб кардан. 



 166 
rасоси зану фарзандашро  аз Uаниxонбой гирифтан мехост,  масли{ат{ои 
фоидаовар меди{ад.   

Агар образи  Дилоромканиз  тан{о  дар «Духтари оташ»   ба назар  
расад,  пас образи  Фирeза  дар «Дувозда{  дарвозаи  Бухоро» ва «Тахти 
вожгун»  низ идома   меёбад. Вале  хислату  шахсияти   ин образ  дар  китоби  
аввали  сегона  инкишоф  ва такмил  меёбад.  Баъд аз вафоти  Дилоромканиз 
Фирўзаи  12-соларо   Оймуллои  Танбeр  ба тарбияи худ мегирад.  Ин зани 
бомаърифат  ва ме{рубон  ба Фирeза  савод меомeзад ва ўро  ба  пастиву  
баланди{ои  зиндагb ошно  месозад. 
 Фирeза  як муддат  дар {авлии Uаниxонбой  дар rатори канизони e   xой 
гирифт.  Ме{нати вазнин   ва муносибати даuалона  дар ин дарго{ боиси  
обутоб ёфтани  характери Фирeза гардид ва дар ни{оди e  {исси  кeшишу   
талошро  бедор  кард:  «Наход ки ман  {ам мисли  Шамсия,  мисли Савсан   
xавонмарг  шавам.  Не,  ман бояд  аз ин дарго{,  аз ин варта  наxот ёбам». 
 Хислат{ои  сарбаландb,  кордонb ва  {аrталоши{ои  Фирeза аз 
модаркалонаш   ба мерос мондааст. E дар  охири асар   чун зани собитrадам 
ва дорои иззати  нафси баланд   ба  назар  мерасад. Суханони зерини  Фирўза  
симои  {аrиrии  eро  равшану возе{ нишон меди{анд: «Рафта ба амир ва 
Пошшобибb гeед, ки, - гуфт бо овози  баланд Фирeза, - мо аз  оташ, аз аxал 
ва аз тиру  туфанг наметарсем. Оташ  {ам,  аxал {ам, тиру  туфанг {ам  аз 
азобу  уrубати  бандагb, канизb ва  дарбори  шумо  бе{тар аст!  Сeзаду  
хокистар шавад  хонумонатон,  ки хонумони  моро  сeхтед». 

 Дар китоби «Духтари оташ»  {ар як образ, хо{ асосb  бошад ва 
хо{  ёрирасон,  симои  хоси худро  дорад.  Махсусан,  образ{ои  Оймуллои   
Танбўр ва Шамсия  xолиби диrrатанд.  Оймуллои  Танбeр  ба таълиму 
тарбияи Фирўза  ва Шамсия барин   духтарон  са{м  дорад ва шогирдонро  
чун фарзанд азиз медорад.  Ин {олатро,   алалхусус,  аз тасвири ла{заи  
хатхонии Оймулло  бармало мушо{ида кардан  мумкин аст. Шамсия, духтари  
Абдурра{монбеки   миршаб,  чун нишонаи  эътироз    ба rувва{ои бадb  
худкушb мекунад  ва пеш аз марг  як порча хатти видоb менависад. Падар 
баъди ба хок супоридани духтараш  Оймуллои  Танбeрро   барои  хондани  
хатти   Шамсияи   мар{ум  даъват  мекунад.   

Оймулло  {ангоми  хондани  мактуб  чандин маротиба   модарвор  
мегиряд. Аз xумла,  баъди  хондани  байти зерин: 

                 Uами  замона  хeрам ё фироrи  ёр кашам, 
                Ба тоrате, ки  надорам,  кадом бор кашам?  

 Оймулло  боз ба зeрb  гиряашро  фурe  бурду  гуфт: 
 – Саъдихонам,  шеърдонам,  шоираи   ширинкаломам!  
 Мактуби  видоии  Шамсия   басо пурсeз ва xонгудоз буда,  дар айни  
{ол  муносибати  самимонаи   устоду  шогирдро  ба таври возе{  ошкор  
месозад.  Шамсияи   ноком   дар охири мактуб  аз падар хо{иш  мекунад:  
«Шумо агар  арво{и маро  шод кардан  хо{ед,  Оймуллои  азизамро  
мў{тарам шуморед».  
 Дар асар наrши мардон низ назаррас аст. Образ{ои  мусбат  [айдарrул, 
Асо,  А{мадxони  Машкоб,  Ашрафxон,  Истад--{ама  мардони  оrил,  
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росткор,  поктинат ва адолатхо{  мебошанд ва дар xараёни зиндагb  ботинан  
комилтар  мегарданд.  Нависанда мавrеи иxтимоb ва муносибати шахсии 
он{оро нозукбинона ба тасвир гирифтааст.  [айдарrул дар аввал   тан{о 
ба{ри   rасосгирb  аз  Uаниxонбой  ва Саиди Маст  бархоста буд: «Акнун  ман 
тан{о барои  як маrсад зиндагb  мекунам: ниrор!1  Аз душманонам ниrори 
духтари  нокомам,  ниқори зани   кулфатзадаам ва ниrори худамро мегирам». 
Вале баъдтар   ма{дудии  маrсади  худро  дарк   намуда,  ба{ри озодb  ва 
хушбахтии  тамоми  {амватанон   талош меварзад. 
 Образ{ои  манфb  низ  боварибахш   ва табиb   ба тасвир омадаанд. 
Нависанда  го{о  персонаж{ои   манфиро ба андеша водор   намуда,  xа{они  
ботинии  он{оро  равшану  возе{  мекушояд.  Масалан,  дараxаи баланди   
беномусb,  гарданшахb  ва xо{илии Абдурра{монбеки   миршаб   аз андешаи 
зерини e маълум мешавад: «Миршаб… хатро…  ба кисабаuалаш  андохт ва… 
аз   хаёлаш   мегузаронид,  ки ба {амаи ин  {одиса  ва фоxиа,  пеш аз {ама,   
мактаб   ва  босаводb   гуна{гор аст,   агар Шамсия  босавод  намешуд,  агар 
шеърдону  китобхон  намебуд,  {еx го{  ба чунин  ро{  rадам  намегузошт». 
 [амин тариr, фаъолият, муносибат, муомила ва андеша{ои  образ{ои 
«Духтари оташ» воrеb ва табиb   тасвир гардидаанд.  Ин образ{о  дар 
баробари  таъсири  бадеb  доштан  хонандаро  водор  мекунанд, ки  ба xомеа  
ва одамон  муносибати  оrилона  дошта бошад ва  аз {ар  рeйдоди  зиндагb   
панде  гирад. 
 
 Савол ва супориш{о: 
1.  Чаро  зиндагии Саломат  Xа{онгироваи  76-сола  таваxxe{и  Xалол  Икромиро   xалб 
намуд? 2.  Кадом образ{ои  «Духтари оташ» дар дигар роман{ои  сегона  низ  ширкат  
меварзанд? 3. Дар бораи фасл{ои  роман  маълумот ди{ед. 4.  Чаро образи  
Дилоромканизро  бозёфти адабии  X. Икромb  меноманд? 5.  Дар  бораи образи  Фирeза чb  
медонед? 6.  Боз кадом образ{ои  зан{о  дар хотиратон  наrш  бастаанд? 7.  Образ{ои   
мусбати  мард{о  кадом{оянд? 8. Образ{ои  манфии  мард{о  чb? 
 
 

ЁДДОШТНАВИСB ДАР АДАБИЁТ 
 

 Ёддошт дар rатори очерк ва сафарнома ба гурe{и жанр{ои махсуси 
{амосb дохил мешавад. Rонунияти марказии ин жанр{оро {одиса{ои воrеb ё 
{уxxатb ташкил меди{ад. Дар ёддошт нависанда чиз{ои дида, мушо{ида 
карда, аз сар гузаронида  ва вохeриву мулоrот{оеро, ки дар ниго{и e му{иму 
арзишманд мебошанд, мавриди баррасb ва му{окима rарор меди{ад. 
 Дар ёддошт воrеа{ое тасвир меёбанд, ки ма{сули замони гузашта буда, 
дар инкишофи сиёсb, иxтимоb ва фар{ангии xомеа са{ми муносиб доранд. 
Дар ёддошт на пайдарпайb, балки мо{ияти он{о шарти зарурb мебошад. 
Методи ягонаи ёддошт реализм мебошад. Барои тасвири дилкаш ва 
раuбатноки {одисаву воrеа{о нависанда го{о аз тасвири романтикона низ 
истифода мекунад.  Вале тасвироти хаёломез ба {одисаву воrеа{ои xудогона 

                               
1 Ниќор – ќасос,  
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иртибот дошта, ба заминаи воrеии ёддошт халал намерасонад.  Дар ёддошт 
имконияти офаридани образу харктер{ои барxаста камтар аст. Тан{о 
нависандагони забардаст дар офаридани образ{ои барxаста муваффаr 
мешаванд. Образ{ои  падар ва Тутапошшо (аз «Ёддошт{о»-и С. Айнb) 
намунаи чунин образ{о мебошад. 

Ёддошт дар адабиёти xа{он таърихи rадима дорад. Нахустин таxрибаи 
ёддоштнависb ба rалами нависандаи Юнони қадим Ксенофонт (430-355то э. 
мо) нисбат дода шудааст. Пайдоиши ёддошт ба маънои имрўзааш ба давраи 
э{ё мутааллиr аст. Дар байни асар{ои ёддоштии адибони xа{он  «Тавба»- и 
нависандаи Фаронса Жан Жак Руссо (1712-1778) ва «Бачагb», «Дар байни 
мардум»,  ва «Университет{ои ман» -и нависандаи рус М. Горкий (1868-
1936) маrоми арзанда дорад. 

Дар адабиёти форсу тоxик ёддоштнависb таърихи беш аз {азорсола 
дорад. Дар рисолаи «Саргузашт»-и Абeалb ибни Сино,  «Макоримулахлоr»-и 
Хондамир, «Латоифуттавоиф»-и Алии Сафb, «Чор унсур»-и Бедил барин 
асар{о маводи фаровони ёддоштb гирд оварда шудаанд. Вале барxастатарин 
асар{ои ёддоштb «Бадоеъулваrоеъ»-и Зайниддин Ма{муди Восифb ва 
«Наводирулваrоеъ»-и А{мади Дониш мебошанд. Восифb рeйдод{ои 
таърихию сиёсb ва фар{ангию адабиро аз назари намояндаи а{ли миёна{оли 
ша{р тасвир намудааст. Мувофиrи тасвири адиб  донишxeёни мадраса 
зимистон аз хунукb азоб доштанд. Восифb бар ивази маблаuе , ки аз 
rасидааш гирифта буд, ба он{о ёрии моддb мерасонад.  Аммо дар зимистони 
дигар шабнишиниии писари вазирро тасвир кардааст, ки дар он зиёда аз 50 
{азор танга барои айшу нeш сарф гардида буд. Чунин тасвир{о дар  
«Бадоеъулваrоеъ» фаровонанд ва хонандаро ба таърихи давлатдориву 
маишати а{олb дар асри  ХVI муфассал шинос мекунад.    

А{мади Дониш бошад, дар «Наводирулваrоеъ» бенизомию бетартибии 
иxтимоии замонро дар бедонишию бемаърифатb дидааст, бинобар ин 
омeхтани илм{ои дунявиро дар мадраса{о тарuиб кардааст.  Дониш ба 
воситаи асари ёддоштиаш «Наводирулваrоеъ» тарзи нави тасвири 
реалистиро ба вуxуд овард, ки онро имрўз реализми маорифпарварb 
меноманд. 

Асари барxастаи ёддоштии адабиёти давраи нави тоxик  «Ёддошт{о» - 
и Садриддин Айнb мебошад, ки воrеа{ои сол{ои 1882-1903 –ро дар аморати 
Бухоро фаро мегирад. Устод Айнb дар таълифи «Ёддошт{о»   анъанаи 
«Бадоеъулваrоеъ» ва «Наводирулваrоеъ»-ро давом ва инкишоф дода, {аёти 
сиёсb ва иxтимоb ва фар{ангию адабии Бухорои охири асри ХIХ  ва ибтидои 
асри ХХ-ро бо тамоми па{лe{ояш тасвир намуд. Воrеа{ое, ки дар 
«Ёддошт{о» тасвир ёфтаанд, дар таърихи иxтимоb ва фар{ангии халrи тоxик 
му{им ва арзишнок мебошанд. 

Минбаъд дар адабиёти тоxик асар{ои зиёди ёддоштb ба вуxуд омаданд, 
ки «Суб{и xавонии мо» – и С. Улуғзода, «Устоди ман, мактаби ман ва худи 
ман»-и Икромb, «Маъвои дил» -- и Ра{им Xалил, «Ёди ёри ме{рубон»-и М. 
Миршакар намунаи он{о мебошанд. Нависандагони тоxик дар асар{ои 
ёддоштии худ бештар ба а{ли зиё таваxxў{ зо{ир кардаанд. Агар Икромb дар 
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маркази асараш {аёт ва фаъолияти Садриддин Айниро қарор дода  бошад, 
пас, Миршакар вохeрию мулоқот{ояшро бо Де{отb, Турсунзода ва дигар 
зиёиёни тоxик тасвир намудааст. 

Дар адабиётшиносb маф{уми ёддоштро бо истило{и мемуар  (калимаи 
фаронсавb- ёддошт) {ам баён мекунанд. 

 
Савол ва супориш{о: 

1. Чаро ёддоштро ба гурe{и махсуси асар{ои {амосb дохил мекунанд? 2. Кадом 
махсусият{ои ёддоштро медонед? 3. Ёддоштнависb дар адабиёти xа{онb кай оuоз 
ёфтааст? 4. Кадом асар{ои ёддоштии адабиёти тоxикро медонед? 5. Ёддоштро боз ба 
кадом истило{ ном мебаранд? 

     
  

  РА[ИМ XАЛИЛ 
 (1909 – 1989) 

 
   [олнома Ра{им Xалил 3 июни  соли 1909 дар ша{ри Хуxанд  дар 
хонаводаи  косиби  мēзадēз ба дунё  омадааст. Падари Ра{им шеърдēст  ва 
модари  ē  мухлиси  китоб{ои саргузаштb буданд.  Бинобар ин  адиби оянда 
аз хурдb ба шунидан ва хондани uазал{ои [офиз, Камоли Хуxандb, 
Абдурра{мони Xомb ва xангнома{ою саё{атнома{о шавrу  {авас пайдо  
намуд. 
 Ра{им маълумоти ибтидоиро  дар мадраса гирифтааст. Баъди  инrилоби 
Октябр  та{силро дар мактаби нав  давом дода,  соли 1927 онро ба итмом 
мерасонад. Баъдтар  мактаби яксолаи  муаллимтайёркунии  ша{ри Хуxандро  
ба поён расонда, то соли 1931  ба касби муаллимb  машuул  мешавад. Дар 
сол{ои муаллимb  ба омēхтани  асар{ои  адибони тоxик ва  рус,  аз xумла С. 
Айнb, А. Ло{утb,  А.П. Чехов, М. Горкий, xиддан  машuул  гардида,  бо 
таъсири  он{о  аввалин  шеъру {икоя{ояшро  иншо  мекунад. 
 Ра{им Xалил  ба рēзноманигорb раuбат  дошт  ва аз соли  1921  сар 
карда, беш аз бист сол дар рēзнома{ои  «Пролетари  Хуxанд», «[аrиrати  
Ленинобод», «Тоxикистони сурх»  ва  маxаллаи  «Шарrи сурх»  адои вазифа 
намудааст.  Аз соли 1952  то охирин рēз{ои  {аёт котиби масъули шēъбаи 
хуxандии Иттифоrи  нависандагони  Тоxикистон  буд. 
 Ра{им Xалил соли 1934 ба узвияти Иттифоrи нависандагони  
Тоxикистон  rабул гардид  ва соли  1970  ба Xоизаи давлатии ба номи  Рēдакb 
сазовор дониста шуд. Мавсуф  Нависандаи  халrии  Тоxикистон  мебошад. 
Нависанда  10-уми  октябри соли  1989 дар ша{ри Хуxанд аз олам мегузарад. 
Марrади адиб дар гēристони   зодго{аш  rарор дорад. 
   Мероси адабb Ра{им  Xалил ба гурē{и адибоне дохил  мешавад, ки  фаъолияти  
эxодиашонро  аз ибтидои сол{ои 30-юм оuоз  намудаанд.  Адиб аввал{о  ба 
эxоди шеър майл доштааст. Маxмēаи аввалини адиб– «Мавx{ои 
музаффарият» (1933) шеър{ои сол{ои 1931-1933  иншо гардидаро  фаро 
гирифтааст. 
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 Ра{им  Xалил  асосан бо эxоди  {икоя ба адабиёти  шēравии  тоxик 
дохил шудааст. Дар давраи аввали эxодиёташ {икоя{ои {аxвии ē зиёда 
маъруфият  пайдо кардаанд. Маxмēаи дуввуми  адиб бо номи  «Орзу» соли 
1934 ба табъ мерасад, ки дар он бе{тарин {икоя{ои  {аxвии муаллиф чун 
«Марги Хушомадхēxа», «Хар ва сабукрав», «Гурба ва  рашк», «Хоxаи 
борон», «Хонаи нав»  ва uайра гирд омаданд. 
 Баъд{о  дар маxмēа{ои  «Шеър{о ва {икоя{о» (1939), «[исса аз rисса» 
(1941), «[икоя{ои  замони xанг» (1944), «Умри дубора» (1949), «[икоя{о» 
(1954), «Ба{ор» (1960), «[амида» (1961), «Шикасти тилисмот» (1964), 
«Ил{ом» (1973),  «Духтари мармарин» (1975),  «Бозгашт аз би{ишт» (1976), 
«Баъди борон» (1978)  шеъру {икоя ва очерк{ои адиб дар мавзēъ{ои 
гуногуни рēзгори одамони даврони  шēравb дастраси хонанда гардиданд. 
 Нависанда дар {икоя{ои  {аxвb аз адабиёти  шифо{b ва таъбир{ои 
халrb бамаврид истифода  намуда,  падида{ои номатлуби xомеаро  зери 
тозиёнаи танrид гирифтааст. Дар {икояи «Марги Хушомадхēxа» 
Хайруллохēxа хушомадгē  ва тамаллуrкори гузаро  мебошад.  Бинобар ин, 
мардум ēро  «Хушомадхēxа» лаrаб додаанд. Агар раиси корхона  Сангини 
Сатанг сулфа кунад,  Хушомадхēxа «Лаббай, чb мефармоед?» гуфта  таъзим 
мекунад.  E тез ба бозор давида,  ба Сангини  Сатанг  сигор меоварад ва 
гēгирд гиронда,  ба нēли  хēxаин  медорад. Ба хонаи  хēxаин майда-чуйда{ои  
рēзгорро  мекашонад. Дар атрофи Сангини Сатанг парвонавор  чарх  мезанад. 
 Ин чоплусb ва лаганбардори{о оrибат боиси марги  Хушомадхēxа 
мегарданд.  E го{и ба хонаи  хēxаин  керосин овардан аз саросемагb меафтад 
ва либос{ояш ба сēзишворb  олуда мегарданд.  Ба {авлb даромада мебинад, 
ки  хēxаин омодаи  сигоркашb  аст.  Сигори сардорро гиронданb  шуда  
гēгирд  мезанад,  ки худ оташ гирифта  месēзад.  
 Ё  худ дар {икояи «Васвасабону» симои зане,  ки «аз охури баланд ем 
хēрда одат кардааст» ва ба ē тан{о «пēшоки  навбанаву  рангбаранг,  xо{у  
xалоли ба чор кас маъrул мешудагb» даркор аст, тасвир гардидааст. 
Мўнисабону зани зебову со{ибxамол аст, вале ботини нопок ва нафси қонеъ 
нашаванда дорад. Ин хислат{ои бад eро хандаовар ва нафратовар намудааст. 
Нависанда таваxxe{и хонандаро ба оила ва тарбияи фарзандон xалб карда, 
таъкид менамояд, ки сарчашмаи хислат{ои манфии Мўнисабону тарбияи 
нодурусти оилавb аст. Истифодаи санъат{ои саxъу тазод ва таркиб{ои рехтаи 
забонb боиси ифоданокии тасвир гардидааст: «Он{о вайро, ки фарзанди 
ягонаашон аст, рeзе чанд бор гули сабади хона, eро шамъу худро парвона, 
нури дидаю тоxи сари падар, сафедию сиё{ии чашми модар меномиданду 
тайёр буданд, ки {ар вақт хeрокашро хeронида либосашро пeшонида 
монанд».  
 Дар баробари ин, Ра{им Xалил  ба навиштани асар{ои  калон{аxм  
машuул мешавад.  Дар охири сол{ои сиюм нависанда  дар заминаи  воrеа{ои  
самти шимоли Тоxикистон  ба эxоди романе  пардохт,  ки rисми аввали  он  
соли  1941 бо номи  «Гулрē»  ба нашр расид.  Баъд аз Xанги Бузурги Ватанb 
адиб rисми дуввуми  романро  ба анxом  расонд ва {ар ду rисм  соли  1949 бо 
номи «Одамони xовид» дастраси  хонанда гардиданд. Ин асар аз ду қисм ва 
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30 боб иборат буда,  ба мавзēи  xанг{ои  дохилb  ба{ри  барrарор намудани  
сохти  шēравb  дар минтаrаи  шимоли  Тоxикистон  ва ша{ри Хуxанд  
(сол{ои 1916-1927) бахшида шудааст. Образ{ои  асосии асар Пēлод Rодиров 
ва Гулрē Рустамова {амчун инсон{ои дēстдошта миёни хонандагон шē{рат 
доранд. Пeлод {анeз аз айёми xавонb бачаи {ушёр, дидадаро ва ра{мдилу 
адолатхо{ буд ва ин хислат{о дар баробари омeхтани таxрибаи зиндагb 
такмил меёбанд. Пўлод фарзанди халr аст ва нависанда eро дар маркази 
{одиса{ои роман мегузорад. Ба rавли мардум, Пeлод бо марг мубориза 
бурда, бар он uолиб мебарояд. Садоrат ба халr, дилбастагb ба кор ва 
муносибати оrилонаву хайрхо{она ба оила Пeлодро азизу ма{буби сокинони 
де{оти Тагоб, Басманда, Rистакeз, Масчо{ ва дигар туман{ои Хуxанд 
гардондааст. «Такяго{и мо, xавон бошb {ам, падари мо {астb » -- мегeяд ба e 
мeйсафеде. 

Образи Гулрe боз {ам диrrатxалбкунанда аст. Нависанда дар аввали 
роман тавуxxe{и хонандаро ба {усну xамоли Гулрe xалб менамояд: 
«Чашмони сиё{,  мижгони дарозу боло бардоштаи e со{ибxамолони 
rишлоrро ба {асад меоварад… Ваrте ки e механдид, дандон{ои майдаю зичи 
марворидвор дурахшонаш гeё  рeяшро  равшан менамуданд». Симои зо{ирии 
rа{рамон хонандаро водор мекунад, ки ба таrдири ояндаи e бетараф 
набошад. Ин образ {амеша дар {аракат аст ва ва аз духтари одии rишлоr то 
ба раиси артели бофандагон, мураббии сад{о занони тоxик инкишоф меёбад. 
Гулрe дар ишrу му{аббат {ам собитrадам аст. E Пeлодро бо тамоми {астияш 
дeст медорад ва дар оянда {амсафари {аётb, дилсeз ва масли{атгари Пeлод 
мешавад. Дар роман му{аббати гарму xeшони зану шав{ар – Пeлод ва Гулрe 
самимb ва воrеb  тасвир ёфтааст. Романи «Одамони xовид»-ро метавон  
са{ифаи  тозае дар  таърихи  адабиёти  сол{ои  30- юми тоxик номид. 
 Р. Xалил  сол{ои 70-ум  асари  ёддоштие бо номи «Маъвои дил»  эxод 
мекунад,  ки он аз ду rисм иборат буда,  rисми аввал  соли 1970  ва rисми 
дуввум соли 1982  ба табъ расидаанд. Нависанда аз {аёту  фаъолияти 
одамони  шинохтаи вилояти Суuд ва пойтахти он – ша{ри Хуxанд,  
иштирокчиёни xанг{ои дохилb ва барпокунандагони  сохти нав, rа{рамонони 
ме{нат,  олимон ва санъаткорони  маш{ур, {офизону мутрибон,  ходимони 
давлатb  {икоят  мекунад. Дар маxмēъ «Маъвои дил» мо{ияти таърихиву  
кишваршиносb  пайдо кардааст ва барои насл{ои  минбаъда  метавонад 
{амчун шиносномаи вилояти Суuд ва ша{ри  Хуxанд хизмат  намояд. 
 Р. Xалил  дар боби адабиёти  бача{о  низ  {икоя{о дорад, ки он{оро  аз 
маxмēа{ои  «Кабēтар» (1963) ва  «Табиби ман» (1973) мутолиа  кардан  
мумкин  аст. Дар {икоя{ои  бачагонаи  Р. Xалил,  чун дар тамоми  эxодиёти ē,  
тасвир{ои  мутоибаомез мавrеъ доранд. Ин xи{ат{о {икоя{ои  барои бача{о  
навиштаи адиб, аз  xумла, «Зангēла»,  «Rумрb  ва мēсича», «Соч{о», «[икояи  
Бобобарот»-ро  хонданбоб  ва  писандида кардаанд. 
 Р. Xалил дар эxоди асар{ои са{навb низ комёби{о дорад.  Аввалин   
песаи  адиб бо унвони «Саодат» (1932)  дар са{наи  театр{ои  Xум{урии  
Тоxикистон намоиш дода шуд. Соли 1940 маз{акаи «Зани 96-ум»-ро  эxод  
мекунад,  ки санъатшиносон онро  аввалин  кēшиш  дар эxоди  маз{акаи  
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мусиrии  тоxикb   номидаанд. Песа{ои  «Му{аббат» (1932),  «Санавбар» 
(1938), «Ду вохēрb» (1943), «Дарди шоир» (1963, дар бораи  Камоли 
Хуxандb), «Бедорb» (1975) намунаи бе{тарини асар{ои са{навии нависанда  
мебошанд. 
 Ра{им Xалил  аз сол{ои 30-юм  сар карда  {икоя{ои  ало{идаи  М. 
Горкий, А. Чехов,  песа{ои «Раъду барr»-и  Н. Островский ва «Афсонаи 
ишr»-и  Нозим [икмат, асар{ои  Uафур Uулом,  X. Мамадrулизода ва 
дигаронро ба тоxикb тарxума кардааст. [амчунин,  як rатор асар{ои  
нависанда,  аз xумла  «Одамони xовид», «Шēроб», «Маъвои дил», «Духтари 
мармарин»  ба забон{ои  русb, олмонb,  полякb,  чехb  ва uайра тарxума 
шудаанд. 
 [амин тариr, Р. Xалил {амчун адиби  со{ибистеъдод  ба {амаи навъ{ои  
адабb  таваxxē{ зо{ир намудааст ва, бешуб{а, ē дар  таърихи   адабиёти садаи 
ХХ тоxик  мавrеи муносиб дорад. 
 

Савол  ва супориш{о: 
1. Рēзгори  Ра{им  Xалилро  шар{ ди{ед. 2. Фаъолияти  адабии  Р. Xалил  кай оuоз 
ёфтааст? 3. Адиб   аввал{о ба кадом  навъ{ои  адабb  асар   эxод мекард? 4. Дар бораи 
{икоя{ои  {аxвии  нависанда  маълумот ди{ед. 5. Ра{им Xалил кадом асар{ои  
калон{аxмро  офаридааст? 6. Оид ба романи «Одамони xовид» чb  медонед? 7.Асар{ои  
са{навии  нависандаро  номбар  кунед. 

 
 

РОМАНИ «ШEРОБ» 
 Романи «Шēроб» аз се китоб  иборат  аст.  Китоби якуми  роман  
сол{ои  1956-1958 (дар са{ифа{ои  маxаллаи «Шарrи сурх») бо номи  
«Ангиштканон» ва соли 1959 бо номи «Шēроб» ба табъ  расид. Китоб{ои  
дуюм ва сеюми  «Шēроб»  соли 1967 чоп мегарданд. Китоби  якум  30 боб, 
китоби  дуюм 22 боб  ва китоби  сеюм 17  бобро  ташкил  меди{анд. 
      Мавзēъ ва      Романи «Шēроб»-и Р. Xалил рēзгор ва фаъолияти табаrаи кор- 
    мундариxаи асар     гари тоxикро дар ду давраи  иxтимоb дарбар кардааст. То 
барпо шудани  сохти шēравb  дар самт{ои  xанубии  сарзамини Тоxикистон  
корхона{ои  саноатb вуxуд надоштанд.  Аммо  дар rисмати  шимолии 
Тоxикистон, ки  акнун номи вилояти Суuдро гирифтааст, то инrилоби Октябр 
чанд муассисаи саноатb фаъолият мекард. Ша{рчаи Шēроб дар {удуди  
но{ияи Исфара яке аз  чунин  марказ{ои  коргарb буд, ки он xо насли аввали  
коргарони  тоxик  тарбия  ёфтааст.  
 Романи «Шēроб»  дар  заминаи {аёту  фаъолияти   бошандагони {амин  
ша{рча ба вуxуд омадааст. Ин xо аз тамоми  но{ияву де{оти  атрофи Исфара, 
Конибодом, Масчо{, Истаравшан, Хуxанд намояндагони а{олии ме{натb 
xамъ омада буданд. Нависанда ба гузаштаи он{о рē меорад ва аз ниго{и 
таърихb xараёни рēзгори коргаронро  аз поёни rарни  ХIХ то сол{ои  60-уми  
асри ХХ  идома меди{ад. 
Хатти сужети    Нависанда сужети романро аз даврони бачагии Давлат оuоз 
роман    мебахшад, ки ē дар як гēшаи дурдасти кē{истони Бадахшон дар 
{олати ятимию бенавоb rарор дошт. Дар боб{ои «Сафари диёри дур», «А{ди 



 173 
бародарb» ва «Дар оuēши кē{истон» аз кē{истони Помир ба тарафи Фарuона 
сафар кардани Давлат бо собиr аскари rисми {арбии {укумати подшо{ии рус 
Петр Данилов ва дар  кони  ангишти Шēроб ба кор даромадани он{о тасвир 
ёфтааст. 
 Боб{ои минбаъдаи китоби якуми «Шēроб» ба ме{нати пуразобу 
талош{ои озодихо{онаи ангиштканон бахшида шудаанд. Давлат миёни 
коргарони гуногунмиллат rарор  мегирад, ба беадолати{ои иxтимоb рē ба рē 
мешавад ва мебинад, ки бошандагони ша{раки коргарии Шēроб низ дар 
вазъияти бади иrтисодb rарор доранд. Давлат  бо мурури  замон  инкишоф  
ёфта,  ба  дараxаи шахсияти  шинохтаи  кони  ангишти  Шēроб  мерасад ва 
{амро{и  Петр, Холи  ворухb, Даря,  Ма{ками Мухтор  барин  озодихо{он ба 
амалиёти  пин{онкорона  мепардозад. Воrеа{ои китоби якуми  роман  бо  
uалабаи  инrилоби Октябр ба охир мерасад.  

Воrеа{ои  китоби дуюми роман аз давраи xанги ша{рвандb оuоз ёфта, то 
охири соли 20-ум давом мекунад. Симо{ои мусбати асар, ки акнун со{ибони  
кони ангишти Шēроб гардида буданд,  худ ба фаъолияти ро{барb мепардо-
занд. Холи ворēхb, Давлат, Петр, Арслоналb, Аверченко барин  образ{ои 
мусбат  бештар амал карда, зиддият{ои  симо{ои  мусбату манфb камтар ба 
назар  мерасанд.  Арслоналb  ва Петр  аз сафи артиши  шēравb  ба кони 
ангишти Шēроб бармегарданд ва ба{ри ободии  кон ва  исте{соли  {арчи 
бештари  ангишт   ме{нат   мекунанд.  

Дар китоби сеюми романи «Шeроб» замони воrеа{о ба охир{ои  
сол{ои 50-ум ва ибтидои сол{ои 60-уми асри ХХ тааллуr дошта, он 
фаъолияти  иxтимоb  ва  ташкилотии  персонаж{ои  асосиро  дар айёми  
пиронсолb  дарбар кардааст. Р. Xалил  дар боби  аввал – «Xомаи  бомасли{ат 
кēто{  намеояд» воrеаро  аз маъракаи  ба  нафаrа баромадани  Давлат  
Назаров  оuоз намуда,  баъд ба таври вопасгирона (ретроспективb) ба замони 
30-40 сол пеш мегузарад.  Дар панx боб  воrеа{ои  даврони баркамолb  ва ба 
{аёти оилавb rадам гузоштани  Давлату  Иноят, Петру Лида  ва Акбару  
Рокия  тасвир  меёбад. 
 Нависанда  дар чанд  боби дигари асар  масъала{ои  тарбияи фарзанд  
ва дар асоси  илм пеш  бурдани  исте{солотро  ба миён  мегузорад.  Зиддият  
миёни  нафаrагир Давлат Назаров ва раиси кони  ангишт  Шукуров  авx  
мегирад  ва он  ба uалабаи  Назаров анxом меёбад. 
 Романи «Шēроб»  асари  серперсонаж буда,  дар он  236  нафар  
иштирок менамояд. Р. Xалил  ба воситаи Холи ворухb,  Давлат, Петр, Акбар, 
Буров, Эсанпай, Даря, Арслоналb, со{ибони кони ангишт Александров,  
Петухов,  Идрисенко, сардори ма{алла, {исобчb Писин, қурбошb,  [асанкēса 
барин персонаж{ои мусбату манфb зиндагии  табаrа{ои мардуми  тоxикро 
аввали  асри ХХ  нишон додааст.  
     Образи Холи           Дар романи «Шēроб» симои   аз {ама назаррасу хотир- 
         ворēхb           мон  Холи ворēхb мебошад.  Хол монанди Лутфуллогēппон    
(аз «Ёддошт{о»-и  Айнb)   ва Восеъ (аз «Восеъ»-и Улуuзода) дорои rувваи 
азими  xисмонист. Хол зодаи   яке аз rария{ои  кē{ии  Исфара – Ворух 
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мебошад, ки  дар кони  ангишти  Шēроб за{мат мекашад.  E  аввал  чун 
шахси  даuал,  майзада ва  бесару сомон  тасвир  ёфтааст.  Баъд аз кор ба 
шароб дода шуда,  зану фарзандонро  {аrорат  ва  лату кēб мекунад. 
 Ваrте ки Хол  ба коргарони русу украин  ошноb пайдо мекунад, 
о{иста-о{иста  дар шуури ē  {исси  муrобилият ба зулму  ситам  пайдо 
мешавад. E дар сари  rабри {ампешааш  Суренко   мардуми  xамъомадаро  ба 
корпартоb  даъват  мекунад: «Нафсуламри  гапро гēям,  одам ба дунё чанд  
бор меояд? – пурсид  ē  ва худаш xавоб дод: -- Як бор. [амин тавр,  ки бошад,  
як омадан {асту  як рафтан.  Ра{матии  Суренко  дирēз {амин ваrт дар {амин 
xо,  дар  байни  мо буд.  Имрēз бурда  гēр мекунанд.  Мо бошем,  монанди 
сангпушт сари худро  ба даруни  xома  мекашем,  ба гēр карданаш {ам  
намеравем,  ба  болокориаш  аз ин  нокасон  гап мешунавем.Ман рафтам». 
 Xа{ду талоши Хол ба{ри {уrуr{ои худ баъд{о характери  
муташаккилона  мегирад.  Нависанда  сурату сират  ва амалиёти  Холи 
ворухиро  дар xараёни  ме{нату  муносибат  ба табаrа{ои  гуногуни xомеа 
нишон  медиҳад. Сухани Хол низ  мувофиrи характери ē ибратомēз ва  
пандомез аст. Аз нутrи  rа{рамон, ки бо маrолу  зарбулмасал{о ва порча{ои  
шеърb  оро  ёфтаанд,  хислат{ои  инсондēстb,  хайрхо{b  ва  некандешии  ē 
маълум  шуда  меистад: 

 -- [амин тавр гуфтию  мондb, додарxон. Туф  кунb,  ба рeи худат 
меафтад, -- гуфт Хол-бобо. –Муфаттиш  шинос буду  маро аз  худам  хубтар 
медонист. Аммо ширро сафед гēям,  rабул намекард. 
  Аз душманон  баранд шикоят ба дeстон, 
  Чун дeст душман аст,  шикоят куxо барем?- 
гуфтаанд. 
 [амин тавр, Холи ворухb дар  охири роман  {амчун  муаллими  
коргарони  xавон  шe{ратёр мешавад.  Ро{барони кон {амеша аз вай  
масли{ат  мепурсанд ва {амчун  собиrадори кони ангишти  Шeроб 
rадршиносиаш  менамоянд. 
  Образи Давлат     Дар образи  Давлат бе{тарин хислат{ои мардони за{маткаши  
тоxик  тасвир гардидаанд. Ме{натдeстb  ва хушзе{нии Давлат {анeз  аз 
давраи  кeдакиаш  аён мегардад.  Давраи кeдакb  назди  падараш [акимбек  
{унар ёд мегирад, баъди вафоти падару модар дар тарбияи  Саломатшо{у 
Петр  монда,  аз Пётр забони  русb меомeзад. Ин  ятимбачаи  зирак ба 
воrеа{ои  замон  дуруст  сарфа{м  меравад. Давлат {амро{и бародархондаш 
Пётр ба Шeроб омада, таrдирашро  ба кони ангишт,  ба ша{рчаи коргарb  ва 
сокинони   ин макон мепайвандад. Давлат ваrти дар  нафаrа будан {ам назди  
халrу  мамлакат масъулияти  зиёде ба дēш дорад. E дар рeи {авлии корхона 
бе{уда талаф ёфтани  uарам{ои  ангиштро  дида, аз бепарвоb  ва 
бесало{иятии  ро{бари кони ангишт – Шукуров  озурдахотир  мегардад  ва 
eро ба инсофу адолат  водор менамояд:  Давлат Назаров типи коргарони 
тоxики замони шeравb  мебошад, ки  устухонашон  дар ме{нати {алол 
муста{кам шудаанд.  
Образи Пётр       Р. Xалил дeстиву {амкории  халr{ои гуногунро,  пеш аз {ама,       
Данилов        дар симои  Пётр Данилов васф намудааст.  Аскари  rатории  
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армияи подшо{ии  рус дар яке  аз де{а{ои  дурдасти  Бадахшон  хизмат 
менамояд ва ба а{олии  он xо дeстb  пайдо мекунад.  Пётр  ба э{тироми  
мардуми  Бадахшон  сазовор гардидааст. Муносибату  муомилаи e ба оилаи 
осиёбони  помирb  Саломатшо{, Давлату Даря, о{у  афсeсаш  аз вафоти  
бема{али  Суренко  симои eро  {амчун  инсони  комил  ва хайрхо{  нишон 
меди{ад. Ба муносибати   хешутаборb табдил ёфтани  дeстии  Пётру  Давлат  
дар вохēрие, ки  баъди  се  соли xудоb,  {ангоми  аз  xанги якуми xа{онb   
баргаштани Пётр ба вуreъ мепайвандад, самимb  ва табиb тасвир  ёфтааст: 

 – Акаxон,  акаxони  азизи ман! – ба тоxикию русb  фарёд зад Давлат ва 
eро   ба оueш кашида бēсидан гирифт.– Укаxони ман, Давлати ман! -  мегуфт 
дар навбати худ Пётр  ба оueши  худ xавони  нозукандом, лекин боrуввату  
симпайро  ма{кам кашида, -- [ой,  ту ба ман  нигар!  Ин rадар калон шудb? – 
сонияе  аз бeсу канор  боз истода ба рeйи укаи худ  нигарист. Пётр Данилов 
типи  шахсони  uамхору  поквиxдон аст, ки  умри азизро ба{ри хушбахтии  
мардум  ва бе{дошти  xомеа сарф кардаанд. 
Образи      Даря  Суренко,  модари Арслоналb,  духтур  Любов Василевна, 
 занон  [идоят, Xамила симо{ое мебошанд, ки баробари мардон бори 
зиндагиро  ба душ доранд,  чун ма{бубаву {амсар  хеле содиr, чун  модар 
басо  ме{рубон  ва чун  корманд  фаъолу  {алолкор мебошанд. Духтари  
ширфурeши  де{отb [идоят дар назди Любов Василевна шогирд  истода, 
касби табибиро  аз худ мекунад ва {амро{и   устодаш де{  ба де{  мегардад, 
то  ба дарди  мардум  даво бахшад. Давлат  ма{бубаашро  дар либоси  
мардона  дида,  {айрон мешавад: 
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 –Наход {еx  кас  надониста бошад, ки духтар дар либоси мард аст? --  

нобоварона пурсид Давлат. – Ман охир eро аз дур  шинохтам. 
–Барои ин чашмони Давлат даркор буданд, - далели  ба{снопазир  

овард модархонд. 
Ме{нати софдилона  ва шароити мусоиди  оилавb ба [идоят обрую 

эътибор меорад. E {амчун намояндаи занони тоxик дар  анxумани  аввали 
занон дар Маскав ширкат варзида, баъд{о  чун мудири  боuчаи  бачагон дар 
таълиму тарбияи  фарзандони халr  са{м мегирад. 

Аз  образ{ои ла{завие,  ки ба таври xолиб  тасвир ёфтаанд, модари 
Арслоналb мебошад. Дар боб{ои “Наузанбилло{!”1 ва “[одисаи 
{айратангез”–и китоби аввали роман ин пиразани rирuиз бо илтимоси 
домодаш Даряро  дар хонааш пин{он кардааст. Дар ни{оди кампир ду rувваи  
ба {ам  зид пайдо шуда,  eро азоб меди{ад.  Аз як тараф, e хурсанд аст,  ки ин 
ятими  бекасро  дар хонааш пин{он кардааст. Аз тарафи дигар,  e  дар тарсу 
{арос  аст, ки Даря “кофир” аст ва аз “касофати e” мумкин аст дар хонааш 
бадбахтие рeй ди{ад. Ваrте ки  ба ин духтар  дил бохтани  писараш 
Арслоналиро  мушо{ида намуд, {уш аз сараш парид. Наход, ки  “писари 
rирuиз, бачаи мēъмину  мусулмон,  ба урусдухтар, ба духтари uайри дин дил 
додааст?!» Дар ботини ин  кампири  солхēрда оrибат {исси  ра{му шафrат  
ба Даряи  ятим  uалаба  мекунад  ва e ин духтари   бадбахтро ба {имоя  
мегирад. 
    Образ{ои манфb      Дар тасвири симо{ои  манфb нависанда аз  {аxв 
истифода  кардааст. Со{иби   кони ангишт  Александров марди xисман uафсу  
ботинан пуч аст.  E типи ро{барони муфтхeру  бадахлоr,  бевиxдону 
фиребгар мебошад ва маънии  зиндагиро  тан{о дар танпарварию  фориuболb 
медонад. Симои зо{ирии Александров ботини нопоки eро xилва меди{ад: 
«Александров марди  таrрибан шастсола, миёнаrад, ба андозае  фарбе{у  
лабу лунxаш ба {ар сe овезон буд,  ки бинанда гумон  мекард,   вай {озир ба 
як тараф  шорида меравад. Шиками вай аз {ад калон буд.   Ба назар чунин 
менамуд, ки  e ба болои   ишкам  аз зери либос бeuчаи   калонро  {ам 
бастааст…» 
 Ба {амин тариr,   сарнавишти  Холи ворухb, Давлат Назаров, Акбар  ва 
дигар  коргарони  кони ангишти Шeроб баёнгари пайдоиш  ва ташаккули  
синфи  коргари  тоxик  мебошад.  
 

             Савол ва супориш{о:  
1. «Шēроб» дар байни кадом сол{о навишта шудааст ва аз чанд  китоб  иборат аст? 
2.Роман кадом  мавзēъ{оро  дар бар  гирифтааст? 3. Сужети  асар чb хел  оuоз  меёбад? 4. 
Оё дар хатти сужети асар  ла{за{ои  вопасгирона (ретроспективb) истифода шудаанд? 
5.Образ{ои мусбати  романро  номбар кунед. 6. Образ{ои  манфии асар кадом{оянд? 7. 
Дар бораи образи  Холи ворухb маълумот ди{ед. 8. Давлат Назаров чb хел образ аст?  9. 
Дeстии халr{о  ба воситаи кадом образ{о   таъкид ёфтааст?  
 
 

                               
1 Наузанбилло{ ё наузубилло{ --  ба  Худо пано{  металабем. 
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ЗАБОН ВА  УСЛУБИ ЭXОДИ Р. XАЛИЛ 

 Забони  асар{ои Ра{им Xалил  дорои хусусият{ои  ба  худ хос мебошад.  
Нависанда кeшиш кардааст, ки  забони асар{ояш равон,  образнок ва xолиб 
бошад. Тасвирро хусусан манзара{ои табиат xоннок ва таъсирбахш 
менамоянд. Масалан, романи «Одамони xовид»  бо тасвири манзараи ба{ори  
де{аи Тагоб оuоз меёбад: «Паго{ии ба{ор. Насими навозишгар бeйи 
димоuпарвари  гул{ои дарахтони  шафтолу, себ,  нок,  олуболуи  пасу пеш  
шукуфтаро аз боu{о  ва гул{ои  худрeйро  аз доманаи кe{{о ба rишлоr,   
даруни дарахту сабзазор пароканда мекард… Дар миёнxойи  осмон  як 
порчаи  калони абри  сафед,  ки ба монанди  хирмани пахта менамуд,  
наxунбида меистод. 

Духтаре рeйи яке  аз {авли{ои rишлоrро,  ки шабнами  ба{орон ба он  
шакароб1 зада буд,  мерeфт ва дар васфи  ба{ори  дилфиреб таронае мехонд: 

Дар домани  {ар шукуфабоuе, 
[ар барги гуле  чу шабчароuе. 
Гул{ои шукуфта xом дар даст, 
Бардошта бонг  булбули  маст. 

                              Серобии сабза{ои  навхез, 
Аз лeълēи тар  зумуррадангез. 

 
Духтар  rомати худро го{-го{  рост карда,  кокул{ои  то хами зонуяш  

фуромадаро даст намуда, ба тахтапушт мепартофт ва дар {ангоми  
нафасросткунb ниго{е  ба  дарахтон менамуд,  насими  паго{b  шох{ои пур аз 
гули  марворидмонанди  дарахтонро о{иста-о{иста  меxунбонд». 

Ин тасвир, аввалан,  таваxxe{и  хонандаро  ба де{аи Тагоб  ва духтаре, 
ки  минбаъд  дар маркази  воrеа{ои  асар rарор  мегирад,  xалб менамояд. 
Uайр аз ин, тасвири боло  ба услуби  эxодии Р. Xалил,  ки барои пурrувват  
намудани таъсири асар{ояш аз порча{ои  шеърb  фаровон истифода  мебарад,  
ишора мекунад. Rувваи муассирии порчаи мазкурро махсусан  ташбе{,  
истиора, тавсиф  барин  санъат{ои бадеb  афзун  гардондаанд. Ба  хирмани 
пахта монанд  кардани  пораи  калони абри сафед воrеb ва ба  {аёти  халr  
наздик аст.  

 Восита{ои  тасвии бадеb забони асар{ои  Ра{им Xалилро  дилчаспу фо- 
рам намуда,   мо{ияти этетикb ва маърифатии  сухани  нависандаро  афзун 
гардондаанд. [ар як  санъати бадеb хусусияти хос дорад ва ягон {одисаи  
му{имеро равшан инъикос  менамояд: а) «{оло вай…дар  курси нест кардани   
бесаводb… сарашро лучу {афтоду ду  тори   асабашро   якто карда мехонд».  
б) «чунон ки  xeю xeйча{ои  майда  ба {ам пайваста ба дарё мубаддал 
мешаванд,  uайрати якxояи  одамон  ба rувваи  тавоное  мубаддал  мегардид».   
 Дар мисоли аввал  барои нишон додани  таuйироти   сифатии халrи  
ме{натb  дар сол{ои   30-юм  муболиuа  ({афтоду  ду  тори асабашро  якто 
карда) са{м гирифтааст. Дар  мисоли  дуюм бошад, rудрати  фаъолияти  

                               
1 Шакароб задан – андак  об  пошидан. 
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дастxамъонаи мардум ба воситаи ташбе{и мураккаб (ба якxошавии  xeйча{ои  
майда монанд кардани  uайрати  якxояи  одамон) таъкид  ёфтааст.  
 Боигарb  ва ифоданокии  забони асар{ои  Р. Xалил  аз {исоби 
истифодаи  фаровони маrолу  зарбулмасал{о ва афоризм{ои1 халrb низ 
таъмин гардидаанд.  Нависанда барои  тасдиrи фикру  андеша ва  амалиёту  
муомилаи персонаж{о маrолу зарбулмасал  ва сухан{ои  {икматноки   халrро 
айнан истифода  кардааст: «Дасти одамизод гул», «Тоrати ме{мон надошт, 
хона ба ме{мон гузошт», «Гап зану муомила шунав», «Бе шамол шохи дарахт 
намеxунбад» ва  дигар{о. Ду мисол:  «Дар ма{аллаи мо тамоми  
навигари{оро аввал занон  мефа{манд. Аксар  хабар{ои  ёфта омадаашон  
пурра набошанд {ам,  rисман  тасдиr мегардад. Бечиз  намегeянд, ки, «бе 
шамол шохи дарахт намеxунбад». Ё худ:  «Котиби {авзаи фирrа Усмон  
Баротовро  xустуxe кардаму  наёфтам.  «Асои пир  ба xои пир » гуфта  ба 
назди  котиби  комсомол  омадам». 
 Р. Xалил  вобаста  ба тарзи  баён  ва мавrеи  зарбулмасалу  маrол{о дар 
xумла,  баъзан,  сохти  грамматикии  он{оро  таuйир  меди{ад.  Дар ин 
маврид нависанда кeшиш менамояд, ки  таuйироти  шаклb боиси  костагии 
мазмун  нагардад,  балки фикр  дар либоси   боз {ам  xолибтар  ифода  ёбад.  
Масалан,  адиб аз маrоли  «бачаи эрка – балои xон» (ё «бачаи бисёр балои 
xон») таркиби {икматноки  «бачаи  бисёр  - {узури xон»  сохтааст; Аз 
зарбулмасали  «дасти одамизод гул аст» таркиби «дасти одами  озод гул аст»-
ро  офаридааст; Ба xойи маrол{ои  «пай {асту [айдар нест»,  «на пай {асту 
на [айдар» шакл{ои дигар – «пай {асту вай нест», «на пай буду на [айдар»-
ро  истифода кардааст ва uайра. Мисол:  «Дасти одамизод гул аст» --  мегeяд 
зарбулмасали тоxик. Мо ба ин калима «озод»-ро {амро{ карда мегeем: 
«Дасти одами озод гул аст». Чунки  ме{нати озод  набудагb барои одамизод  
ранxу кулфат аст. Ме{нат озод бошад, гул аст,   ки димоuи одамизоди  
ме{наткашро  муаттар мекунад». 
 Ра{им Xалил  аз ибора{ои рехта низ  бома{орат  истифода кардааст.   
Ибора{ои рехтаи  «гарданшахb  кардан»,  «кb кашад xабру xафо,  кb кунад 
кайфу сафо», «дили касеро гирифтан», «нафас рост гирифтан», «ба рeйи худ 
пeстак кашидан», «аз rаду  бари  чизе задан» ва uайра  ифоданокb   ва 
xозибанокии  забони асар{ои  нависандаро  афзуда,  сабаби боз {ам  барxаста  
ва табиb баромадани   образ{о  гардидаанд.  Аз xумла,  дар порчаи зерин  
{аяxони rалбb  ва майли зиёди  ба {ам вохeрдани  Пeлод  ва Гулрe ба 
воситаи ибора{ои  рехтаи «чашмро хато кардан» ва «чашм дeхтан»  равшану 
возе{  тасвир ёфтааст:  «Ваrте ки  Гулрe  оббиёриро ба{она карда 
наметавонист, чашми Саодатбибиро  хато карда,…  ба бошишго{и  аскарони 
сурх  ниго{ мекард. Дар он xо он xавон чашмони худро  хеле ваrт ба дари  
кeчаи  Гулрeино медeхт» 
 Чунин таркиб{ои рехта  ва сухан{ои {икматнок {ам дар сухани  
тасвирии  муаллиф  ва {ам дар нутrи  персонаж{о  фаровон  истифода  
мешавад.  Дар баъзе {олат{о  суханони {икматнок  {иссаи  асосии  нутrи  

                               
1 Афоризм – {икмат,  сухан{ои  {икматнок. 
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персонажро  ташкил меди{ад.  Масалан, Салимбой  {ангоми сe{бат ба Пeлод   
чунин мегeяд: «Каждум аз ро{и он,  ки бадгу{ар  аст,  монданаш айбу  
куштанаш {унар аст», гуфтаанд. Дар ваrти ба даст   афтиданаш  гази умри  
ин хел ноxинсро кeто{ кардан даркор  буд… «Душмани  хурд {аст  балои 
бузург,  uафлат аз e  {аст  хатои бузург»,  мегeянд». 

[амин тариr,  забони асар{ои  Р. Xалил бо бисёр  хусусият{ои   худ  аз 
забони дигар  нависандагони  садаи ХХ  тоxик  фарr  дорад. 
 

Савол ва супориш{о: 
1.Чаро Р. Xалил  романи «Одамони xовид»-ро  аз тасвири манзараи  ба{ори де{аи  Тагоб 
оuоз  намудааст? 2.Санъат{ои бадеb ба забони асар{ои Р. Xалил чb гуна таъсир 
расондаанд? 3. Зарбулмасалу маrол  ва афоризм{ои халrb чb? 4. Чаро нависанда  баъзе 
зарбулмасалу  маrол ва  ибора{ои рехтаро  таuйир додааст? 5. Чанд ибораи рехтаро,  ки 
боиси  ифоданокии  забони  асарҳои Р. Xалил гардидаанд, ном баред. 

 
 

МИРСАИД МИРШАКАР 
(1912-1993) 

                                                                 
Заррае дар ин xа{он бе партави хуршед нест, 

                                                  Дил набошад он диле, гар ра{бараш уммед нест. 
                                      (Миршакар) 
 
Зиндагинома    Шоири халrии  Тоxикистон Мирсаид Миршакар суханвари       
бома{орати адабиёти тоxик дар асри ХХ мебошад. Шоир соли 1912 дар де{аи 
Синдеви Вилояти Мухтори Кў{истони Бадахшон дар оилаи чорводор ба дунё 
омадааст. «Де{аи Синдев хеле хурд буд, – ба ёд овардааст адиб, – {амагb 
панx-шаш {авлb дошту халос, вале атрофи он хароба{ои ча{ор rалъа сар ба 
фалак афрохта буданд. Баъди вафоти падарам, ки ман он ваrт 7-8 сол 
доштам, модарам ба Поршнев, ба назди хешовандонаш кeчида омад». 
 Мирсаид Миршакар аввал дар  мактаби де{аи Поршнев ва баъд дар 
мактаб-интернати ша{ри Хоруu та{сил мекунад ва сол{ои 1928-1930 дар 
мактаби {избии ша{ри Душанбе та{силро идома меди{ад. Соли 1929 
Мирсаид Миршакар дар rатори хонандагони пешrадами Тоxикистон дар 
маxлиси умумииттифоrии пионерон дар Маскав ширкат меварзад. 
Таассуроти неку фара{бахши шоир дар ин сафар дар достони «Мо аз Помир 
омадем» тасвир ёфтааст. 
 Мирсаид Миршакар сол{ои 1931-1934 дар муассиса{ои рeзномаи 
«Комсомоли Тоxикистон», кумитаи комсомоли но{ияи Шeрообод ва 
сохтмони Канали бузурги Вахш фаъолият менамояд ва соли 1934 ба хизмати  
Ватан даъват мешавад. Шоир соли 1937 му{аррир ва котиби рeзномаи 
«Васияти Ленин» таъин мегардад. 
 Мирсаид Миршакар сол{ои 1940-1960 дар вазифа{ои масъули 
Иттифоrи нависандагони Тоxикистон кор кардааст ва як муддат раиси 
Шeрои Олии Xум{урии Тоxикистон будааст. Шоир аз соли 1966 то охири 
умр аввал ба сифати котиби масъул ва баъд чун раиси Кумитаи мукофоти 
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давлатии Тоxикистон ба номи Рeдакb фаъолият намуд. Суханвар соли 1993 
дар Душанбе вафот кард ва eро дар мазори Лучоб ба хок супурданд. 
 Мирсаид Миршакар соли 1950 барои достон{ои «Rишлоrи тиллоb» ва 
«Панxи ноором» ба Мукофоти давлатии Итти{оди Шeравb мушарраф 
гардидааст. Суханвар соли 1964 ба Xоизаи давлатии Тоxикистон ба номи 
Рўдакb ва соли 1972 ба Мукофоти комсмоли Тоxикистон сарфароз шудааст. 
Шоир, инчунин, ба як rатор ордену медал{ои {укуматb rадр шудааст. 
Мероси адабb     Фаъолияти адабии Миршакар аз шеърнависb оuоз гардидааст 
ва аввалин шеъраш соли 1930 бо номи «Душманро кун торумор» ба табъ 
расидааст. Нахустин достони шоир «Ливои зафар» (1934) ном дошта, дар он 
ме{нати бунёдкоронаи халrи тоxик дар водии Вахш ва дўстии халr{ои 
Итти{оди Шўравb тараннум мешаванд. Шеър{ои сол{ои 30-юми шоир, ки 
рў{и замон ва афкори мардуми за{маткашро таxассум намудаанд, дар 
маxмeаи «Ба{ори xавонb» (1940) фаро{ам омадаанд. Шеъру манзума{ои дар 
давраи Xанги Бузурги Ватанb эxод кардаи шоир дар маxмeа{ои «Шеър{о ва 
поэма{о» (1945) ва  «Даъвати Ватан» (1945)  гирд омадаанд. 

Дар сол{ои баъдиxангb эxодиёти Мирсаид Миршакар аз xи{ати 
мазмуну мe{таво васеъ гардида, аз ниго{и {унар такмил меёбанд. Дар ин 
давра махсусан фаъолияти достонсароии шоир инкишоф меёбад. Баъди 
«Rишлоrи  тиллоb» (1942) дар замони xанг ва баъд «Калиди бахт» (1947), 
«Панxи ноором» (1949), «Ленин дар Помир» (1955), «Дашти лаванд» (1961), 
«Ишrи духтари кe{сор» (1962), «Одам-офаридгор» (1962) «Вараr{ои 
му{аббат» (1975), «Исёни хирад» (1979) барин достон{ои шоир пай дар пай 
таълиф мегарданд.  
 Дар эxодиёти Мирсаид Миршакар драматургия низ мавrеи калон 
дорад. Дар драма{ои «Муаллими ишr» (1945), «Фоxиаи Усмонов» (1957), 
«Задухeрд дар биёбон» (1974), «Тe{матшоев» (1953), «Тошбек ва 
Гулrурбон» (1946) ва uайра па{лe{ои мухталифи зиндагии мардуми тоxик 
бома{орат инъикос ёфтаанд. Аз Мирсаид Миршакар rариб 40 адад маrолаи 
адабb ва танrидb ба мерос мондааcт. 
 Мероси бою гуногунпа{лeи Мирсаид Миршакар дар маxмeа{ои 
сершумори ало{идаву дастxамъb дастраси хонанда гардидааст. Сол{ои 1970-
1974 Куллиёти сеxилдаи адиб (Xилди сеюм дар ду китоб) аз чоп баромад. 
Соли 2002 мунтахаби ашъори шоир бо номи «Панxи ноором» (Душанбе-
Те{рон, 2002) ба табъ расид. [амчунин, rисмате аз мероси адабии Мирсаид 
Миршакар ба забони русb ва як rатор забон{ои дигари хориxb тарxума ва 
чоп гардидаанд. 
Ашъори лирикb       Ашъори шоир асоси воrеb дошта, му{имтарин масъала{ои 
давру замонро фаро гирифтаанд. Масалан, e дар рeзи дуввуми оuози Xанги 
Бузурги Ватанb шеъри «Таронаи уrоби озод»-ро менависад. Дар ин шеър 
ватандорон ба уқоби озод ва xангxeён ба шаuоли мурдахeр монанд гардида, 
бо ба{ои  xон {ифз намудани Ватан таъкид меёбад: 
 

Бале! Ман {ам яке аз он уrобон ,  
Ки озодb ба онон бе{тар аз xон. 
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Сарамро меди{ам бо фахр, аммо 
Нахо{ам дод озодии худро! 
 

 Баъзе шеър{ои шоир {аxман кeто{ буда, {амагb чанд мисраъ мебошанд ва 
ягон {икмати зиндагиро талrин менамоянд. Аз ин xи{ат, шеъри «Чаро чун 
шамъ месeзb?» xолиби диrrат аст: 

Чаро чун шамъ сeзb? 
Бебаrо eст, 
Ки андар оташаш маргаш ни{он аст. 
Ту аз хуршед омeз ин {унарро 
Ки месeзад, валекин xовидон аст. 
 

  Ташбе{и чун шамъ сeхтани rа{рамони лирикb дар назми тоxик 
фаровон истифода шудааст. Аз ниго{и Мирсаид Миршакар ин ташбе{ ноrис 
аст, зеро сeзиш шамъро ба нестb мебарад. Инсон, агар xовид мондан хо{ад, 
бояд {унари сeхтанро аз хуршед омўзад. Шоир {олат{ои рe{ии инсонро ба 
сeзиши шамъу хуршед монанд карда, оид ба а{амияти кeшишу талош  дар 
зиндагb  хулосаи {икматомезе баровардааст. 
   Дар шеъри «Чун уrоби тезпарвоз» низ фикр ба воситаи ташбе{у тазод 
ифода гардидааст. Шоир xавониро ба уrоб ва раrиби xавонb –пириро ба 
каргас монанд мекунад ва ба воситаи муrобил гузоштани хислат{ои ду 
паранда ба xавонон панд меди{ад: 
 

Xавонb, 
Чун уrоби тезпарвоз 
Xасур астиву чусту зeрбозeй, 
Раrибат назди ту чун каргаси пир, 
Сари хам дораду аз тарс хушгeй. 
 
Машав маuрур, маuрурb шикаст аст, 
Макун бовар ба гуфтору ба кораш. 
Туро дар пеш пирb интизор аст, 
Ки беандоза вазнин аст бораш…  
 

  Уrоби тезпарвозу сахтчангол аз маuрурии худ оrибат шикаст хeрда, 
тeъмаи каргас мегардад. Модом ки чунин аст, бояд xавонон аз xасуриву 
иrтидори худ маuрур набошанд. Он{о rувваву uайрати xавониро оrилонаву 
дурандешона истифода баранд, то дар пирb афсeс нахeранд. 
  Дар «Кавкаби ишrу умед», «Савори корвони орзуям», «Даъват», 
«Гуфтугe бо дил», «Ро{и зиндагb», «Одам», «Инсон» барин шеър{о инсони 
озод ва бошараф васф мешавад. Rа{рамони лирикии шоир зиндагиро дeст 
медорад, ба сул{у дeстb эътиқод дорад ва худро дар {аёт масъул мешуморад.  
  Мирсаид Миршакар ба ашъори Рeдакb, Ибни Сино, Умари Хайём, 
Носири Хусрав, Саъдb, [офиз, Бедил, Му{аммад Иrбол, Турсунзода барин 
суханварони маш{ур xавобия{о гуфта, ба комёби{о ноил гардидааст. 
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Байт{ои зерин гуво{и хаёлоти рангин ва {унари нигорандагии шоир 
мебошанд: 
 
   Хор гардад гул, 
     агар булбул фаромўшаш кунад, 
   Хор гардад гул 
     даме, ки булбул оuўшаш кунад. 
                                               
     *  *  * 
    Зиндагb бе орзу ширин набуд, 
   Зиндагиро орзу орзу ширин намуд, 
 
 Савол ва супориш{о: 
1.Айёми тифлb ва мактабхонии Мирсаид Миршакар чb гуна гузаштааст? 2. Фаъолияти 
ме{натии Мирсаид Миршакар дар кадом муассиса{о сурат гирифтааст? 3. Аввалин шеър, 
достон ва маxмeаи шоирро номбар кунед. 4. Шоир боз кадом маxмeа{оро ба табъ 
расондааст? 5. Дар бораи фаъолияти М. Миршакар чун шоири бачагон маълумот ди{ед. 6.  
Шеър{ои лирикии шоир кадом хусусият{оро доро мебошанд? 7. Чаро шоир дар шеъри 
«Чун уrоби тезпарвоз» xавониро ба уrоб ва пириро  ба каргас ташбе{ додааст? 8. 
[икмат{ои шоирро аз ёд кунед ва аз таркиби хор гардад гул  таxнис ва задаи мантиrиро  
муайян намоед.  

 
 
 

 
ДОСТОН[ОИ МИРСАИД МИРШАКАР 

 
 Достони «Ливои зафар» аввалин таxрибаи  шоир дар ро{и  достонсароb 
мебошад.  Ин достон  хусусияти  тарxумаи{олb  дорад ва дар  панx боби он  
саё{ати  якрeзаи  шоир  ба сохтмони  Вахш тасвир ёфтааст. Дар охири сол{ои  
30 шоир  нусхаи аввали достони «Rишлоrи тиллоb»-ро  ба анxом  мерасонад.  
Баъдтар ин достон  такмил  ёфта,  боиси  шe{рати  эxодии  муаллифаш  
мегардад. 
 Достони  сеюми  М. Миршакар «Панxи ноором» ном дорад.  Асар аз 
шаш боб  иборат аст  ва {ар боб  ба воситаи  банди  васила  пайваст  мешавад: 
  Мевазад боди  тозаву  форам, 
  Барги гул{о  ба  xунбишанд  аз он. 
  Мешавад па{н  дар фазо  {ар дам 
  Ин суруди қадими  кe{истон: 
  «Рeзу шаб рeди Панxи ноором 

Мезанад доду  мезанад фарёд, 
Меравад  худсарона, 

Лекин ром 
[еx касро  намешавад. 

[ай{от!» 
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 Мундариxаи  достон ба воситаи муrоисаи тарзи {аёти  мамлакат{ои 
хориxb  ба тарзи зиндагии   мардумии  шeравb  ифода ёфтааст. 
 Достони «Ленин дар Помир» бошад,  як са{ифаи  таърихи   зиндагии  
сокинони   Вилояти  Мухтори  Кe{истони Бадахшонро  дарбар кардааст. Дар  
достон  сол{ои  аввали  {укумати  Шўравb дар  кў{истони Бадахшон  па{н  
шудани uоя{ои  ленинb  тараннум  мешавад.  
 Дар байни асар{ои калон{аxми  М. Миршакар  достони «Исёни хирад»  
боз {ам  xолибтар  мебошад.  Ин достон  сол{ои  1977-1978 эxод  гардида, ба 
рeзгори  пурмоxарои  шоир  ва  файласуфи  тоxик  Носири  Хусрав  бахшида  
шудааст. 
«Rишлоrи      Достони «Rишлоrи тиллоb»  дар асоси  афсонаи  халrb эxод    
  тиллоb»         гардидааст. Достон   чунин оuоз  меёбад: сайёде  {ангоми  
шикор  ба  як  дараи  кe{b  меравад, ки  он xо   xeйи  обе равон буд.  Дар 
даруни  xeй  себи  сурхеро  дида,  дар xустуxeйи  боu  мешавад ва  дар ро{  ба 
де{аи  зебое  дучор  меояд: 
 
  Халоиr  xумла  он xо  бахтиёранд, 
  [ама  шоду {ама  масти  ба{оранд. 
  Намедонанд  номи  зулму  золим, 
  Хирадманданду  доноянду  олим… 
  Ба зери  пояшон  марxону  гав{ар, 
  [ама  асбобашон  аз симу аз зар… 
  Занон {ам  мисли  мардон  сарфарозанд, 
  Uазал  хонанду  раrсанду  навозанд… 
  

Сайёд барои  ба он макони ободу   зебо бурдани   а{ли  оилааш  ба хона  
бармегардад. Вале вафот карда,  орзу{ояшро ба гeр мебарад.  Наrли сайёд  
дар бораи rишлоrи тиллоb па{н   мешавад. Дувозда{  нафар  аз камбаuалон 
ба xустуxeйи rишлоrи тиллоb мебароянд. Аксарияти  он{о  {ангоми  xустуxe  
ба сахти{о тоб  наоварда талаф  мешаванд.  Як нафари он{о зинда  монда,  ба 
орзуи  Ватан  аз ба{ри  мусофират  мебарояд. E ба де{ае  меояд, ки   ба {амон  
rишлоrи тиллоии афсонавb шабо{ат дошт. Мусофир ба писараш – 
Шарафxон дучор меояд. Шарафxон ба падар  мефа{монад, ки  ин {амон  
де{аи   пешина  {аст.  Вале  дар натиxаи   ме{нати  дастxамъонаи  одамон  ба 
rишлоrи  тиллоии {аrиrb  бадал гаштааст: 
   

– Падарxонам, нарезон ашки худро, 
  Нигар, охир, диёри  туст ин xо! 
  Нигар,  акнун туb  андар  диёрат, 
  Дар он xое, ки  мондb рўзгорат. 
  [ар он чизе, ки мебинb  дар ин xо 

Гулу гулзору  бустон{ои  зебо. 
  Иморат{ои  зебою  дилоро  
                    Бувад ма{сули  ранxу  ме{нати мо. 
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 Дар rисмати  охири  достон  ба {аrиrат  табдил  ёфтани  афсонаи  
мардуми  Помир  ва дар оянда  боз {ам  бе{тару  ширинтар   гардидани  {аёти  
халr  таъкид  ёфтааст.  
 Достони  «Rишлоrи тиллоb»  дар шакли  маснавb (rофиябандиаш аа, 
бб, вв…) ва дар ба{ри  {азаxи  мусаддаси  ма{зуф  ё мақсур (V---/V---/V- - ё V 
- ~) навишта  шудааст. 
  Нишастам  дeш  бо марди  ку{ансол, 
  Аxаб пири  суханвар  буду  хуш{ол. 
  Мафоbлун / мафоbлун/ мафоbл 
  V - - - V- - - V- ~   
 Достон ба боб{о  xудо нашудааст ва  дар шакли  монолог  аз забони  
пири суханваре,  ки баъди азобу  машаrrати  xонгудоз  {аёти  хушбахтона  
насибаш  гаштааст,  эxод гардидааст. 
 Образ{ои      Дар достони «Rишлоrи тиллоb»,  асосан,   се образ  мушо{ида   
 достон          мешавад, ки  {ар се мусбатанд.   Яке   сайёд мебошад,  ки бо 
вуxуди кeшиши зиёд дар ро{и зиндагии хушбахтона ба маrсад  намерасад. 
Сайёд аз зиндагии бофароuат, муносибату муомилаи хайрхо{онаи сокинони   
қишлоrи тиллоb  ба ваxд омада,  мехо{ад  а{ли  оилаашро  низ он xо  барад.  
Вале баъди ба хонааш  баргаштан  дигарбора  барои  ба  он диёри  зебо 
рафтан xуръат намекунад. Сухан{ои  пеш аз марг  гуфтаи  пирамард xонгудоз  
ва пур{асрат  садо меди{анд: 
 
  Дареuо,  мемурам  акнун,  дареuо, 
  Надида як дами  ро{ат  ба дунё. 
  Зи аввал  бенаво  будам, дареuо, 
  Ра{и  {асрат  бипамудам, дареuо! 
  Бикардам орзуи  бахтро, лек 
  Ба  сeи  бахт  ро{ам  гашт торик. 
 
 Образи асосb   падари Шарафxон мебошад. Падари  Шарифxон дар 
xустуxeйи rишлоrи тиллоb бародараш, дигар {амде{агонаш ва боз  
xавониашро  аз даст  меди{ад.  Ба тасвир  калима{ои  тазодии  ба{ору хазон 
ва xавониву пирb rувват  бахшидаанд: 
 
  Ба {ар xое, ки рафтему  расидем, 
  Ба xуз хорию  бадбахтb  надидем. 
  Ба{ори умри мо  охир  хазон  шуд, 
  Xавонb рафту  пирb  {амъинон1 шуд. 
 
 Дар достон  рeз{ои  охири  оворагарди{ои  пирамард  боз {ам  
хотирмонтар тасвир  ёфтааст. Пирамарди тан{ову озурда  аз ба{ри  rишлоrи 
тиллоb  гузашта,  ро{и хонаашро   пеш мегирад.  Бадбахтона,  ро{и хонаро  
низ гум  мекунад.  Дар ин {олат тасвир  шиддат  мегирад ва шоир   дар  

                               
1 [амъинон – {амро{, шарик. 
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ифодаи  {олати  рe{ии образ  аз ташбе{у  истиора, тавсиф  ва  саволу  хитоб  
барин  восита{ои  тасвир  истифода  мекунад.  Пирамард  аз uояти uаму  дард  
ва  гуруснагию  хастагb  аз {уш  меравад ва дар  бе{ушb  {ам  симо{ои  аxиби  
ба  қишлоқи тиллоb  монандро  мебинад: 
  Зи байни  абр{о  rасри  кабуде, 
  Кабуду  дилписанду  хушнамуде. 
  Намоён гашт: 
    [айронам  чb бошад? 
  Агар rаср аст вай,  пас аз кb бошад? 
  Магар ин гунбади  Тоxи  Ма{ал1 буд? 
  Ва ё  ин  {илакории  аxал буд? 
   
 Ни{оят,  ин  мард  {ангоми пирb ба  де{аи  худ  баргашта,  онро  
шабе{и  rишлоrи тиллоb  мебинад.  E аз нав  рe{  мегирад  ва ба{ри  боз  {ам  
зеботар  намудани  Ватан   камар  мебандад. 
 Шарафxон  аз  ду образи  аввал  фарr дорад. E  босавод аст ва  ба 
rудрати  одам  бовар  дорад.  Сухан{ои  пур{арорати  Шарафxон  дар бораи  
ободии  диёр  симои  eро  чун  шахси  ватандeсту воrеъбин  ва  сухандону  
маънирас  ба назар  xилва  меди{ад.  E дастго{и  барr{осилкуниро  чунин 
тасвир  менамояд: 
  Нигар  бар хонаи болои дарё… 
  Ту гeйb  чанги  пуртор аст он xо 
  Ва ё  зулфи  каxи  ёр аст  он xо. 
  Дар он xо  тор{ои  мусиrb  аст, 
  Кунад нохун  бар он{о  па{лавондаст. 
  Чу   мутриб  бар навозиш мекунад сар. 
  Шавад равшан  диёри  мо саросар… 
 
 Мирсаид Миршакар  анъанаи эxодиёти  шифо{b  ва Низомb Ганxавb 
(«Искандарнома»), Абдурра{мони Xомb («Хирадномаи  Искандарb»),  
А{мади Дониш («Наводирулваrоеъ»), Сиддиrии Аxзb («Миръоти  ибрат») 
барин  суханваронро  эxодкорона  истифода карда, асари  басо xолиб  таълиф  
намуд.  Uояи  афсонаи  rишлоrи тиллоb  адолат,  бахту саодат ва озодb 
мебошад.  Шоир  ро{{ои  воrеии  ба хушбахтb ва бахту саодат расидани 
xомеаро тасвир  намудааст.  Ба rавли адиб,  ободии Ватану  хушбахтии  
ватандор дар натиxаи  кeшишу талош {осил мегардад. 
 Достони «Rишлоrи тиллоb»  бо забони  содаву  фасе{,  услуби   
дилкаши  бадеb ва мазмуни  баланди худ  дар адабиёти  даврони  шeравb  
эътибори калон  пайдо  кард ва  {оло {ам  яке аз  асар{ои   дeстдоштании 
назми тоxик  ба шумор  меравад. 
  

Савол ва супориш{о: 

                               
1 Тоxи Ма{ал – Тоxма{ал,  ёдгории машҳури  асри  17  дар ша{ри  Аграи  [индустон. 
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1.  Достон{ои М. Миршакарро  номбар кунед. 2.  Муносибати «Rишлоrи тиллоb»-ро  ба 
афсонаи  халrb шар{  ди{ед. 3.  Мазмуни  достон аз чb  иборат  аст? 4. Вазну rофияи 
«Rишлоrи  тиллоb»-ро  муайян  кунед. 5.  Дар достон кадом образ{о  мушо{ида  
мешаванд? 6. Образи  Шарафxон аз образ{ои  дигар  чb фарr  дорад? 7.  Оид ба  
истифодаи  анъанаи   адабиёти  тоxик  дар «Rишлоrи тиллоb» чb гуфта  метавонед? 

 
 
 

«ИСЁНИ ХИРАД»  ВА АШЪОРИ БАЧАГОНА 
 

 «Исёни          Достони  «Исёни хирад»  ба давраи охири  {аёту  фаъолияти  
  хирад»         шоир   ва  файласуфи  асри ХI тоxик  Носири  Хусрав бахшида 
шудааст.  М. Миршакар дар ду rисм  ва  ёзда{  боби  достон  бо услуби  
тамсил – {икояти  Чашмаи  Носир1  рeзгори  ноором,  та{rиру  сeиrасд{ои   
бардавоми  душманон   ва як  rатор  фикру   андеша{ои  мутафаккирро   
мавриди  тасвири  бадеb rарор додааст.  
 Дар достон  Носири Хусрав  чун  шахсияти  собитrадам, донишманд ва  
озодандешу  бедордил  ба назар мерасад. Мутафаккир мавrеи  инсонро  дар 
рўи  замин  аз {ама боло  медонад ва таъкид  мекунад, ки   сарчашмаи  
бадбахти{ои  одам дар xо{илb,  ко{илb  ва беэътиноb  ба rудрату  имконияти  
худ  мебошад.  Пас,   барои ра{оb  ёфтан  аз ин  олудаги{о {амвора  дар 
талош  будан  зарур аст: 
 
  Гули  маrсуд  то ба даст ояд 

Хештанро  шинохтан  бояд. 
Он ки худро   шинохт  дар дунё, 
Мешиносад  замири2 {астиро… 
Гар зи омeхтан  натобb сар, 
Бар сари да{р  мешавb  сарвар. 
Тобеъат  мекунb  фалакро  {ам 
Чархро,  аршро,3  

     Малакро {ам. 
 
 Хурофотпарастон  ин суханони  Носири Хусравро  нодуруст шар{ дода,  
шоирро кофир {укм мекунанд ва шогирдаш – Равшанро  сангсор  менамоянд.  
Дар {амин вазъи  но{инxор  ду марди  миёнарав Носири  Хусравро  ба 
Хуросон, ба дарбори  амир  даъват  мекунанд.  Шоир даъвати  он{оро  бо 
rатъият  рад карда,  дар  Юмгон4 монданро  авло  медонад: 
 
  Манзили ман,  ки uори  Юмгон шуд, 
  Uор аrлу  улумро  кон  шуд. 
  Хуб медонад он  ки  пурдон аст, 
                               
1 Чашмаи Носир дар  дењаи  Поршневи ноњияи Шуғнон љойгир шудааст. 
2 Замир – ботин,  сират,  моњият. 
3 Арш – осмон. 
4 Дењаест дар ќисмати Бадахшони Афѓонистон. 
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  Лаъл   дар rалби  кe{  пин{он аст. 
  Ман чу лаълам  даруни санги  сиё{, 
  Гав{ари  беба{ои  ин  маъво… 
 
 Дар  порчаи боло,  аз як тараф,  иззати нафс ва, аз тарафи дигар,  
маrому  манзалати  Носири Хусрав  барxаста  тасвир  ёфтааст.  Шоир худро  
ба лаъли  сурх  ва Юмгонро  ба  кe{   ё санги сиё{  ташбе{  кардааст.  Чи хеле  
ки  лаъл боиси  шукe{и  кe{  мешавад, uори Юмгон  {ам  бо шарофати  ин 
мутафаккир чун кони  аrлу  илм  дар xа{он   шe{рат  меёбад. 
 Дар rисми  дуюми  достон   айёми  пирии  Носири  Хусрав  тасвир 
ёфтааст. Шоири ранxидахотир ва бекасу тан{о хеле э{тиёткор ва  
пурбардошт ба назар мерасад. E дигар ба мухолифон ба{су талош  намекунад 
ва майли  ба по хезондани  мардумро {ам надорад.  Мутафаккир  ваrташро  
зиёдтар сарфи эxоди асар  менамояд  ва  бо  оташи  илму  дониш  решаи  
xа{олатро  аз  бунёд  сeхтан мехо{ад: 
  Балки  имрeз  мири кe{сорам, 
  Лашкар аз  шеъру  достон  дорам. 
  Бо {амин  лашкари  диловари ман, 
  Зарба меоварем  бар  душман. 
  Решаи  xа{лро  {амесeзем, 
  Ки чароuи  хирад  барафрeзем. 
  То шавад шоми  зиндагb  равшан, 
  Бикунад  гул  харобазори  Ватан. 
 
 Мирсаид Миршакар   ба воситаи ташбе{  (монанд кардани Носири 
Хусрав ба амир ва китоб{о ба лашкар),  ифода{ои  маxозb (решаи xа{л,  
чароuи хирад,  шоми зиндагb, гул кардани харобазори Ватан)  ва таркиб{ои  
муқобилмаъно (хирад ва xа{л,  барафрeхтан ва сeхтан, шом ва равшан) 
мавқеи олимону  суханваронро  дар {аёти  иxтимоии  инсон ва  ободии   диёр 
таъкид намудааст. 

Достон бо вафоти  Носири Хусрав  ба охир  мерасад.  Мутафаккир  пеш 
аз вафот   ба вопасмондагон  васият мекунад. Адиби  оламшумул  орзу  
дорад, ки  эxодкорони  олами нав   ба мероси  гуногунпа{лую  гуногунмавзeи 
e  муносибати  хайрхо{она  дошта  бошанд. 
 Ашъори      Мирсаид Миршакар  чун  шоири  бачагон  низ  маълуму  маш{ур    
бачагона   буда,  яке аз  поягузорони  адабиёти  бачагонаи  тоxик  шинохта  
шудааст.   Бе{тарин шеър{ои  бачагонаи  шоир  дар маxмeа{ои «Uунча{ои  
хандон» (1949), «Xeроб{ои  гулдор» (1954), xилди  якуми  Куллиёти  сеxилда  
ва мунтахаби  ашъори «Панxи  ноором» ба табъ расидаанд. 
 Асар{ои бачагонаи Мирсаид Миршакар дар жанру  шакл{ои  мураббаъ,  
суруду  тарона,  чистону  афсона,  масалу  маснавb ва драма  навишта  
шудаанд ва  мавзeъ{ои   ватандeстb,  ме{натдeстb,  дeстиву рафоrат,  
му{аббат  ба хонишу  мактаб,  э{тироми  падару модар,  манзара{ои  табиат  
ва uайраро фаро гирифтаанд. 
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 Асар{ои  ба  хурдсолон  бахшидаи  Мирсаид Миршакар бо забони 
ширин,  зарбу  о{анги сабук  ва  рангорангии  тасвир  ба табиат,   олами {астb 
ва шавrу завrи бачагон мувофиrат доранд. Бинобар ин, «Гунxишкак», 
«Бозии {арбb», «Ватан»,  «Рост мегeям», «Раrси Зебо», «Бо айби кb?», 
«Алифбои зинда», «Xeроб{ои  гулдор», «Дугона{о», «Киштии орзу»,  
«Бачагони  мо»,  «Xон Тоxикистон», «Обаки ширин», «Гули  лола» барин  
шеъру  суруд{ои  шоир  вирди  забони  кeдаконанд.  [атто хурдтарин шеъри 
бачагонаи  шоир   дар баробари ба  тахайюли  наврасон  мусоидат  кардан,  
он{оро  ба ро{и  ватандeстb  ва хештаншиносb {идоят  менамояд.  Ба  
талме{,  таxнис ва  тавсифи  шеъри «Куxост Рустам?»  таваxxe{  намоед: 
  Хезеду хезед 
  Ба кeча  чаrrон. 
  Камони Рустам 
  Гаштаст рахшон. 
  Бо ин камонаш 
  Рустами  Дастон 
  Бар Ватанаш буд 
  Содиr  нига{бон! 
 
 Мирсаид Миршакар як rатор  достон{ои  бачагона  эxод намудааст, ки 
«Мо аз Помир омадем» (1939), «Неъмат» (1942), «Федка» (1942-1948), 
«Rалами ман» (1951), «Одам - офаридгор» (1962) намунаи он{ост. 
 Шоир  ба адабиёти  бачагонаи  тоxик  асосан  бо  достони «Мо аз 
Помир  омадем» дохил гардид.  Мундариxаи  асар дар  асоси  сафари  гурe{и  
бачагони Помир   ба Маскав  (1929),   ки дар он  даста  шоир  чун  ро{бар  
иштирок дошт,  фаро{ам  омадааст. Барои  мусофирон {ама чиз  нав аст.  
Он{о ба  rатора  савор   мешаванд ва  медонанд, ки  то Маскав  ро{  дур  аст.  
Бинобар ин осуда  мехобанд.  Аммо  баъди  чанде  xои оромиро   изтиробу  
беrарорb   иваз  мекунад: 
  Хобидем андар вагон, 
  Бедор  шудем дар Когон. 
  Хурсандb,  шодb кардем, 
  Аз шодb  бозb  кардем. 
  «Ана, - гуфтем, -Москва 

Москваxон, Москва». 
 Воrеа  аз номи  шахси  якум  баён  мешавад ва дар  асар  такрори  
калимаву  таркиб{о  мавrеъ  доранд.  Ин услуби  тасвир   боиси  ифодаи  
xолиб   ва содаву  равони   фикр  гардидааст. Махсусан  такрори  байти: 
  Мо аз Помир омадем, 
  Москва равон шудем. – 
фикри шоирро  rувват дода, олами  рe{ии мусофиронро равшан  таxассум  
менамояд. Мусофирони наврас  дар ро{ Когон ва  Самараро  дида  ба  ваxд  
меоянд ва ин  ша{р{оро  Маскав гумон  мекунанд. Ни{оят,  ба Маскав  
мерасанд, ки тасвири  он  басо   мароқовар аст: 
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  Аxаб  ша{ри  мe{ташам! 
  Сар то сар  сабзу хуррам. 
  Аввалу охири он 
  Намеёбед, эй ёрон! 
  Rабат-rабат хона{о, 
  Сар кашида дар {аво. 
  Чароu{ояш дурахшон 
  Дурахшону нурафшон. 
  Дар кeча{о одамон 
  Чун оби  дарё равон… 
 
 Забони ширин, вазну  о{анги   сабук,  тавсиф, такрор,  муболиuа ва 
ташбе{  барин  восита{ои  тасвир  {олати хурсандb   ва  шавrу  завrи   
мусофирони  наврасро  аз дидори  пойтахти  онрeзаи Итти{оди Шeравb  
самимона ифода менамоянд ва ба хонанда лаззати бадеb  мебахшанд. 
 Хулоса,  ашъори  бачагонаи  Мирсаид Миршакар бо услуби  равону   
суфта,  о{анг{ои  сабуку  шeхи  хақb   дар дилу  дидаи  хонандаи хурдсол  
xой  гирифтаанд. 
 
 Савол ва супориш{о: 
1.  Чаро «Исёни Хирад»-ро достони  тамсилb  мегeем? 2.  Достон  аз чанд  rисм ва чанд  
боб иборат аст? 3.  Аз назари  Носири Хусрав  инсон  дар  рeи замин  чb  мавrеъ  дорад? 4.  
Чаро  мутафаккир  худро ба  лаъл ва Юмгонро ба кe{  монанд   кардааст? 5.  Дар rисми  
дуюм  кадом  ла{за{ои   умри  Носири Хусрав  ба тасвир  омадааст? 6.  Ашъори  бачагонаи 
Миршакар   дар кадом  маxмeа{о  гирд  омадаанд? 7. Шеър{ои  бачагонаи шоир  дар 
кадом  жанр{о  суруда  шудаанд? 8.  Дар бораи  забон ва услуби   асар{ои  бачагонаи адиб  
маълумот  ди{ед.  
 

[АМОСА 
 

     Асар{ои  бадеb  аз  рeйи  сохт ва тарзи  тасвир  ба се  гурe{и   калон ё се 
xинс  xудо мешаванд. 

1. [амоса ё xинси  {амосавb (эпикb). 
2. Лирика ё xинси  лирикb (uиноb). 
3. Драма  ё xинси  драмавb. 

 
 [амоса      [амоса  таърихи  rадима дорад.  Дар фа{миши таърихb  {амоса 
асари  калон{аxми  манзум  мебошад, ки  зиндагии  мардумро  ба таври  
васеъ  фаро гирифта, аз  гузаштаи  қа{рамононаи  халқ  {икоят  мекунад.  
Шоири  {амосасаро бештар  ба сужети асар, саргузашту  амалиёти  
rа{рамонон ва кeшишу  талоши он{о  ба{ри  {имояи  марзу  бум1  диrrат 
меди{ад. «Иллиада» ва «Одиссея»-и  Гомери  юнонb,  «Ма{аб{арат» ва 
«Рамаяна»-и {индb, «Нибелунг{о»-и  немисb, «Шо{нома»-и Фирдавсb  дар 

                               
1 Марзу бум – кишвар,  сарзамин. 
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адабиёти  хаттb ва  «Манас»-и rирuизb, «Гeрeuлb»-и тоxикb  дар адабиёти  
да{онb  намунаи хуби  {амоса  мебошанд. 
 Дар адабиётшиносии умумb  {амоса  ба  истило{и эпос (юнонb- достон, 
{икоя) муродиф  аст.  Дар асар{ои  {амосb  ё эпикb  {одиса{ои  {аёт   ба 
воситаи  нақлу  {икоя  баён  меёбад.  Нависанда   ё шоир  саргузашти  як  ё  
якчанд  касро  ба тасвир  гирифта,   рафтору  кирдори  он{оро  нишон  
меди{ад. Яъне,  дар асар{ои {амосb  зиддияти  асар  ба воситаи тасвири  
воқеа, амалиёту муносибати  образ{о,  сужет,  симои  персонаж{о {ал  
мегардад. Фарқи  асар{ои  {амосb  аз асар{ои  лирикb  ва  намоишнома{о  
дар забони асар низ равшан  мушо{ида  мешавад.  Дар асар{ои  лирикb  
асосан сухани  тавсифии  нависанда  ба назар  мерасад.  Дар  асар{ои  
драмавb  сухани  персонаж{о  мушо{ида мешавад.  Дар асар{ои  {амосb 
бошад, {ам сухани персонаж{о ва {ам  сухани  нависанда  мавrеъ  дорад. 
Навъ{ои     Навъ{ои  асосии  xинси {амосb  латифа,  тамсил,  ривоят, {икоя,   
 {амосb      баллада, rисса,  роман, достон, ёддошт ва uайра мебошанд. Дар 
латифа,  тамсил, баллада, {икоя барин жанр{ои  {амосb домани  воrеа  
ма{дуд  ва тарзи  баён  мeъxазу  мухтасар мебошанд. Бинобар ин он{о ба  
гурe{и  хурди жанр{ои  {амосb  мутааллиrанд. Аз xумла, латифа  хурдтарин  
жанри  {амосb  ба шумор  меравад. Латифа  мазмуни  {азломез  ва  {аxвb  
дошта,  образ{ои  он шахсони   зирак, доно ва зариф  мебошанд: 
 Султон  Ма{муд, ки сар  болои зонуи  Аёз  гузошта буд,  аз e пурсид: 

– Ба  а{маrон чb мешавb? 
Гуфт: 
– Болишт! 
Калимаи  болишт, ки xав{ари  латифаро  ташкил  меди{ад, аз як  

тараф, симои  Аёзро  чун шахси   {озирxавобу  {азлкаш,  аз тарафи дигар, 
образи Султон  Ма{мудро  чун  шо{и  золиму  кўто{андеш  ошкор  месозад. 
[амосаи «Бежан   Достони «Бежан ва Манижа» аз базми  шо{и Эрон Кайхусрав                                                                  
ва Манижа»    бо лашкаркашону  па{лавононаш оuоз меёбад. [ангоми  базми  
шо{b  сокинони  Ирмон  ном  сарзамини  сар{адb   аз тороxи   гурозон  
шикоят  мекунанд  ва Кайхусрав  Бежани  xавону   далерро  ба xанги  гурозон  
мефиристад: 
   
  Бад-e  гуфт Хусрав,  ки: «Эй пур{унар, 

[амеша туb  пеши  {ар  бад  сипар. 
Касеро  куxо  чун  ту  ке{тар  бувад, 
Зи  душман  битарсад,  сабуксар бувад». 
Ба  Гургини  Милод  гуфт он  га{е, 
Ки: «Бежан  ба  Ирмон  надонад ра{е. 
Ту бо e бирав  бо сутуру  наванд,1 
[амаш  ро{бар  бошу  {ам  ёрманд». 

 

                               
1 Сутуру  наванд – аспи  тезрафтор. 
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 Нахуст воrеа  байни  Бежану  Гургин сар  мезанад.  Гургин  хо{иши  
Бежанро  дар бораи  ёрb  расондан  {ангоми  набард  бо  гурозон  рад  
мекунад.  Бежан  яккаву тан{о  бар гурозон  uолиб  меояд. Ва  Гургин  иuво 
андохта,  Бежанро  ба доми Манижа  ном духтари  шо{и  Тўрон  гирифтор 
мекунад. Манижа ба  Бежан ошиr  мешавад ва eро  доруи  бе{ушb  дода  ба 
rасри худ меорад.  Бежан дар rаср ба {уш меояд.  Дар {амин ваrт  хатои 
худро  мефа{мад,  вале аллакай  дер шуда буд. 
 Воrеа торафт шиддат мегирад ва ба моxаро табдил меёбад. Бо фармони 
Афросиёб Гарсеваз Бежанро  даст  баста  назди e  меорад ва шо{и  Тўрон  
па{лавони  xавони  Эронро  {укми  rатл меди{ад. Пирони  оrилу  доно  
Афросиёбро  водор  менамояд,  ки дар куштани  Бежан  шитоб накунад.  
Бежан зиндон ва Манижа аз rаср ронда мешаванд. Гургин танҳо ба Эрон   
бармегардад. Шо{и Эрон Хусрав  ба воситаи ойинаи  гетинамо зинда  будани  
Бежанро муайян  карда, Рустамро барои чораxeйb аз Систон даъват  мекунад. 
Амалиёти     Минбаъд дар маркази воrеа{о  образи Рустам  rарор мегирад.  
 Рустам      Амалиёти  Рустам  басо оrилона,  дурандешона  ва э{тиёткорона 
мебошад.  Рустам  бо сад шутур мол,  {азор  савор  ва {афт  сарлашкари  
баргузида ба сафар  мебарояд  ва дар  сар{ади  Тeрон саворонро  пин{он  
карда,  худ ва сарлашкаронаш дар xомаи бозоргонb бо сад шутур мол ба 
Хутан назди  Пирон  меравад. 
 Манижа хабари  аз Эрон  омадани  корвонро  шунида,  назди корвониён 
меояд ва Рустам  бо э{тиёткории  тамом  аз e макони  Бежанро  фа{мида,  
па{лавонро  аз банд  ра{о  мекунад.  Дар ин ла{за  зeри бозуи  Рустам 
бармало  маълум  мешавад. Рустам  {амро{и {афт  сарлашкараш  шаб бо 
нишони  оташ  назди чо{ меояд. Чун {афт па{лавон  сангро аз рeйи чо{ 
бардошта  наметавонанд, Та{амтан  худ ба кор  даст  мезанад: 
 
  Зи асп андар  омад  гави1 шери  нар, 
  Зире{доманашро  бизад  бар камар. 
  Зи  Яздони  зeрофарин зeр хост, 
  Бизад  дасту  он  санг  бардошт рост. 
  Бияндохт  бар бешаи  ша{ри  Чин 
  Биларзид  аз он санг  рeйи замин. 
 Рустам баъди uалаба  бар  лашкари  Афросиёб  ба Эрон  бармегардад ва 
ба  та{сину  офарин{ои  бисёр  сазовор  шуда,  ро{и Систонро  пеш мегирад.  
 Фирдавсb дар охири  достон Манижаро боз ёдовар шуда,  бо {амин  
хатти  сужети  онро  пурра  намудааст.  Шо{ Бежанро  наздаш  даъват  
мекунад.  Бежан  го{и  сe{бат аз  неки{о  ва xа{ду  талоши  Манижа  ёдовар  
мешавад.  Шо{ ба  Манижа  тe{фаи  арзанда  фиристода,  Бежанро  чунин  
панд меди{ад: 
  Ту бо  e xа{онро  ба  шодb  гузор, 
  Нига{ кун  бар ин  гардиши рeзгор. 
 
                               
1 Гав – па{лавон,  шуxоъ. 
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 Савол ва супориш{о: 
1. Кадом  xинс{ои  адабиро  медонед? 2 Навъ{ои   {амосаро  ном баред. 3.  Чаро  достони  
«Манижа ва Бежан»  ба xинси {амоса тааллуr дорад? 4.  Сужети  достонро  баён  намоед. 
5.  Образ{ои  асарро ном баред. 6. Дар бораи  амалиёти Рустам  маълумот  ди{ед. 7. Дар 
{алли  зиддияти  достон  Манижа  чb  мавrеъ  дорад 
 

   ФАЗЛИДДИН МУ[АММАДИЕВ 
(1928 – 1986) 

 
 Рeзгори        Фазлиддин Му{аммадиев  15 июни  соли 1928 дар ша{ри  
    адиб            бостонии Самарrанд ба дунё омадааст. Оилаи он{о ба китоб  
пайвастагии  доимb дошт,  зеро падараш   са{{оф  ва  муrовасоз буд.  Падар 
{ар китоби хубро, ки муrова мекард,  мутолиаи онро  ба фарзандон,  аз xумла  
Фазлиддини  хушодобу хушзе{н,  тавсия менамуд. Фазлиддин баъди хатми 
мактаби миёна соли 1946 ба Маскав рафта, чанде дар Донишго{и   
{авопаймоии  Маскав та{сил кард. Аз тангии маишат  ноилоx та{силро   
мавrуф мегузорад ва ба Самарrанд  баргашта,  дар колхоз ба сифати   
табелчb кор   мекунад.  

Баъди вафоти падар Фазлиддинро бародараш Абдул{амид  Му{ам-
мадиев  ба пойтахти Тоxикистон – Сталинобод меорад ва eро ба пешаи  
рeзноманигорb {идоят менамояд. 

 Ф. Му{аммадиев сол{ои 1947-1949  чун ходими адабии рeзномаи 
«Тоxикистони  сурх» ({оло «Xум{урият») адои  вазифа мекунад.  Баъд  eро  
ба Маскав, ба Мактаби  марказии  комсомоли  умумииттифоr мефиристанд. 
Адиб баъди  хатми ин мактаб (1951)  фаъолияти  рeзноманигориро дар 
рeзнома{ои  «Xавонони  Тоxикистон», «Газетаи муаллимон», «Тоxикистони 
советb», маxалла{ои «Занони  Тоxикистон» ва «Шарrи сурх»  давом 
меди{ад. 
 Соли 1962 Ф. Му{аммадиев дуввумбора  озими Маскав шуда,  дар  
Институти  адабиёти  ба номи Горкий  та{сил менамояд.  Баъди та{сил 
фаъолияти рeзноманигориро  дар маxаллаи {аxвии «Хорпуштак» давом 
меди{ад. [амзамон ба шeъбаи машваратии  «Тоxикфилм» {амкорb 
менамояд. Сипас,  фаъолияти адиб  дар нашриёти «Ирфон» ва Сарредаксияи  
илмии Энсиклопедияи Советии Тоxик идома меёбад.  Сол{ои 1978-1981  ба 
сифати котиби  Иттифоrи  нависандагони  Тоxикистон кор мекунад.  Аз соли 
1981  то охири умр дар кори эxодb буд. Адиб шашуми октябри соли 1986 
{азорон мухлисону алоrамандонашро ба таври {амешагb тарк гуфт.  Турбати 
мар{ум дар rабристони Лучоби  ша{ри Душанбе  xойгир аст.  
 Муҳаммадиев барандаи Xоизаи давлатии ба номи Рeдакb (1967), 
Корманди шоистаи маданияти Тоxикистон ва Нависандаи  халrии 
Тоxикистон мебошад. 
   Мероси     Фаъолияти асарофаринии Ф. Му{аммадиев  аз нимаи сол{ои 
    адабb    50-ум  оuоз  ёфтааст.  Аввалин  {икояи  нависанда,  ки соли  1955  ба 
табъ расид, «Порчаи остин» ном дошт. Баъд пай дар пай  очерк{ои «Раиси 
нав» (1955), «Му{оxирон» (1956) ва «Фатто{ ва Музаффар» (1958) ба табъ  
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расиданд.  Соли 1958  аввалин  маxмeаи  очерку  {икоя{ои  нависанда  та{ти  
унвони  «Му{оxирон»  чоп мешавад. 
 Дар аввалин  очерк{ои  нависанда  масъала{ои  му{ими иxтимоию 
маданb  тезутунд  ва бо  xиддият ба  миён гузошта шудаанд.  Дар очерки  
«Раиси нав» мавrеи  ро{бар  дар xомеа мавриди баррасb rарор  гирифтааст. 
Rа{рамони очерк Саид  Фат{уддинов  шахси кордону xонсeз аст.  E  ба  
одамон  бовар  дорад  ва ба он{о  ра{намоb карда  метавонад.  Дар очерки 
«Фатто{ ва Музаффар» бошад,  масъалаи  ро{барони  маuруру  худбовари  
со{аи  кишоварзb бардошта  шудааст.  Аз мутолиаи  очерк хонанда ба чунин  
хулоса  меояд, ки   ба Фатто{  барин  ро{барони  бемасъулият бовар  кардан  
мумкин  нест,  балки  ба он{о  бо xиддияти  том  мубориза  бурдан зарур  аст.  
Нависанда ба Фатто{  инсони  асилу  xонфидо – Музаффарро муrобил  
мегузорад. 
 Rиссаи «Тири  хокхeрда» (1960)  оид ба сарнавишти  кормандони  
бехатарb ва rиссаи «Одамони кe{на» (1963)  доир ба рeзгори  зиёиёни  ша{р 
ба{с мекунанд.  Rиссаи  таърихии  «Зайнаббибb» (1964)  сарнавишти зани  
тоxик,  раиси  {укумати  но{ияи  Кeктош (но{ияи  {озираи Рeдакb) Зайнаб 
Rурбоноваро  фаро гирифтааст.  Rиссаи «Дар он дунё» (1965)  дар бораи  
сафари {оxиён аз Итти{оди  Шēравb ва рафтор{ои аxибу uариби он{о  {икоят 
мекунад. [ар кадоми ин асар{о як па{лēи му{ими эxодии Ф.  
Му{аммадиевро  муайян  мекунанд. Масалан,  rиссаи «Тири хокхeрда»  аз 
майли  нависанда  ба  тасвири  воrеа{ои  uайриоддb  ва моxароxeёна гуво{b 
меди{ад  ва аввалин  намунаи  асари  детективb1 дар  адабиёти  давраи  нави 
тоxик ба шумор меравад.  Rиссаи «Одамони кe{на» бошад, ба забони   русb  
тарxума  шуда,   дар маxаллаи  «Дружба народов»  ба табъ расид ва номи 
нависандаи  тоxикро  бо адибони маш{ури  шeравb  дар як радиф  гузошт. 
 Ф. Му{аммадиев дар сол{ои  60-ум  як силсила  {икоя{о навишт, ки  
он{о соли  1969 дар маxмeаи  «Сози Мунаввар» ба табъ расиданд.  Соли  
1974  нахустин  романи  e та{ти  унвони «Палатаи кунxакb»  дар  маxаллаи  
«Садои Шарr»  ба  нашр мерасад  ва баъдтар  бо {амин ном   дар шакли  
китоб дастраси  хонанда  мегардад. Мавзeи  он   аз рeзгору фаъолият   ва 
дунёи маънавии инсони муосир  иборат мебошад. 
 Му{аммадиев  ба сабаби  беморb  чанд сол чизе  навишта натавонист.   
Аммо  истеъдоди  нависандагb ва масли{ат{ои   устодону  дeстон  eро боз  ба 
асарнависb  {идоят намуд.  Адиб соли 1977  сафарномаи «Мо нориниёнем»-
ро  навишт, ки  ма{сули  мушо{ида{ои   адиб  аз  Xум{урии Rирuизистон,  
махсусан  ша{ри  Норини  ин сарзамин  мебошад.  Нависанда  ба  гeшаву  
канор{ои  Xум{урии Тоxикистон бисёр сафар мекард  ва бо сохтмончиёни  
Норак,  Роuун,  Бойuозb алоrаи  доимb дошт.  Ин му{аббату  садоrати e  ба 
Ватан   ва халrи тоxик дар «Шираи замин» (1981),  «Оини муrаддас» (1982), 
«Саволу xавоб{ои  Энаxон Бойматова» (1986)  ном  очерк{ояш бармало  
э{сос  мешавад.  

                               
1 Асари  детективb-  асаре, ки  ба {одиса{ои мураккаби  дорои  хусусият{ои  xиноятb  бахшида  шудааст. 
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 Дар rисса{ои «Шо{ии япон» (1981)  ва «Варта» (1983)  аз зиндагии   
коргарони тоxик,  маишат,  олами ботинb  ва савияи  маънавиёти  он{о сухан  
меравад. [амчунин,  {икояи «Xага»  ва  чанд {икояи дигари   мавсуф дар 
нимаи  дуввуми  сол{ои  80-ум  ба табъ мерасанд. Ду xилди  Куллиёти Ф. 
Му{аммадиев  сол{ои 1978  ва 1980  дастраси  алоrамандон гардиданд.  
Умуман,   тамоми асар{ои адиб  дар шакли  куллиёт  ва китоб{ои  ало{ида  ба 
чоп расиданд.  Охирин маxмeаи  rисса  ва {икоя{ои Муҳаммадиев бо номи 
«Варта» баъди  марги  нависанда,  соли 1987, ба дасти хонанда расид. 
 Фазлиддин Му{аммадиев ба сифати  эссенавис, публитсисти фаъол  ва 
{аxвнигори забардаст  низ маъруф аст.1 Соли  1985  маxмeаи  очерку  эссе,  
публитсистика,  фелетон,  намоишнома ва  маrола{ои   адиб  бо номи 
«Дeстон тоxи сар»  чоп гардид.  Сарлав{аи  яке аз маrола{о «Мо {амагb 
масъулем,  {ар яки мо масъул аст»  ном дорад ва ин шиори тамоми  
фаъолияти   rаламкашии  нависанда аст. Ё  худ  дар маrола{ои  «Косадум» ва 
«Прокурор{ои  нармдил  ва дуздони шердил» масъалаи  оштинопазир будан 
ба шахсони баддил ва мансабталошу мусоли{акорро  мебардорад.   
 Ф. Му{аммадиев  пайваста  ба филмсозони  тоxик  {амкорb дошт  ва аз 
рeйи асар{ои e чанд  филми  бадеию  мустанад бардошта шудааст.  
Махсусан, филм{ои «Задухeрд» (1973), «Суб{и Ватани ман» (1974), «Вохeрb 
дар дараи марг» (1980), ки аз рeйи филмнома{ои адиб  наворбардорb 
шудаанд,  то {озир  хазинаи Тоxикфилмро оро меди{анд.  Филми бадеии 
«Вохeрb дар дараи марг» дар бисёр озмун{ои  байналмилалb со{иби  
мукофот гардидааст. Нависанда дар со{аи драманависb {ам кeшиш{о  
кардааст  ва  маз{акаи «Арeси  охирини  амирулмeъминин» (1983)  яке аз  
он{ост.  
 Rариб  {амаи асар{ои бадеии Ф. Му{аммадиев ба забони русb тарxума 
шудаанд.  [амчунин,  rисса   ва {икоя{ои  xудогонаи   адиб ба забон{ои  
украинb,  белорусb, rазоrb,  латишb, эстонb, eзбекb,  арманb,  туркманb,  
rирuизb  ва uайра  тарxума   ва чоп гардидаанд.  Чанд асари e  ба  алифбои   
форсии арабиасос низ дастраси хонанда шудаанд. 
 Ф. Му{аммадиев дар со{аи   тарxума низ  ма{орат дорад. Тарxумаи  
тоxикии  роман{ои  нависандаи  Фаронса  Андре Стил «Зарбаи аввал»,  адиби 
румин Михаил Садовяну «Xазираи Гулистон», rисса{о ва романи нависандаи   
rирuиз Чингиз Айтматов  «Xамила», «Алвидоъ, Гулсарb» ва  «Дуро{аи 
бeронb»,  песа{ои  нависандаи рус  Н.  Погодин «Достони саввуми  муассир»,  
адиби eзбек А. Rа{{ор «Xон модаракон»  ва «Садо аз тобут»,  асар{ои 
xудогонаи  А. Чехов, Т.  Драйзер  ва дигарон ба rалами  e    тааллуr  доранд.  
 Хулоса, Ф. Му{аммадиев  зиндагии шарафмандона дошт  ва аз худ 
мероси   бою  пурбаракат боrb  гузошт.  
 

Савол ва супориш{о: 
1. Ф. Му{аммадиев кай  ва дар куxо ба дунё  омадааст? 2. Нависанда дар кадом мактаб{о 
та{сил  дидааст? 3. Оид ба фаъолияти  рeзноманигории Ф. Му{аммадиев маълумот  ди{ед. 
4.  Адиб оид ба харобшавии  ахлоrи инсонb  чb  андеша дошт? 5. Нависанда  кай вафот 
                               
1 Баъзе  маrола  ва  эссењои нависанда {анeз соли   1954  бо имзои  мустаори  Ф. Амин  ба чоп расидаанд. 
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кард ва eро дар  куxо ба хок супурданд? 6. Оuози эxодиёти Ф. Му{аммадиев ба кадом 
сол{о рост меояд? 7. Оид ба очерк{ои  нависанда  маълумот  ди{ед.  8.  Дар бораи песа   ва 
тарxума{ои   нависанда  сухан гeед. 
 
 

[ИКОЯ[О  ВА RИССА[О 
 

 Дар эxодиёти Фазлиддин Му{аммадиев  {икоя мавrеи  хос дорад. Бо 
кēшиши  ин  нависанда {икояи тоxик   дар адабиёти  сол{ои  шаст  бо равиши 
тоза  инкишоф ёфта,  ба зинаи нави  сифатb  ноил  гардид.  [икоя{ои  
аввалини e  «Мактуби дeст» (1958), «Арзамас» (1960), «Ро{» (1962) дар 
хусуси  ахлоrи  инсон  ва маrоми  e дар  зиндагb ба{с  мекунанд.   Нависанда  
на ба зо{ири  воrеа,  балки  ба  мазмуни  ботинии  он  бештар  таваxxe{ 
мекунад  ва рeзгори  одамони  муосирро  мавриди  баррасb  rарор  меди{ад. 
 Rа{рамони асосии {икояи «Савдои умр» Зe{рои xасур  ва ма{камирода  
аст.  E  ба сабаби  он ки  домодшаванда {амро{аш  ба  муассисаи  аrди нико{  
рафтан  нахостааст,  тeйро вайрон мекунад.   Зe{ро  гаштаю   баргашта 
андеша  мекунад,  ки оё  Муродро   дар {аrиrат  дeст  медорад  ва оё  бо  
Мурод   дар оянда  хушбахт мешавад?   Тан{о  ваrте ки  Мурод  хатои  худро  
эътироф   мекунад, Зē{ро  ба e  хонадор  мешавад. Муаллиф  дар ин {икоя  
масъалаи  му{аббат  ва оиларо  тамоман ба тарзи  нав ба миён мегузорад. 
Зē{ро тоxикдухтарест,  ки барои хушбахтии  худ талош меварзад ва оrибат  
ба маrсад  мерасад. Муаллиф зисту зиндагии rа{рамони асарро  воrеъбинона  
ва муфассал тасвир намуда,  хонандаро ба андеша водор  кардааст. [икоя  
охири сол{ои  панxо{ум  навишта шудааст, вале  талоши Зē{ро ба{ри  
зиндагии   поку беолоиш  ва арзишманд  {оло {ам  намунаи ибрати  xавонон  
мебошад.  
 Мавзeи  марказии  эxодиёти Ф. Му{аммадиев  ахлоrи  {амидаи инсонb 
мебошад. Сол{ои  1967-1973  силсилаи  {икоя{ои нависанда  бо ном{ои 
«Даъво», «Суди рафиrон», «Рeзи дафни Усто Оrил», «Сози Мунаввар», 
«Хиёбони Нодир», «Шаби саввум» ба вуxуд омаданд. Нависанда инсонро  
яктарафа  ва ба як ранг тасвир  намекунад.  Дар тасвири e,   бо вуxуди  
xи{ат{ои  номуносиб доштан образ  куллан  манфb нест. Нависанда рафтори  
ношоистаи персонаж{оро чун бахилии  Му{аммадмурод («Даъво»),  рашки 
беxои Ашраф («Савдои умр»), касби    худро ба мерос  нагузоштани  Усто 
Оrил  («Рeзи дафни Усто Оrил»)  {унармандона ма{кум  мекунад. 
 Усто Оrил  устои гулдаст  буд,  аксари иморат{ои  зебои де{а ма{сули 
{унари e  буданд ва  ба rавли  Абдуррауфамак: «ин хел устои {унарманд  дар 
сад сол ё як  бор  ба дунё меояд, ё не».  Лекин анъанаи неки мардумро вайрон 
намуда,  умраш аз шаст гузашту  ягон шогирд тайёр накард  ва  оrибат вафот  
карду  {унарашро  бо худ ба гeр бурд.  Бинобар ин, эътиrоди  мардум аз e 
канд ва дар xанозааш  {амагb бист кас  {узур доштанду халос. 
 [ар як ла{заи тасвир – {ам дар рeзи xанозаи Усто Оrил беист боридани  
борон, {ам {ангоми ба мазор бурдан  аз ночорb ба замин  гузоштани тобут  ва 
{ам дар ваrташ  канда нашудани rабр гуво{  бар он аст, ки  ин одам  бадбахт 
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аст. Махсусан,   тасвири  охирин  ла{заи видоъ  хеле  хаёлангез ва омeзанда 
аст.  Мувофиrи анъана  баъди ба хок супурдани мар{ум  яке аз {озирон 
«фалонb чb хел одам буд?»  гeён савол  меди{ад  ва дигарон «одами хуб буд,  
Худо ра{мат кунад,  xояш xаннат шавад»  гeён ба тарафи  хона  ро{акb  
мешаванд.  Усто Оrил  {атто аз {амин дуои  вопасини  {амде{агон  ма{рум  
монд: «Пас аз он ки  {ама даст ба рeй  кашиданд,  пойкор1  аз xояш  нимхез  
шуда  савол дод: 

— Усто Оrил чb хел одам буданд?.. 
Абдуррауфамак метавонист  худаш xавоб  ди{ад,  вале бисёр мехост, 

ки ма{з дигарон xавоб ди{анд. 
Даrиrае  бо хомeшb гузашт. Он{ое, ки  ба  пайро{а  наздиктар 

меистоданд,  чизе нагуфта  ба ро{ даромаданд. 
-- Устои  наuз буданд Оrиламак, --  гуфт xавоне, ки дар паси 

Абдурауфамак меистод. 
— Борон рафта  ба устухонам  расид, -- гуфт  яки дигар зери лаб uур- 

uуркунон. 
— [а,   усто буд, --  тасдиr намуд саввумb. 
Дигар  касе  чизе нагуфт.  [ама пасу дунбол  ба пайра{а  фуромадан 

гирифтанд. 
Хулоса, Фазлиддин Му{аммадиев дар {икоя{ояш мавзeъ{ои  

рēзмарраро  бо шаклу  услуби  ба худ  хос  ба тасвир  гирифта, бо {амин 
таваxxe{и хонандаро ба масъала{ои  му{ими  xомеаи  кунунb xалб  
менамояд. 

Rисса{о Дар офаридани симо ва че{раи инсон жанри повест ё rисса имко - 
нияти бештаре  дорад.   Ин аст, ки  нависанда  аз оuози  сол{ои  60-ум   ба 
эxоди  асар{ои  калон{аxм  мепардозад ва то охири умр «Тири хокхeрда», 
«Одамони кe{на», «Зайнаббибb», «Дар он дунё», «Шо{ии япон»  ва «Варта»  
барин  rисса{оро  эxод  мекунад. 

Rиссаи «Одамони кe{на» ба мавзeи  му{ими рeз – маънавиёти  
баланди  падарон,  пайванди  насл{о  ва талош  ба муrобили  муфтхeрию 
{аромкорb  бахшида шудааст. Сужети  ин асар аз воrеа{ои  муrаррарии  
зиндагb  фаро{ам  омада,   дорои мо{ияти иxтимоию  ахлоrb  мебошад.   
Хонанда баробари  амалиёти  образ{ои асар  ба андеша  фурe  рафта,  нисбат 
ба он{о  {усни таваxxe{ пайдо мекунад. О{анги   {азлу  мутоиба аз унвони   
асар  сар шуда, тамоми мундариxаи онро диrrатxалбкунанда ва шавrангез 
гардондааст.  Воrеан,  худи  «Одамони  кe{на»  номгузорb шудани  асар  
мароrангез аст. Оё одам  {ам  кe{на мешавад? Дар ин ном  маrсад{ои  uоявии 
нависанда xой  гирифтааст.  
  «Одамони         Дар rиссаи «Одамони кe{на»  иштироккунандагони  асар чи   
  кe{на»   Зиёбобо  ва А{рорамаку Иrболхола ва чи  Оишахону Юсуф 
Сафозода ва Заррина ба таври мутоибаомез ба тасвир  омадаанд,  мутоиба{ое, 
ки дар мавриди  А{рорамаку Зиёбобо нависанда  бо лабханди нозук истифода  

                               
1 Пойкор --  пешхизмат,  ходими  гузар  ё де{а барои даъват кардани  мардум ба тeй,  азо ва uайра. 
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мекунад, маънои  ме{рубониву  дeстдориро  доранд.  Яъне, адиб ин  пирони  
рeзгордидаро навозиш  мекунад. 
 Мутоиба ва маз{ака  дар «Одамони кe{на»  xанбаи  лирикb  пайдо 
карда,  баёнгари {иссиёти  нозук, ме{ру му{аббат,  мамнуният  ва  шодмонии  
муаллиф  мебошад.  Ин навъи асар   дар насри  давраи  нави  тоxик   аз Ф. 
Му{аммадиев оuоз  ёфтааст. 
 Образ{ои марказии  «Одамони кe{на»  мeйсафедони  {афтодсола  ва 
{аштодсолаанд.  Ин пирамард{о  бо рафтору   гуфтор   ва орзую омолашон  
шахсони   аxибанд. Дар ин асар чанд мо{и  рeзгори  он{о    мавриди ба{си   
бадеb rарор ёфтааст. Аммо  {ангоми  тасвир  маънb  амиrтар  меравад,  то он 
xое  ки  хонанда  тамоми  умри  он{оро   ба мушо{ида   мегирад. Дар эxоди 
ин че{ра{о хислату одат{ои калонсолон  ба назар гирифта шудааст.   Яъне,  
ин rабил  одамон   ба {ама   чиз кор  доранд. [ар касбу   шуuл барояшон  
му{им аст,  зеро   он{о   ба  чашмони   пиронаи  хеш   пасту   баланди{ои  
зиндагиро  хубтару  бе{тар  дида метавонанд.   

Зиёбобои 80-сола барои дар нисфи боuаш сохтани бино{ои  истиrоматb  
розb  буд.  Аммо,  ваrте фа{мид, ки  дар  ин xо нияти  сохтани   нуrтаи  
пивофурeшb доранд, ба он rатъиян муrобил баромад ва ба Комитети 
Марказии  {изб  арзнома навишт.  Дар арзнома, аз xумла омадааст: «Чb 
мешуд,  ки араrфрeшия манъ  кунед.  Радио  {ар рeз зиёни  араrа гуфта  
меди{ад.  Лекин магазин{о аз араr,  аз вино пур.  Ба  шиша{ои   хушрeи араr  
равuан,  {ар хел шарбат{о,  {ар хел дорувор андохта  фурeшанд, намешавад? 
Ба  xойи ин бeчка-бeчка  пева мефурeшанд,  ба uайр аз ин   регистрану1 
ошхона{о {ам  бисёр араr  мефурeшанд… 

Одам{ои  боз наuзтар тарбия карданb бошед,  корам боз пешрав шавад 
гeед,  {ама  додар бародар барин  аз як гиребон сар бардоранд гeед,  араrа  
манъ  кунетон». 

Далел{ои  арзнома  зо{иран содалав{она намоянд {ам,  аммо {аётианд.  
Зиёбобо  мувофиrи  тасаввуроти  худ  зарар  ва  оrибат{ои бади   
машруботро иброз дошта, тадбир{ои муборизаи зидди майнeширо   
пешни{од мекунад. Ба пиндошти Зиёбобо, истеъмоли машрубот аз рeйи 
шариат гуно{ буда,  зу{уроти  зараровари xамъият мебошад. Бинобар ин, 
муассиса{ои сало{иятноки  давлатb бояд истеъмоли  машруботро  rатъиян  
манъ намоянд. 

[амин тариr, Ф. Му{аммадиев  ба воситаи  амалиёти  Зиёбобо ва 
А{рорамак  таваxxe{и хонандаро ба камбуди{ои xомеа xалб намудааст. 
Фаъолияти   ин мeйсафедон  фалсафаи амиrи  {аётb дорад.  Масалан,   як 
рукни  фалсафаи  А{рорамак ин аст: «Дeст бошед,  таъриф накунед,  таъриф 
одаму  оламро  вайрон  мекунад». 

Дар rиссаи «Одамони кe{на»  дар па{луи мeйсафедон xавононе  чун 
Юсуф Сафозода  ва Оишахон низ фаъолият  доранд   ва муносибати  он{о   ба 
насли  калонсол боадабона   ва  э{тиромкорона сурат мегирад.  Муносибат ва  

                               
1  Ресторан  гуфтан мехо{ад. 
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ахлоrи {амидаи образ{ои  rисса  барои  насли  имрeзи xомеаи мо  намунаи  
ибрат аст. 
    

Савол ва супориш{о: 
1. Чанд {икояи Ф. Му{аммадиевро  номбар кунед. 2. Мавзeи  асосии  {икоя{ои  нависанда  
аз чb иборат аст? 3.Дар {икояи  «Рeзи  дафни Усто Оrил» кадом  масъала  бардошта 
шудааст? 4. Rисса{ои Ф. Му{аммадиевро номбар кунед. 5. Чаро  нависанда  асарашро  
«Одамони кe{на» номгузорb  кардааст? 6. Дар бораи образ{ои rиссаи  «Одамони кe{на» 
маълумот ди{ед.    

 
 

РОМАНИ «ПАЛАТАИ КУНXАКB» 
 
 Ягона  романи Ф.  Му{аммадиев – «Палатаи кунxакb» бо  эпиграфи  
«Чароuи падаронро  фурeзон дор» оuоз меёбад  ва аз  33 боб  иборат аст.   

Дар роман як {уxраи  бемористон,  ки дар  дохили  он ча{ор  кат  
гузошта шудааст,  тасвир ёфтааст.  Шахсони  муолиxашаванда раиси  
кумитаи  назорати халr  Носир  Аббос, нафаrахeр  ва  иштирокчии  xанг{ои  
ша{рвандию ватанb  Иванамак, коргар  Каримxонака  ва филмбардор 
Ибро{имxон Олимb  мебошанд.  [амаи  ин{о дучори  сактаи  дил шудаанд  
ва табиби  xавон  Алихон  Зардодхон ба табобаташон  машuул  мебошад. 

Баъд аз тасвири  {уxра – палата нависанда  симо{ои дар  {олати  
беморb  rарордоштаро ба сe{бат медарорад. Ивонамак, Носир Аббос  ва  
Каримxонака  аз норасои{ои  рeзгор  андеша  ронда,  сари  мушкилоти  он  
ба{с  менамоянд.  Насли xавон-Ибро{имxони  27-сола  бодиrrат ба{си  
он{оро  ба мушо{ида  мегирад. E ба андеша{ои  насл{ои  калонсол  розb  
мешавад  ва он{оро  дар ботин {аr мебарорад. 

Насл{ои калонсол камбуди{ои xомеаро  бо дарду {асрат  rабул 
менамоянд. Му{окимаву муло{иза{ои Носир Аббос ва Ивонамаку 
Каримxонака аз пешомади харобиовари xомеаи шeравb дарак меди{ад .Яъне, 
андеша{ои он{о аз му{ити танги як {уxраи кунxакb берун баромада, тамоми 
xомеаро фаро мегирад. Он{о худ дар бистари беморb rарор дошта, дар фикри 
табобати дард{ои xомеа буданд. Ба қавли онҳо,  xомеаро «кам{авсалагb ва 
ко{илb» фишор меоварад ва ин вазъият, асосан, ба шахсоне иртибот дорад, 
ки дар вазифа{ои масъуланду «виxдонашон, имонашон, инсофашон, uайрату 
{амияташон1  миёни чарб монда нопадид гаштаанд». Хусусан, Носир Аббос, 
ки вазифаи пурмасъулияти назоратиро ба e{да дошт, чунин нобасомони{оро   
бор{о мушо{ида  намуда, ба хулосае омадааст, ки  «{ар як  зараркунанда {ам  
душман аст». 

Ф. Му{аммадиев дар сол{ои 70-ум дар сохтор{ои давлатb ва 
муносибат{ои иxтимоb   нобасомони{оро  ба мушо{ида  мегирад.  Нависанда  
гeё  20-25  сол  пеш хатари  бар{амхeрии  xомеаи  шeравиро  пешгeb  
кардааст. Зеро,  сафи зиёнкорон рeз то рeз  зиёд мешуд ва  ин xи{ат  чунин  
маънb дошт,  ки оrибати Давлати Шeравb  дар  хатар  аст.  Персонаж{ои  
                               
1  [амият – номус, нанг,  {аё. 
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калонсоли  «Палатаи кунxакb»  низ як ваrт{о  сари  вазифа{ои  расмb  
буданд  ва дар сохтмони  xомеа за{мат{о кашида, барои фарзандон шароити  
мусоид  фаро{ам  оварданд.  Акнун  дар {олати беморb {ама  сарнавишти 
хешро  пеши назар меоранд. Он{о бештар аз камбуди{ои  xомеа,  ки ба 
фаъолияти  ро{бар{о  вобастагb  доранд,  ба{с менамоянд. Ба аrидаи 
Ибро{имxон: «Инсон,   охир {амон аст,   ки на фаrат  uами хеш, балки uами  
дигаронро низ  хeрад… 

Агар дар  вуxуди навъи  башар  {амин чизи муrаддас,  {амин нури пок 
намешуд,  та{аввулот намебуд,  дар  бадали  ин да{ {азор  соли охир  аз 
табари сангb то ба  киштии атомb  ё ракета{ои  кай{оннавард намерасид,  
бешак». 

Романи «Палатаи кунxакb»  ду хатти сужет дорад. Самти якум ба 
фаъолияти се насли аввали одамон   дар xомеаи  сотсиалистb  иртибот дорад.  
Дар тасвири  адиб  ин{о  шахсонеанд,  ки дар   сохтмони  xомеаи  шeравb  
иштироки фаъол  доштанд.  Акнун  харобшавии  онро  мушо{ида  карда  ба 
ташвиш  омадаанд,  вале uайр аз байни   худ  му{окима кардану  афсeс 
хeрдан дигар  чора  надоранд.  Дар афкори он{о  та{лил{ои  илмb кам ба 
назар  мерасад.  Аз ин xост,  ки муаллиф  барои пурrувват намудани  мантиrи  
баён нутrи он{оро  бо  ривоят,  маrолу  зарбулмасал,  ё порча{ои  шеърии  
шоирони  маш{ур  оро  меди{ад.  

Ибора{ои рехта, сухан{ои {икматнок ва маrолу  зарбулмасал{о  
махсусан  дар сухани Носир Аббос маrоми сазовор дорад. Нависанда  
андешаи  Носир  Аббосро   дар бораи  Бекназар ном  падаре, ки   духтарашро  
аз uайри  хо{иши e  ба каси дигар  ба  шав{ар  доданb  мешавад, чунин  ба 
rалам  додааст: «Фарзанд меваи ширин. Баъзан дар {исси uамхориву  
парасторb  {ам кас  rадри  аз {ад  гузаштанашро  нафа{мида мемонад.  
Чуноне  ки баъзе модарон кeдаки  навзодро  аз рeйи ме{р  сахт оueш  карда,  
нафасгардон мекунанд.  Рафиrаш {ам, Носир Аббос {ам  ин нуктаро хуб  
медонанд… Лекин  гуфтаанд,  ки илоxи  воrеа  rабл аз вуreъ  бояд кард».  
 Ф. Му{аммадиев дар  «Палатаи кунxакb»  ба Хайёму  Саъдb, Камоли  
Хуxандиву Xалолиддини  Румb ва [илоливу Бедил муроxиат  менамояд,  аз 
адабиёти Аврупо мисол меорад ва ба ин восита  хусусият{ои  маърифатнокb   
ва  андешапарварии  асарашро  пурrувват  менамояд. Аз ин xи{ат,  ба миён 
гузоштани  масъалаи  тан{о аз  рeйи  нусхаи  асл  rироат  кардани  
«Шо{нома» -и  Фирдавсb  xолиби  диrrат  аст.  Каримxонака мухлиси 
«Шо{нома»  буд  ва {ар сари чанд ваrт ла{за{ои xангро  аз  матни   ба наср  
гардондаи  асар  rироат мекард.  Ибро{имxон  «{еx шар{у  тафсиру  дигару 
дигар нусха ба аслаш баробар  шуда  наметавонад. Як худи  сабти  
мисраъ{ояш,  о{анги баёнаш – кони  лаззат, олами  {аловат» гeён  таваxxe{и  
Каримxонакаро ба нусхаи аслии  «Шо{нома»  xалб менамояд. Каримxонака   
нусхаи  аслии ин асарро  ба воситаи  писараш  дастрас  мекунад.   О{иста-
о{иста  аз хониши  он  ба  ваxд меояд. «Каримxонака дасти озодашро   дар 
{аво  алвонx  дода,  чунон  саргарми  шеърхонb  буд, ки  ба па{луяш омадани  
духтурро, {атто  аrаллан  якта{и  сафеди  eро  пай набурд:  
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  Ду лашкар  ба сони  ду  дарёи Чин, 
  Ту гeb, ки шуд xунб-xунбон замин. 
  Биёмад дамон Rорани  Размзан, 
  В-аз  он сeй  Гарсевази  пилтан. 
  Зи овози  аспону  гарди  сипо{, 
  На хуршед пайдо,  на  тобанда мо{. 
  Дурахшидани теuи  алмосгун, 
  Синон{ои  о{ордида ба хун…». 
 
 Дар {аrиrат,  ягон  нусхаи  фаръ1,   ягон  тарxума xойи  аслро гирифта  
наметавонад  ва талабагонро  зарур аст,  ки барои  сайrал  додани  табъу завr  
ба асли  «Шо{нома» таваxxe{  дошта бошанд. 
 Хатти дуввуми  сужет  ба сарнавишти  Ибро{имxон ва Хиромон 
иртибот дорад. Ибро{им  Олимb, ки касби   филмбардорb  дорад,  аз аввал то 
охир воrеа{ои  романро  ба  мушо{ида  мегирад.  Ин xо шохае   аз фаъолияти  
касбии адиб,  ки солиёни  зиёд  бо идораи  филмсозии  тоxик {амкорb  дошт,  
дида мешавад. 
 Ибро{имxон ва Хиромон то xое  аз таxрибаи зиндагb бархурдоранд,  
вале {ар ду ба шикасту рехти рeзгор  гирифтор шудаанд.  Хиромон 
намояндаи  занони  сол{ои  70-уми  тоxик аст, ки дар сохтмоне вазифаи 
ронандагии кранро адо мекунад.  Шав{арашро  ноxавонмардон куштаанд, аз 
ин рe,   ба мардон нафрат дорад. 
 Ибро{имxон вобаста ба касби филмсозиаш ба Хиромон шинос мешавад 
ва ин шиносоb рафта-рафта таrдири он{оро ба {ам мепайвандад. Хиромон 
дар аввал Ибро{имxонро  аз rабили  мардони  ношуд медонист,   баъд{о  
аrидаашро  таuйир дода,  ба e унс  мегирад.  Воrеа  чунин xараён мегирад,   
ки  Хиромони  дар   баландии  кран rарор дошта  бо гуно{и  як   марди 
нобакор   аз кран  чаппа  мешавад. E  нимишабb   ба {уш омада,   худро дар   
беморхона мебинад. Ибро{имxон   ин хабари  муд{ишро шунида, ба 
беморхона  мешитобад. Ваrти сe{бат  бо Хиромон  аз xайби Ибро{имxон 
даъватномаи  тeйи  арeсии  он{о намоён буд. Ин тасвир   аз он  ша{одат 
меди{ад, ки Ибро{имxону  Хиромон  таrдирашонро  ба {ам  пайванд  
месозанд. 
 Xолиб аст, ки оuозу  анxоми  сужети  роман   ба палатаи кунxакb 
пайвастагb дорад.  Ин {амон  палата – {уxраест,  ки дар гeшаи  боuи  
истиро{атии ша{ри Душанбе xойгир шуда буд ва як ваrт{о  худи  нависанда    
бар асари  бемории rалб  дар {амин {уxра  табобат мегирифт. Метавон гуфт, 
ки   асари  мазкур  то xое ба  са{ифа{ои  рeзгори  нависандаи   он далолат  
мекунад.  
 Ф. Му{аммадиев дар «Палатаи кунxакb» масъала{ои инсону  
инсонгароиро тарuибу  ташвиr  кардааст. Rисса{ои   «Одамони кe{на» ва 
«Дар он дунё»  {ам сари  {амин  мавзeъ   ба{с  кардаанд. Умуман,  тамоми  
эxодиёти  нависанда аз  ахлоrи  {амидаи  инсон{о {икоят мекунад.   

                               
1 Фаръ- чизе,  ки аз асл  мерeяд,  чизи  uайриаслb,  дуюмдараxа. 
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Савол ва супориш{о: 

1. Романи «Палатаи кунxакb»  бо кадом  эпиграф оuоз меёбад? 2. Чаро   роман «Палатаи 
кунxакb» ном гирифтааст? 3. Дар роман чанд хатти  сужет  мушо{ида мешавад? 4. Дар 
роман  чанд насл   фаъолият менамоянд? 5. Ибро{имxон чb касест? 6. Хиромон  дар  куxо 
кор мекунад  ва чb  сарнавиште дорад? 7. Оё шикояти  мeсафедон  ягон асоси  иxтимоb 
дошт? 8. Таrдири Хиромону   Ибро{имxон  чb навъ  {ал мешавад? 9. Маrсади  адиб  аз 
эxоди «Палатаи кунxакb» чb буд? 
 

 РЕАЛИЗМ 
 
Маф{уми        Реализм (аз лотинb, маънояш  {аrиrb, воrеb)  методи  эxодb  
 реализм     буда, дар адабиёти бадеb ба таври  {аrrонb  инъикос намудани  
зиндагb  ва {аёти одамонро  дар назар дорад.  Му{имтарин хусусияти   
методи  реализм  инъикоси {аrиrии воrеият  мебошад. Методи  реализмро  
бисёр  олимон  шар{  додаанд, ки  дар байни  он{о  тавсифи   файласуфи  
немис Ф. Энгелс (1820-1895)  мукаммал  ва  фарогир аст: «Реализм дар 
баробари {аrrонияти xузъиёт  тасвири характер{ои типиро дар  шароит{ои  
типb дар  назар дорад». 
 Мувофиrи  ин тавсиф барои  методи реализм чанд  нукта му{им  
мебошад: характер{ои типb, ба шароит{ои  типb мувофиrат  кардани 
характер{ои типb ва {аrrонияти xузъиёти бадеb. Офаридани  характер{ои  
типb  чунин   маъно  дорад, ки  образ{ои  асар  {ар  кадом  бояд чун  шахсони  
воқеb дорои  хислату  табиат ва феълу  атвори  ба худ хос  бошанд.  Дар айни 
замон  он{о  хусусият  ва майлу  раuбати  ягон табақа  ё гурe{и  муайяни  
xомеаро  дар худ  таxассум  намуда  тавонанд.  Дар rиссаи «Марги судхeр»-и 
Айнb  образи  Rориисмат  ва дар  романи «Духтари оташ»-и Икромb  образи  
Дилоромканиз  намунаи  барxастаи  характер{ои  типb  мебошанд. Зеро  дар 
симои  он{о  намояндаи  гурe{и  судхeрон  ва табаrаи  камбизоати  занони  
Бухорои  амирb амиrу  равшан  инъикос  ёфтаанд. 
 Талаботи дигари  реализм  ба шароит{ои  типb  мувофиrат   кардани  
вазъият{ои  типb  мебошад.  Образи   реалистb  вобаста  ба замону  макон  ва  
вазъияте, ки дар  он  амал мекунад, офарида  мешавад.  Rа{рамони  rиссаи 
«Одина»-и С. Айнb намояндаи  xавонони  камбизоати кe{истони Rаротегини 
ибтидои асри ХХ мебошад, ки  мардуми  он xо  аз  {аракатхои  худшиносии  
давр  бехабар  буданд.  Нависанда му{ити зиндагb, вазъи таърихии xомеа ва 
синну соли rа{рамонро ба эътибор гирифта, eро беxуръат ва кам{аракат ба 
rалам додааст. Яъне, характери Одина ба макону замон ва му{ити зиндагии e 
мувофиrат дорад. 
А{амияти xузъиёт    Шарти дигари реализм  истифодаи мо{иронаи    xузъиёти  
 дар реализм  бадеb мебошад. Дар тасвири реалистb xузъҳои  бадеb  
мавқеи  ҳалкунанда  доранд.  Аз xумла,  офаридани  симои  қаҳрамон,  
фардикунонии  забон  ва тасвири  манзараҳои  табиат бе xузъиёти  бадеb  
имкон  надорад.  С. Айнb  дар романи  «Uуломон»  ҳангоми  фардикунонии 
забони  персонажҳо  аз xузъиёти  бадеb  фаровон  истифода  кардааст.  
Масалан,  аз сухонони  Rиличхалифаи  мeйсафед хислатҳои дурeягb,  
риёкорb ва  табиати  золимонаи e равшан ошкор мегардад. E ҳамвора  ба 
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тоату  ибодат  машғул аст, вале  дастаи  роҳанони  Абдурраҳмонсардорро  ки 
нияти  ғорат  намудани  [иротро доштанд,  чунин  дуо  медиҳад: «Ба даст 
дароред,  ба даст  наафтед,  пахш кунед,  пахш нашавед, Хизру  Илёс ёратон,  
чорёр мададгоратон бод!»  
Фарқи натурализм     Дар охири асри  ХIХ  дар  Аврупо ва ИМА  методи эxо- 
    аз реализм       дии  натурализм (аз калимаи  лотинb,  маънояш табиат) ба 
вуxуд омад.  Натурализм  тасвири айнани  {аёти воrеиро  таrозо  дорад,  ки 
он хилофи талаботи реализм мебошад. Мувофиrи назарияи  асосгузори  
методи натурализм  адиби  Фаронса Эмил  Золя (1840-1902)  нависанда  
набояд ба  воrеа{ои  зиндагb  танrидан  назар  андохта,  маводи эxодb 
интихоб намояд. Барои эxодкор сужет{ои нодаркору мавзeъ{ои  ношоиста  
вуxуд  надорад.  
 Бояд  гуфт, ки  тасвири  айнани  {аёти  воқеb  боиси  дар асари бадеb 
ро{  ёфтани  {одиса{ои  одиву  дуввумдараxаи  зиндагb  мегардад ва ин {олат   
ба  пастшавии  арзиш{ои  эстетикb, маърифатb ва  ахлоrии  эxоди  адибон 
сабаб мешавад.  Тасвири   натуралистb  дар  сол{ои  20 ва  30  асри ХХ   дар  
эxодиёти  нависандагони  xавони  тоxик  мушо{ида  мешавад. 
Методи реализм    Унсур{ои  аввалини  методи  реализм дар  адабиёти  тоxик 
дар адабиёти       дар осори  адибони  а{ди  xадидия  пайдо шуд.  Баъдтар  ин  
   тоxик             метод  дар эxодиёти  адибони  тоxики  а{ди шeравb  чун  С. 
Айнb, С. Улуuзода, М.  Турсунзода,  X. Икромb,  Р.  Xалил, П. Толис, Ф.  
Му{аммадиев, М. Rаноат, Лоиr,  Саттор  Турсун, Eрун Кe{зод, Сорбон, А.  
Самад ва дигарон  инкишоф  ёфта,  па{лу{ои  гуногуни   услубии  он  
муста{кам гардид. Ал{ол  методи  реализм  методи  асосии  тасвир   дар  
адабиёти  давраи  нави  тоxик  мебошад. 
 Методи реализм  тасвир{ои  пуробуранги  муболиuавb, романтикb, 
рамзb,  асотирb,  ривоятb, афсонавb,  тамсилb,  {узнангез ва uайраро инкор 
намекунад. Аз xумла, дар асар{ои «Одина», «Дохунда», «Ёддошт{о»-и  С. 
Айнb, «Ватани Шодb», «Ду нишон», «Тоx ва  байраr», «Парии Бахт»-и  А. 
Ло{утb, «Тахти  хунин», «Ба{ори Тоxикистон ва нолаи  чeпонb», «Манораи  
Марг»-и  П. Сулаймонb, «Хазон ва ба{ор», «Писари Ватан»-и  М. 
Турсунзода, «Rишлоrи  тиллоb», «Панxи  ноором»-и  М. Миршакар, «Рустам 
ва Су{роб», «[уррият»-и  U. Абдулло, «Тоxи  давлат»-и U. Мирзо, «Достони  
оташ»-и  М. Rаноат, баъзе  асар{ои  X.  Икромb, Ф.  Му{аммадиев,  Ў 
Кў{зод, М. Бахтb,  Сорбон,  А. Самад ва дигарон  тасвир{ои  номбурдаро  
мушо{ида  кардан мумкин аст. 

 «Ба{ори Тоxикистон  ва  нолаи  чeпонb»  ном   шеъри Пайрав   {амагb  
аз чор  банди  ча{ормисраъгb  иборат  мебошад. Се  банди аввал  rофияи  
абба  ва банди  охир  rофияи аабб  дорад.  Вале  тасвир  чунон  дилкаш  ва  
пурмe{таво  мебошад, ки  манзараи  се{рангези  ба{ори  Тоxикистон  бо 
тамоми  рангомезb  ва назокат пеши  назари  хонанда  xилвагар  мешавад: 
 
  Дашти  васеу  боuи  латифу  {авои хуш, 
  Са{рову xангалу чаману  кe{у  лолазор; 
  Аз  {ар канор  чашма  равон  асту  обшор, 
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  {ар  сў  баланд  замзамаву нолаву  хурeш… 
 
 Дар банди  аввал  тасвир  ба воситаи  санъат{ои  сифатчинb (исм{ои  
дашт, боu, {аво, са{ро, xангал,  чаман, кe{, лолазор,  чашма, обшор, замзама, 
нола, хурeш)  ва тавсиф  (сифат{ои  васеъ,  латиф,  хуш) сурат  гирифтааст. 
Шоир  ба воситаи истифодаи  пайдарпайи  исму  сифат  таваxxў{и хонандаро  
ба  макони  манзараи  ба{ор  xалб  менамояд.  
 Дар банди  дуввум тасвир аз кулл ба xузъ мегузарад. Манзараи  ба{ори 
Тоxикистон  дар мисоли гул{ои  {арранга  ба бар  кардани  дарахтони  xавон  
таъкид  мешавад.  Ташбе{у  истиора  ва  тавсифу  сифатчинb  барин  
восита{ои  тасвир  хотири  хонандаро  болида  дошта,  eро  ба вазъият   ва 
{олати  рe{ии чeпони  найнавоз мутаваxxе{ месозад.  Матлаби  шоир  дар ду  
банди  охир   чунин  ифода  ёфтааст: 
 
  Биншаста буд  шубонписаре  ной  дар да{он 
  Зери  дарахти  бед, лаби  xeи  босафо. 
  Озода  гирди e  барае  чанд  дар  чаро, 
  Бо сeзи  дил хурeш {амекард най, ки  {он –  
 

Устоди  зуфунуни1 забардасти  рeзгор, 
Яъне табиат аз  нахи  абрешими  ба{ор, 
Нозук иёр2 бофта  rолини  махмалин 
Густурда, то ки  ёр ни{ад  пой  бар  замин… 

 
 Манзараи  табиат  воситаи  му{ими  тасвири вазъият, орзую омол  ва 
андеша{ои  ширини  образи  чeпонписар  ба шумор  меравад.  Наи  чeпонb  
аз  эxозкори{ои  «устоди  зуфунуни забардасти рeзгор» башорат меди{ад. 
Табиат ба {олати  рe{ии  rа{рамон  чунон  созгор ва  мувофиr  аст, ки гeё ба 
хотири  ташрифи  ма{бубаи  чeпонписар  аз сабза  пояндоз густурдааст. Ин  
созгории  манзараи  табиат  ба вазъияти  умедворанаи  чeпонписар  ба 
заминаи  реалистии  тасвир  ишора  карда,  аз rадру  манзалат  ва  му{аббати  
поки  инсони  ме{натb  дарак  меди{ад. 

[амин тариr,  методи  реализм  аз  нависандагон  талаб дорад,  ки  он{о  
воrеа{ои  му{им  ва  аввалиндараxаи  зиндагиро  интихоб  карда,  ба воситаи  
образ{ои  эътимодбахш  {аrиrати  зиндагиро  ба {аrиrати  бадеb  табдил  
ди{анд. 

 
Савол ва супориш{о: 

1. Методи  реализм кадом  нукта{оро  фаро  мегирад? 2. Xузъиёт  чист  ва дар  тасвири   
реалистb чb  а{амият дорад? 3.Тасвир{ои   натуралистb  аз тасвир{ои  реалистb чb  фарr  
доранд? 4.  Методи  реализм дар адабиёти  тоxик  кай  мавrеи  пайдо  кард? 5.  Шеъри 
«Ба{ори Тоxикистон ё нолаи  чeпонb»-ро  аз ёд  намоед ва онро аз ли{ози  тасвир{ои  
реалистb та{лил  намоед.  

                               
1 Зуфунун – со{иби  фан{о  ва {унар{ои  бисёр. 
2 Иёр – дилфиреб,  дилрабо. 
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Мeъмин Rаноат 
(таваллуд 1932) 

 
[олнома    Шоири халқии Тоxикистон Мeъмин Rаноат 20 майи соли 1932 дар 
де{аи Курговади но{ияи Дарвози Xум{урии Тоxикистон ба дунё омадааст. 
Падари шоир – Rаноатшо{ ва модараш – Бегиммо{ шахсони поку порсо ва 
за{маткашу ме{рубон буда, дар таълиму тарбияи фарзандон кўшиши зиёд 
намудаанд. 
 Мeъмин Rаноат та{сили ибтидоиро дар де{аи Курговад мегирад. 
Баъдтар та{силро дар ша{раки Uарм идома дода, мактаби миёнаро соли 1951 
хатм мекунад. Баъд ба шeъбаи забон ва адабиёти тоxики Донишго{и 
давлатии Тоxикистон дохил шуда, онро соли 1956 ба поён мерасонад.  
 [ангоми та{сил дар мактаб{ои миёна ва олb Мeъмин Rаноат ба 
омeзиши таърихи адабиёти тоxик ва назарияи адабиёт таваxxe{ зо{ир 
намуда, чун мутахассиси варзида ба камол расид. Шавrу {авас ба шеъру 
шоирb eро ба доираи адабии Сталинобод ворид намуд. Мeъмин Rаноат 
сол{ои 1956 – 1966 дар идораи маxаллаи «Шарrи сурх» кор мекунад ва як 
муддат му{аррири калони нашриёти «Ирфон» буд. Аз соли 1968 то соли 1991 
ба сифати котиб ва котиби аввали Иттифоrи нависандагони Тоxикистон 
фаъолият намуд.  
 Мeъмин Rаноат чун намояндаи олирутбаи Тоxикистон ба rитъа{ои 
гуногуни олам, аз xумла ба ша{ру кишвар{ои Кобул, Уланбатор, Либия, 
Яман, Покистон, [индустон, Чин, Эрон, Аморати Мутта{идаи Араб, Япония, 
Фаронса, Куба сафар карда, сул{у дeстии халr{оро таркиб намудааст. Устод 
Rаноат аз соли 1997 муовини раиси {аракати ва{дати миллb ва э{ёи 
Тоxикистон мебошад.  
Фаъолияти     Мeъминшо{ аввал ба {унари навозандагb ва сарояндагb     
  эxодb     майл доштааст. Вале баъдтар дар e {аваси шоир шудан пайдо 
мегардад ва нахустин шеъраш дар синни 17-солагb дар васфи рeди Панx 
гуфта мешавад. Намунаи шеър{ои шогирдонаи шоир {ангоми та{сил дар 
мактаб{ои миёна ва олb дар рeзномаи но{иявии «[аёти нав» ва маxаллаи 
«Шарrи сурх» ба табъ расидаанд. Аввалин маxмeаи шоир ба номи «Шарора» 
соли 1960 чоп гардид.  

 Баъд{о «Ситора{ои замин» (1963), «Мавx{ои Днепр» (1964), «Достони 
оташ» (1967), «Корвони нур» (1970), «Сурeши Сталинград» (1972), «Сарxeйи 
сабз» (1975), «Падар» (1977), «Га{вораи Сино» (1980), «Ситораи Исмат» 
(1990), «Аз Бесутун то кунун» (1993), «[амосаи дод» (1996), «Ойинаи 
беuубори ман» (2002) ном маxмeа{о ва достон{ои М. Каноат пай дар пай ба 
табъ расидаанд.  

М. Rаноат силсилаи шеър{о низ эxод кардааст. Силсилаи шеър{ои 
«Соз{ои Шероз», аз шеър{ои «Тахти Xамшед», «Зоиндаруд», «Са{ар аз 
хилвати худ», «Чb маст мегузарb», «Маро гуфтb», «Надонам» фаро{ам 
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омадааст. Силсилаи шеър{ои Покистон аз се шеър («Хиёбони Иrбол», 
«Сафар ба Ма{инxадара», «Меравам») ва силсилаи шеър{ои Афuонистон аз 
чор шеър  («Инrилоби Савр», «Рeзгорони баланд», «Суб{и мурод», 
«Сарваре») иборат мебошанд. Соли 2005 дар рeзномаи «Адабиёт ва санъат» 
силсилаи рубоиёти адиб бо номи «Ро{и абрешим» чоп гардид, ки дар он 
масъалаи ро{созии Тоxикистон мавриди тасвири бадеb  rарор гирифтааст: 

 
  Моем ни{ода сина бар синаи санг, 
  Xўем таxаллие зи ойинаи санг. 
  Мо санг шудему санги мо об нашуд, 
  Аз ме{ри гия{ амону аз кинаи санг.  
 
Соли 1977 шоир барои достон{ои «Сурeши Сталинград» ва 

«Тоxикистон – исми ман» сазовори Xоизаи давлатии Итти{оди Шeравb  
гардид. Соли 1980 бошад, М. Rаноат барои достони «Га{вораи Сино» ба 
Мукофоти xум{уриявии ба номи Рeдакb rадр карда шуд.  

Соли 1982 «Осори мунтахаб»-и М. Rаноат дар ду xилд дастраси 
хонанда гардид, ки он шеър{о ва тарxума{ои шоирро дарбар кардааст. 
Фаъолияти тарxумонии адиб аз давраи аввали эxодиёти e оuоз гардида, 
мунтазам давом меёбад. Хонандаи тоxик як қатор асар{ои А. С. Пушкин, 
Вилям Шекспир, Фридрих Шиллер, Генрих Гейне, Адам Митскевич, 
Робиндронат Такур, Мeсо Xалил барин адибони шинохтаи xа{ониро дар 
тарxумаи М. Rаноат мутолиа кардааст. Тарxума{ои шоир {унармандона 
буда, дар он{о хусусият ва табиати шеъру забони тоxикb ниго{ дошта 
шудааст. Чанд мисраъ аз «Гарди хок» ном шеъри шоири барxастаи {инд 
Робиндронат Такур дар тарxумаи М. Rаноат: 

 
  [ам рeйи замину {ам дили кe{ зебост,  
  [ам хоки сия{, ки дояи неъмат{ост. 
  З-он пеш, ки оташам мирад, сард шавам, 
  Дар назди uубори ин замин гард шавам… 
 
  Шодам, ки аз ин {аёти бигзаштаи ман, 
  Як xав{ари асл xовидон мемонад. 
  Ман xинси абадият шавам, хок шавам, 
  Як гарди замини xовиди пок шавам. 
 
Аксари шеър{о ва достон{ои М. Rаноат ба забони русb тарxума шуда, 

дар нашрия{ои Маскав ба табъ расидаанд. [амчунин, намунаи ашъори шоир 
ба як қатор забон{ои бонуфузи xа{он, аз xумла ба забон{ои англисb, 
фаронсавb, испанb, арабb тарxума шудаанд. Rисмате аз ашъори шоир дар 
са{ифа{ои матбуоти xум{ури{ои исломии Эрон ва Афuонистон чоп 
гардидаанд. Соли 1994 нашриёти «Ал{удо»-и Xум{урии исломии Эрон 
баргузидаи ашъори М. Rаноатро пешкаши хонандаи форсизабон намуд. 



 206 
[амчунин, Мeъмин Rаноат оид ба масъала{ои гуногуни адабb 

маrолаву таrриз{о навишта, дар xамъомад{ои бонуфузи фар{ангb 
суханрони{ои пурмe{таво намудааст. Ал{ол зиёда аз панxо{ маrолаи илмb 
ва публитсистии адиб ба табъ расидаанд. 

Мeъмин Rаноат шоири мутафаккир аст.  Дар бораи  {ар як шеър  ё 
достонаш  муддати зиёде андеша  карда,  тамоми па{лe{ои  шаклb  ва 
мазмунии онро  дар  майнааш мепазонад ва  баъд онро   дар шакли   
мукаммал  ба рeйи коuаз  меорад. Аз xумла,  достони  «Сурeши  Сталинград»  
аз соли  1965  то соли  1970  дар тафаккури  шоир  кор хeрда,   дар муддати  
як-ду  мо{  навишта  шудааст. 

[амчунин, rисми  зиёди  шеър{ои  лирикии шоир дар давраи  аввали  
эxодиёти  ў таълиф  гардидаанд. Xолиб аст, ки  панxо{   дар сади  шеър{ои  
лирикии  шоир  то синни  сисолагии  e  навишта  шудаанд. Фаъолияти   
достоннависии  адиб  бошад, аз соли  1964  оuоз гардида,  торафт  инкишоф  
меёбад.  Охирин  дсотони шоир –  «[амосаи дод»  соли 1995  таълиф  ёфта,  
соли 2002  дастраси  хонандаи  тоxик  мегардад. 

 
Савол ва супориш{о: 
1. Оид ба  айёми  тифлb  ва мактабхонии  М. Rаноат  маълумот ди{ед. 2.  Дар бораи 
фаъолияти  кории   шоир  чb медонед? 3.  Адиб ба кадом мамлакат{ои   дунё сафар  
кардааст? 4. М. Rаноат ба шеърнависb  кай майл  намудааст ва  аввалин  шеър{ояш  чb 
гуна   ба табъ расидаанд? 5.  Маxмўа{ои  шоирро  номбар   кунед. 6.  Дар бораи фаъолияти  
тарxумонии  М. Rаноат  маълумот  ди{ед.  7. Муносибати  шоир  ба кори  эxодb чb гуна 
аст?  8. Адиб ба кадом  xоиза{ои  давлатb  мушарраф  гардидааст? 

 
 
 

АШЪОРИ    UИНОB 
 
Жанрҳои       Ашъори uиноии М. Rаноат {ам дар жанр{ои  суннатии  назми то-     
шеърb     xик  чун uазал,  мустазод,  маснавb, рубоb,  қитъа,  мураббаъ, 
мусаллас ва {ам дар  rолаб{ои  нави  шеърb  суруда  шудаанд.  
 Дар давраи аввали эxодиёти  М. Rаноат  жанри  маснавb  аз xи{ати 
миқдор  дар xои аввал  меистад.  Шоир ин шакли  шеъриро  дар ифодаи  
мавзeъ{ои  гуногун  бома{орат  истифода  кардааст. E дар шеъри «Пири 
гулфурeшон»  манзараи  як гeшаи  назаррабои  диёри  Тоxикистонро  чунин 
тасвир  намудааст: 
 
  Кe{и Варзобро  чb даврон  аст, 
  Гўиё  пири  гулфурeшон аст.  
  Xомаи беrасаб  ба бар дорад, 
  Локии1 шо{b  дар камар дорад. 
  Саллаи суф гирди сар дорад, 
  Сабади гул ба пеши бар  дорад. 

                               
1 Локї – миёнбанд. 
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 Шоир  дар ифодаи фикр  аз жанри маснавb (rофияи аа,  бб, вв),   радиф 
(такрори  калима{ои  аст ва дорад) ва санъати  ташбе{ (ба  пири  гулфурўшон 
монанд  крадани  кў{и  Варзоб) истифода  кардааст. Таркиб{ои  xомаи  
беrасаб,  локии шо{b,  саллаи суф ва  сабади  гул чун сабаби  монандb  рe{и  
миллии тасвирро  таъмин  кардаанд ва  хонанда  аз ин шеър намунаи  табиати  
се{рангез ва  бахори  кў{истони  тоxикро  бо тамоми  рангорангb  ва  
дилрабоb  пеши  назар  меорад. 
 Жанри  мустазод   низ дар давраи  аввали эxодиёти М. Rаноат  васеъ  
истифода   мешавад.  Шоир   навъ{ои  гуногуни  мустазодро ба кор  мебарад: 
баъди  як мисраъ,  як байт ё се  мисраъ  аксаран   як мисраи  кeто{  илова  
мешавад.  Ин мисраи  иловагb  мазмуни  мисраъ{ои комилро   такмил  дода,  
боиси  возе{ии  тасвир  мегарданд.  Ма{орати  нигорандагии  шоир  махсусан  
дар   мустазод{ои  «А{сант  ба одам», «Садди назар», «Ба {аводори  забони 
тоxикb» бармало  э{сос  мешавад.  Шеъри « Ба {аводори  забони  тоxикb»   
дар ни{ояти  содагb ва самимият эxод гардидааст.  Мисраъ{ои  иловагии  
«{амчу шири модар аст», «чунки  ме{ри модар аст», «дeст медорам варо» 
баёнро боз {ам   диrrатxалбкунанда ва хотирмон  намудаанд: 
 
  Rанд xeb,  панд xeйb,  эй xаноб, 
     [ар чb меxeйb, биxe. 
  Бекарон ба{рест, гав{ар  бе{исоб, 
     [ар чb  меxeйb, биxe. 
  Форсb гeb, дарb гeйb варо 
     [ар чb  мегeйb, бигў. 
  Лафзи  шеъру  дилбарb гeйb варо 
     [ар  чb мегeйb,  бигў. 
  Ба{ри ман тан{о забони модарист, 
     [амчу шири модар аст. 
  Ба{ри e ташбе{и  дигар  нест, нест, 
     Чунки ме{ри  модар аст. 
  З-ин сабаб  чун шeхи{ои  дилбарам 
     Дeст медорам варо, 
  Чун навозиш{ои  гарми  модарам, 
     Дeст медорам варо! 
 
 Дар  мустазоди  мазкур  забони тоxикb   чун манбаи панду  ахлоr, 
лаззат{ои  маънавb  ва со{иби  неруи  созанда  тавсиф  ёфта,   дар айни {ол 
ягонагии таърихии забон{ои тоxикb, форсb  ва дарb таъкид  гардидааст. 
 Аз  rолаб{ои нави  шеърb дар эxодиёти М. Rаноат шеър{ои  
банд{ояшон  ча{ормисраъгb  ё ча{орпора  серистеъмол мебошанд. Банд{ои  
чунин шеър{о  чор тарзи rофия доранд: 1. аааа, 2. ааба, 3. аабб, 4. абвб.  
Шоир,  баъзан,  дар як шеър  тарз{ои  гуногуни  rофияи   мазкурро  истифода  
кардааст.  Аз xумла,  дар шеъри «Кe{и маъшуr», ки   ба хотираи  шоири  рус  
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М.Ю. Лермонтов (1814-1841) бахшида  мешавад,  ду тарзи rофия  истифода  
шудааст: 
  Чун  шишаи rалби поки шоир – а 
  Бар санги xа{олати замон зад. – б 
  Як олами ишr  аз  дили e – в 
  Афтиду ба хок  бо фиuон зад. – б 
 
  Ишrи кули  он  замони  нопок – а 
  Дар ин дили шоири  xавон буд. – б 
  Сад {айф, ки ин даrиrа  дар хок – а 
  Афканда  му{аббати замон буд. – б 
 
 [амчунин, дар эxодиёти М. Rаноат шеъри озод, ки дар он   
баробарвазнии мисраъ{о ва rофияи он{о ба таври rатъb  риоя  намешавад, 
низ  мавrеъ  дорад.   
Мундариxаи      Шеър{ои М. Rаноат дар ду давраи  аз ниго{и  сиёсb фарrку- 
   ашъор          нанда эxод шудаанд.  Шоир ба  му{имтарин  масъала{ои  {аёти 
инсонb,  аз  xумла ба мавзeъ{ои  ишrу му{аббат, зан ва фаъолияти иxтимоию 
тарбиявии e, Ватан  ва {имояи  он,  сул{у дeстb, забон ва фар{анги миллb, 
ахлоrи {амидаи инсонb, сиёсиву иxтимоb ва байналхалrb,  таваxxe{  зо{ир  
намудааст. Rисмате  аз ин мавзeъ{о  дар шеър{ои «Обшор» (1965), «Нарав, 
қeи  сафеди  ман» (1966), «Дар пано{и  шохсорон» (1965), «Давоми нек 
ро{атро» (1966), «Гули бодом» (1966) {алли бадеии  худро  ёфтаанд. 
 Дар шеъри тасвирии «Обшор»,  ки аз ёзда{  банди  семираъгb  иборат 
аст,   {унари  шоирии М. Rаноат  ба таври барxаста  ошкор гардидааст. Шоир  
обшорро  мухотаб  rарор меди{ад  ва  ба ин  восита  бе{тарин  ла{за{ои  
айёми  xавонии худро  ба ёд  меорад.  Махсусан, тасвири  {усну  xамол, нозу  
карашма ва {аракату  хироми  дилбар  басо  табиb,  самимb ва гуворо буда, 
хонандаро ба ваxд  меорад: 
 
  Дорb  ба ёд  ла{зае,  марuуб   манзаре, 
  К-омад  ба об  суб{идам  он куртапарпарb, 
  Пойи  бара{на  рeйи  гул  он  чexаи  парb. 
 
  Мўйи сиё{  бар rади мавзун чу обшор. 
  Чашме чу чашмаи сафо,  рeе  чу навба{ор, 
  Rадде ба мисли  шаршара  ларзону беuубор… 
 
 Мо{ияти  тасвирии  шеърро  ташбе{, истиора  ва  тавсиф{ои  табиb  боз 
{ам  афзудаанд.  Шоир,   аз xумла  мeйи дарози  ма{бубаро  ба обшор  ва 
қомати мавзуни eро ба шаршара нисбат дода,  бо {амин дар тасвир  
тобиш{ои калима{ои  муродифиро  истифода бурдааст.    
 Шеър{ое, ки ба  шахсият{ои  воrеb бахшида  шудаанд, баъзан  аз 
ли{ози баён  тафсил меёбанд. Rа{рамони лирикии шеъри «Гули бодом» 
иштирокчии Xанги Бузурги  Ватанb  Саида{мад  Каримов  мебошад.  Дар 
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{аxми 17 банди  шашмисраъгb  {усни  таваxxў{  ва раuбати Каримов  ба аспи  
дўстдоштаи худ  баён мегардад.  Човандози  хатлонb   ин  аспро  аз [исор  
гирифта  ба он  Гули бодом  ном  мени{ад ва {ар ду  се ба{ору  се зимистон  
ро{и душвори xангро  тай намуда,  душманро   ба  лонаи худ  
бармегардонанд.  Мутаассифона,  асп  дар бешазор{ои канори Одер1  тир 
мехeрад  ва  човандози  хатлонb  маxбур   мешавад, ки  минбаъд ро{ашро  бе  
Гули бодом  идома  ди{ад. 
 Дар ин шеър Гули бодом {амчун дeсти содиr  ва такяго{и беминнати  
инсон{о  самимb  ва муассир  тасвир  ёфтааст.  Ма{орати  xангии Гули  
бодом Рахши  Рустамро  ба хотир меорад.  Асп ба душман   беамон аст ва чун  
тўфон  rувваи  бузурги  пахшкунанда дорад,  дар айни {ол  рафтори   ин 
{айвони  безабон  барои   инсон{о  пандомўз аст: 
 
  Агар душман ба по бошад, 
  Зи рўяш  хез  мекардb. 
  Агар афтода  бошад,  зер не, 
  Пар{ез  мекардb. 
  Аxаб рафтори  пандомез  мекардb, 
  Гули бодом! 
  
 Дар охири  {ар банд  чун  мухотаб такрор ёфтани  таркиби Гули бодом 
rувваи  ифоданокии  матнро  меафзояд.  Махсусан,  нав{аи  rа{рамони  
лирикb бар марги  Гули  бодом  чун  марсияи   пурсeзу  гудоз  аз садоrат  ва 
ме{ру му{аббати  инсон  ба {айвоноти  вафодор  дарак  меди{ад.  Ба  фоxиаи  
инсонb  баробар  кардани  марги  аспи  дар майдони  корзор  са{м  дошта  
xавононро   водор  мекунад, ки  rадру  rимати   амали некро  бештар э{сос  
намоянд: 
  Чу одам гиря кардb, 
  Чашм пeшидию ларзидb. 
  Xа{онро лолагун дидию 
  Хандидb; 
  Маро ду  пой  бубридb, 
  Гули бодом! 
  Кушо чашмони  бодомb, 
  Бубин,  дар пеш  як дарё. 
  Бубин, дар пушт як дунё, 
  Бихез аз xо,  бихез аз xо! 
  Намур, эй муждаи гул{о, 
  Гули бодом! 
 Муносибати  шоир  ба  масъалаи  миллию  нажодb  дар шеъри «Тахти 
Xамшед» (аз силсилаи шеър{ои «Соз{ои Шероз»)  боз {ам возе{тар ба 
мушо{ид мерасад. Шоир дар rисмати  аввал ба садоrати бепоёни худ ба 
духтари тоxик ишора карда, баъд таассуроти сафарашро баён менамояд: 

                               
1 Одер – дарё дар Аврупои Uарбb, ки аз  сарзамини  Германия низ  мегузарад.  
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  Кунун дар Rасри Доро1  xоми Xамшед2 аст 
       дар  дастам, 
  Зи бeйи бодаю  мeйи бути Шероз сармастам, 
                     Лабамро бар лабони оби Рукнобод3 пайвастам, 
                     Ба рeят ла{зае о{иста дар бастам. 
          Rа{рамони лирикb аз дидан ва тамошои Rасри Доро, тахти Xамшед, 
оби Рукнобод, бути Шероз, ки ба таърихи ниёгони e пайвастагb доранд, ба 
ваxд меояд ва як ла{за худро дар олами пурасрори дерин э{сос менамояд.
 Дар шеъри «Тахти Xамшед»  шукe{у  ша{омати  гузаштагон  ва 
пайванди  ногусастании  он{о  ба {амзамонони   мо дар пояи  баланди миллb  
тасвир  гардидааст. 
 Хулоса,  ашъори uиноии М. Rаноат   ба rалбу рe{и  хонанда таъсир  
расонда, eро ба  дeстдорb,  худшиносb,  ватанхо{b ва покию  некeкорb  
{идоят  мекунад.   
 

Савол ва супориш{о: 
1.М. Rаноат ба кадом жанр{ои лирикии суннатb шеър эxод кардааст? 2.Шеъри «Пири 
гулфурeшон» дар кадом жанр таълиф гардидааст? 3.  Оид ба хусусиятҳои  бадеии  шеъри 
«Ба ҳаводори забони тоxикb» маълумот диҳед. Онро аз ёд кунед. 4. Аз шакл{ои нави 
шеърb шоир бештар кадом rолабро писандидааст? 5. Мавзeъ{ои шеър{ои лирикии 
шоирро номбар кунед. 6.Шеъри  «Гули бодом» ба кадом муносибат навишта шудааст?  

 
 

ДОСТОН[ОИ МEЪМИН КАНОАТ 
 
Маълумоти  Нахустин асари калон{аxми Мeъмин Rаноат – «Мавx{ои Днепр» 
мухтасар  (1964) ма{сули сафари шоир ба Украина (1962) мебошад. Ин асар аз 
xи{ати жанр достони лирикb буда, аз Rисмат{ои оuоз, {ашт фасл («Мавxи 
нур», «Мавx дар пешонаи поки Тарас»4, «Мавx дар са{ро», «Мавxи одам», 
«Мавxи пeлод», «Мавxи суруд», «Мавxи ханда», «Мавxи бародарb») ва 
анxом иборат аст. Мeъмин Rаноат вожаи «мавx»-ро чун воситаи 
{ампайвандиву ягонагии фасл{ои асар истифода кардааст. Чунин образ{ои 
рамзb дар достон{ои минбаъдаи шоир низ истифода шуда, чун нишонаи 
асосии услуби эxодиёти ў rарор гирифтаанд.  
 Асари дуввуми калон{аxми нависанда «Достони оташ» ном дошта, 
бори аввал соли 1967 чоп шудааст. Достон аз оuоз, шаш фасл ва анxом иборат 
мебошад ва вожаи нур образи рамзиест, ки фасл{ои асарро ба {ам 
мепайвандад: 1. «Нур дар зулмот», 2. «Нури са{ар», 3. «Нур дар ро{»,  4.«Нур 
дар rулла{о», 5. «Нур дар пойи мазор», 6. «Нур дар дарё». Ин достон асари 
иxтимоии таърихb мебошад. Шоир дар он таърихи сохтмони истго{и барrии 

                               
1 Доро – номи подшо{и сулолаи [ахоманишиён  (558-330 то м.). 
2 Xамшед – чорумин подшо{  аз силсилаи Пешдодиён. 
3 Рукнобод – номи xўе дар Шероз. 
4 Шоири украин Тарас Григоревич Шевченко (1814-1861) дар назар аст. 
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Норак ва зиндагии гузаштаву кунунии мардумонашро ба rалам додааст. Дар 
достон чун байти зерин тасвир{ои xолиб бисёранд: 
 
   Дина дар ин xо ба лаб{о ханда буд, 
                      Uусса аз завrи {ама шарманда буд. 
 
 Мeъмин Rаноат баъди достон{ои «Китоб{ои захмин» ва «Сурeши 
Сталинград» достони «Тоxикистон-исми ман» (1974)–ро менависад. Достон 
аз сарахбор ва панx наrш  (боб) иборат мебошад. Дар ин асар сухан аз 
таrдири халrи тоxик меравад: 
 
  Замин дар зери суми асп{ои турку тозb буд, 
  Ва ин рeбо{и румиро1 ба думи шер бозb буд. 
 
 Достони «Падар» (1976)  {амагb аз 255 байт иборат аст. Асар аз 
достон{ои пешинаи шоир аз xи{ати тарзи баён фарr дорад ва дар шакли 
маснавb (аа, бб, вв…) суруда шудааст: 
              Осмон {амчу ташти зар будb, 
                               Ваrт ваrти ситорапар будb. 
 
 Мавзeи достон воrеа{ои таърихии ибтидои сол{ои 20 ва макони 
амалиёт xойи таваллуди шоир – де{аи Курговад ва атрофи он мебошад. 
Образ{ои асар – Диловар, Uайратшо{ ва Rаноат ( падари шоир) {ар кадом 
дорои симои ба худ хос буда, дар {алли масъала{ои асосии асар са{м 
мегиранд. 
 Достони «Га{вораи Сино»  соли 1980  ба муносибати xашни  
{азорсолагии  мутафаккири  оламшумули  тоxик  Абeалb  ибни  Сино   эxод  
гардидааст. Он  аз оuоз, да{ «Мушкилот» (боб)  ва  анxом («[алли 
мушкилот»)  иборат  мебошад.  Дар ин достон шоир   бори аввал  аз мавзeи  
замон дур рафтааст ва бо равиши достонсароии гузашта як асари  
санъаткорона  ва {акимона  сурудааст. 
 Соли  1990  достони «Ситораи Исмат»  ба табъ расид, ки  он аз рeзгор  
ва корномаи   xангии Rа{рамони Итти{оди  Шeравb Исмат  Шарифов (1915-
1944) ба{с  мекунад.  Ин достон  аз се боб ва хотима иборат  аст. Шоир  ба 
тавассути  тасвир{ои  барxастаи бадеb  хонандаро  ба  ра{му  шафқат  ва 
ахлоқи  {амидаи  инсонb  {идоят  менамояд. 
 Достони «[амосаи  дод» бошад, {ангоми  мусофирати   шоир  дар 
ша{р{ои  Алмаато ва  Бишкек  таълиф  гардида,  бори аввал соли  1999  дар 
маxаллаи «Симурu»  дар Те{рон  ба табъ  мерасад.  Достон аз  оuоз, {афт  боб, 
ду фасл  ва анxом   иборат  мебошад ва  воқеа{ои  нангини  Тоxикистонро  
дар сол{ои  1992-1994  инъикос  менамояд.  
«Китоб{ои   Достони «Китобҳои захмин» аз ҳафт фасли  беунвон  иборат  

                               
1 Рўбо{и румb – вазири  {арбии  собиrи Туркия Анварпошо (вафот 1922)  дар назар аст. 
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  захмин»    мебошад. Достон  ба тасвири  мактаби  де{а  дар айёми  Xанги 
Бузурги Ватанb  оuоз  меёбад.  Ного{ муаллима  омада  ба шогирдон  хабари  
ба xанг  рафтани муаллимро мерасонад ва таъкид мекунад, ки  e ба xойи  
шав{араш   низ дарс  меди{ад. Муаллима  талабагони   чор синфро  дар як  
синфхона xамъ  оварда, ба дарс  шурeъ  мекунад.  Бо  вуxуди  худро ба даст  
гирифтан  вазъи  ногувори  муаллима  аз чашми  мактаббачагон  пин{он  
намемонад: 
   
  Аз ин тахта  ба он тахта  муаллима  гузар  мекард, 
  Ба  як соат зи худ мерафт, 
  Оламро сафар мекард. 
  Миёни тахта{ову   бача{о  озод  меболид,   
  Зи рeйи  лутф  механдид, 
  Даруни сина  менолид. 
 
 Дар боби сеюми  асар ла{заи  аз  {амсари  xанговараш  мактуб  
гирифтани  муаллима  тасвир  мешавад.  Муаллима як  паго{b  шоду  хандон 
ба  мактаб  меояд ва мактуби сегeшаеро  назди шогирдон  мехонад.  Муаллим  
ба {амсари ма{буб  ва  шогирдони  азизаш  салом фиристода, ба ёди он{о  
будан  ва дар назди Ленинград  мардонавор  xангиданашро  ёдрас  шудааст. 
 Мактаббачагон  {ам аз ме{р ба муаллими азизашон мактуби  xавобb  
менависанд ва илтимос  мекунанд, ки   муаллим ба он{о китоби  нав  
фиристад.  Дар боби панxум  аз  Ленинград  китоб  фиристодани  муаллим  
тасвир  гардидааст: 
 
  Китоб омад, 
  Ба xeйи хушк об омад. 
  Ва {ар кас бо китоби  тоза саргардон, 
  Намуда з-аввалу  охир  варақгардон: 
  Дар он{о бeйи аскар буд, 
  Захми тиру ханxар буд. 
 
 Мактаббачагон  ин китоб{ои захминро  бо шавrу  завr  мутолиа  
мекунанд, саводнок  мешаванд ва  мактуб{ои  омадаро  назди  падару модар  
ва  хешовандон  мехонанд. 
 Дар боби VI  муаллима   аз майдони  xанг  хатти сиё{1  мегирад ва  ба 
марги шав{ари xавонмаргаш нав{а мекунад. Хатти сиё{  ба дасти 
мактаббачагон меафтад. Он{о он хатти  ман{усро пора-пора карда,  китоб{ои 
захминро  чун  ёдгории муаллим  ба рўйи сина  пахш менамоянд.  Дар 
rисмати  хотимавb  шоир сабаби  таълифи  китобро чунин ёдовар  шудааст: 
 
  Ба ёди  рeз{ои  рафтаю  монда, 
  Ба ёди нома{ои  ишrи  нохонда, 

                               
1 Хатти сиё  – хатти  азо нисбат ба урбон  шудани аскарон. 
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  Ба ёди  захм{ои  дар xигар  монда, 
  Ба ёди мурда{ои  дар сафар  монда, 
  Ба ёди {ар ду устодам 
  Зи дунёи  дарунам  роз  бикшодам. 
 
 Дар достони «Китоб{ои захмин» тасвир{ои рангорангу 
диrrатxалбкунанда бисёранд ва ин тасвирот  дар ифодаи  равшану  возе{и  
мактабу  мактаббачагон,  муаллимони  замони  Xанги Ватанb  ва  дигар  
мушкилоти  зиндагии  он айём   са{ми муносиб  доранд.  
Образ{ои    Дар асар,  пеш аз {ама,  симои  муаллима  ба назар мерасад.     
  асар        E  баъди  ба xанг  рафтани  шав{араш   бори  зиндагиро  мардона  
ба дeш мегирад ва кeшиш мекунад, ки  uаму шодb  ва вазъи   но{инxори  
худро  аз шогирдон  пин{он дорад.  Вале  шогирдони  кунxков  ба хурдтарин  
таuйироти  {олат{ои  рe{ии муаллима  эътибор  медоданд ва  аз {ар 
дигаргунии   симои  устод  рамуз мегирифтанд. Шоир  вазъияти  муаллимаро 
баъди  дар назди шогирдон  хондани  аввалин  мактуби  шав{ари xанговараш  
чунин ба rалам додааст: 
 
  Муаллима  табассум  кард,  аз чашмони  хандонаш 
  Бурун омад 
  Сиришки дона-дона  мисли марxонаш. 
  Касе дар рeйи коuаз мe{раро дидаст, медонад, 
  Аз ин  сурху  сафедb  номаи  душвор  мехонад. 
  Нахустин  бор  дидам  гиряи  талхи  худоёнро,1 
  Баланди{ои  инсонро, 
  Сукути  абру  боронро. 
 
 Санъат{ои бадеии ташбе{, тазод ва  муболиuа ифоданокии  тасвирро  
афзун намудаанд.  Сиришки муаллима  ба  марxон  ва  мe{ра{ои  рeйи  коuаз  
монанд  шудааст.  Ашке, ки  аз чашмони  хандони   устод  баромадааст,  
гиряи  талхи  худоёнро  ба хотир меорад.  Ва ин гиряи талх rадри  устодро 
назди  шогирдон  боз {ам  афзудааст. 
 Дар достони «Китоб{ои  захмин» {аёти  мактаббачагон  низ табиb ва 
самимb  тасвир  ёфтааст.  Рeз{ои  вазнини  xанг  хурдсолонро  водор намуд, 
ки  дар па{лeи  калонсолон  rарор  гирифта,  дар  uаму  шодии  он{о  шарик  
бошанд.  Хусусан   хабари  ба xанг  рафтани  муаллим  ба rалбу  рe{и  кeчаки   
мактаббачагон  таъсири  манфb  расонд: 
  Ва духтар{о  газида  рeймоли  заргарониро, 
  Фурe  бурданд  фарёди  айёниро. 
  Писар{о – чexа{ои   навпари  ша{боз  
  Фурe  монданд  аз парвоз. 
  Нахустин  дарси   мо бо  ин сабаr  сар шуд, 
  Вараr{о – боли  ширкафтар  {ама  тар  шуд, 

                               
1 Худоён – ин xо:  шахсони  баландмартаба 
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  Сабаr{о  бастаю  парвоз{ои  мо  та{и пар шуд, 
  Кашида  занг  овози  {азину  дарс  дигар шуд. 
 
 Вале да{шату  на{сии  xанг  иродаи  бачагони   де{аро  ботамом  
шикаста  натавонист.  Он{о  худро ба  шароит{ои   давраиxангb  мувофиr 
карда,  аз имконият{ои  андаки  дилхушb  истифода  мебурданд. Аз ин xи{ат, 
тасвири  ла{заи  бозии  мактаббачагон  дар  байни  дарс{о  xолиби диrrат 
аст.  Бозb   аксаран «му{ориба{ои  xангb» буд.  Мактаббачагон овози  занги  
баромадро  бонги хатар тасаввур  карда,  дартоз  ба са{ни  мактаб  мебароянд 
ва ба  ду  xаб{а  xудо  шуда,  ба «шамшерзанb» мепардозанд. Дар ин 
«xанг{о», албатта, «аскарони шeравb» uалаба  мекарданд ва онҳо 
«фашистони  истилогар»-ро  xазо медоданд. Ин тасвир  айёми  бачагии   
падаронро  пеши  рeйи  фарзандон  меорад, ки хеле  xолиб ва омeзанда  аст. 
 Достони «Китоб{ои захмин» заминаи воrеb дорад.  Шeъбаи   
ленинградии  Нашриёти   давлатии  Тоxикистон  дар сол{ои  сиюм  ва аввали  
сол{ои   чилум  ба забони тоxикb  китоб{ои  зиёд  ба табъ  расондааст.  
Ша{ри  Ленинград дар сол{ои  Xанги Бузурги Ватанb   900 рeз  дар му{осира 
rарор дошт. Табиист, ки  дар rатори  китоб{ои  дигар  китоб{ои фиристодаи  
муаллим  низ  аз тири  душман  захмин гашта буданд. М. Rаноат  {амин  
хотираи  айёми  бачагиашро  ба риштаи назм  кашидааст.     
  

Савол ва супориш{о: 
1.Достон{ои  М. Rаноатро  ном баред. 2.  Нахустин  асари  калон{аxми  шоир  кадом  аст? 
3.  «Достони оташ»  чb  гуна асар мебошад? 4. Чаро  шоир яке аз достонҳояшро  «[амосаи 
дод» ном ниҳодааст? 5.  Кадом  образ{ои  «Китоб{ои захмин»-ро  медонед? 6.  Дар ин асар  
{аёти  мактаббачагон чb  гуна  тасвир ёфтааст?  7. Оид ба  заминаи воrеии достон 
маълумот диҳед.  
 
 

 
ДОСТОНИ  «СУРEШИ СТАЛИНГРАД» 

 
 «Сурeши Сталинград»  сол{ои  1965-1970 эxод гардида,  бори аввал  
соли  1971  ба табъ  расидааст. Ин асар  ба шаддидтарин му{орибаи  Xанги  
Бузурги  Ватанb – му{орибаи   Сталинград1 бахшида шуда,  аз оuоз,  {ашт  
сурeш2  ва хотима («Сурeши модарон ва фарзандон»)  иборат мебошад. 
Шоир  достонро   бо эпиграф – сухани  ходими  xамъиятии  Испания  
Долорес Ибаррури (1895 – 1989), ки «барои ман агар дар бораи  ша{ре  сухан  
гуфтан  му{ол   бошад,  он ша{ри  Сталинград аст» гуфта  буд,  шурeъ 
менамояд.   [амчунин,   дар охири  {ар боб (uайр аз боби   {аштум  ва 
хотима) аз дафтари  хотираи  як  сарбози  немис  порча{о  оварда  мешавад.   
 Дар оuози асар  М. Rаноат  суханро  васфу  ситоиш менамояд. Шоир  аз 
каломи  бадеъ тамкину устуворb, rудрати xонофарин ва  дили  сарбоз 

                               
1 Му{орибаи  Сталинград  аз 17.07.1942 то 2.02.1943 давом кард. 
2 Сурeш – фаришта,  малоика;  пайuом  аз uайб. 
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доштанро  таманно  мекунад,  то ки «дар равони  мурда  xон   оварда» дуои  
модаронро  гирад: 
 
  Суханро  вазну тамкини  замин бояд, 
  Суханро rудрати  xонофарин  бояд, 
  Дили сарбозу  мисли ту  камин бояд, 
  Замини ман, 
  Ки дастони  туро  хонад… 
  Сухан  бояд  ра{и  таrдирро гирад, 
  Дуои  модарони  пирро гирад. 
  Ки бо {икмат дами  шамшерро  гирад, 
  Ба нимовоз эъxози  туро гeяд. 
 Мeъмин Rаноат  сурeши якумро «Замин» ном ни{одааст.  Замин xои 
таваллуд, макони  зиндагb ва  шарики  шодию  uами  инсон  мебошад.  Шоир  
аз санъати  ташхис  истифода  карда,  заминро  ба сухан  даровардааст. Замин 
худро  га{вораи  фарзанди  одам   меномад ва  таъкид  мекунад, ки   ин {ама  
uамхориву  ме{рубони{ои  модаронаи  e барои  хушбахтb  ва зиндагии  
осудаи  инсон аст. Бадбахтона, аз Uарб   фарзандони  нолоиrе   пайдо  
шудаанд, ки ба rадри  ме{рубони{ои  модар  нарасиданд.  Сухани  замин  дар 
охир  о{анги  имдодталабона  мегирад: 
 
  Ба {ам часпид лаб{оям, 
  Ди{едам  косаи  обе… 
  Ди{едам  косаи обе, 
  Ки бе хуни  xигар  бошад!.. 
  Мадад,  эй зодагони ман! 
  [азар, эй  rавм{ои  xонситони ман… 
  Маро озод бинмоед, 
  Ман  сайёраам,1 
  Дар банд  мемирам. 
 
 Тамсил   дар боби дуюм  бо номи «Дарё»  идома  ёфтааст. Дарё  низ 
фарзанди  замин аст ва фарёди  имдодталабонаи  модар – замин  eро ба {имоя  
бармехезонад.  Дар ин боб  матлаби  шоир, ки  муборизаву  xонфидоb  барои  
хоку   оби  Ватан  мебошад,  возе{тар  ифода  меёбанд.  Дарё  чун як xузъи  
замин  ба он  пайванди  ногусастанb  дорад.  Ин аст,   ки аз фоxиаи  замин  ба 
қа{р  омада бар зидди  поймолкунандагони  замин  ба мубориза  бармехезад 
ва  чун Гурдофарид  xавшани  пeлод  ба бар  мекунад.  Дарё худро  хо{ар ва  
xанговарони  Ватанро  бародар  медонад ва  бо тамоми  {астb  ба ин  
пайвандони  {амхун  мадад  мерасонад.  E  дар зимистон   яхбанд шудааст, то 
ки  бори  вазнини  танку тeп{оро  ба дeш  гирифта,  хомeшона  ба со{ил  
гузаронад,  xанговарони  тирхeрдаро   дар оueш  гирифта,  монанди  садаф  
дар синаи  софаш  xой  меди{ад  ва uайра.   

                               
1 Сайёра – {аракаткунанда. 
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 Дар боби сеюм –  «Малло{и1  Ба{ри  Сиё{» тасвир  аз кулл  ба  xузъ  
мегузарад.  Шоир  дар образи  малло{и  Ба{ри Сиё{  мардонагb  ва шуxоати  
xанговарони шeравиро барxаста  тасвир  намудааст.  Миша  аз дарё  гузаштан  
замон  фармони «ба сўи  танк{о  оташ!»-ро  мегирад ва аз са{ар  то шом  ба 
{амла{ои  пайдарпайи  танк{ои  душман  истодагарb  мекунад.  Дар дасташ 
тан{о  як шишаи  тарканда   монда буд.  Ного{  рe ба рeяш  танкеро  дар 
{аракат  мебинад ва  бо {амин  шишаи  тарканда ба муrобили   танк  
мебарояд: 
 
  Вале таркид шиша  дар сари  дасташ, 
  Зи китфаш  шeълае  бархост монанди rаду басташ, 
  Шарар xони  xавонаш сeхт, 
  Нидои охиринро   дар лабонаш сeхт. 
  Саропо  оташи  зинда 
  Ба сeйи танк  метозад, 
  Ба ин  дастур  Данкоро2 замоне зинда месозад… 
 
 Шоир шeълаи  оташи  xисми  Мишаро  ба шeълаи  оташи  дили  Данко 
монанд карда, бо {амин rувваи бе{амтои ин шeълаи  душманкушро  таъкид  
менамояд.  Дар ин  ла{заи  тасвир  воқеа  ба баландтарин  нуrтаи  шиддат  
мерасад ва хонанда  rадру  rимати   Ватану  ме{ру  садоrати  ватандорро  
бармало  э{сос  мекунад. 
 Боби «Матвей  Путилов» давом  ва   инкишофи  боби «Малло{и  Ба{ри  
Сиё{» мебошад.  Матвей  Путилови  алоrачb  фармон  мегирад,  ки   сим{ои  
кандаро  дарёфта,   алоrаро  барrарор  намояд.  E,  ки  як  дасташ  маxрe{ 
буд,  бо машаrrат  ро{и  душвореро тай намуда,  тор{ои  кандаро  меёбад ва 
{ангоми  барrарор  кардани  алоrа  дасти  солимаш  низ тир  мехeрад. 
Алоқагb бо азоб  нeк{ои  симро  ба дандон гирифта,  ла{зае  алоrаро  
барrарор  мекунад.   Вале xисми   тирхeрдаи  xавон тадриxан фано  мешавад.  
Андешаи  вопасини  Матвей, ки  муассиру  xонсeз  ба rалам  омадааст,  
ормони  кулли  ша{идони  Xанги  Ватанb мебошад: 
  Видоъ, ёрон! 

Ба xойи ман 
Шумо хандед, 
Дил бандед, 
Гул бeед, 
Дил xeед, 
Бибeсед, 
Об нeшед  аз лаби чашма, 
Ки ман лабташнаам, 
Ташна… 
 

                               
1 Малло{ – киштирон, оббоз,  шиновар. 
2 Данко – rаrрамони  {икояи  М. Горкий –  «Кампир  Изергил». 
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 Аз боби  панxум самти  {аракати  воrеа{о  таuйир  меёбад.  М. Rаноат  
минбаъд  {имояи  модари  xисмониро  ба миён   мегузорад ва ин масъаларо   
дар симои Робиа (аз «Сурeши  панxум»), А{мад Турдиев (аз «Сурeши 
шашум»)  ва  момои   Асал (аз «Сурeши  {афтум») мавриди  тадrиrи бадеb  
rарор  меди{ад.  
 Робиа,  духтари  со{ибxамоли  {исорb,   дар рeз{ои  наврeз ба А{мад  
ном писар  хонадор  мешавад.  Вале  xанги  хонумонсeз  имкон намеди{ад, ки  
ин ду дилдода аз дидори якдигар сер  шаванд.  Робиа   {амро{и  хушдоманаш 
момои   Асал  баъди  чанд  рeзи тeй  А{мадро  ба xанг  гусел  мекунанд.  
Шоир  {олати  рe{b  ва туuёни  rалбии Робиаро  дар  охирин  ла{за{ои  васл  
тасвир намуда,  дорои  хислат{ои   наxиб  ва  тимсоли  ишrу  му{аббати  
инсонb  будани  eро  таъкид  намудааст.  Муроxиати  e ба  оли{аи  {усн – 
Зe{раи  осмон  басо  рамзb  ва  дилнишин  мебошад: 
  Ту, эй  Зу{ра,1 кунун  дар тор{ои  тираи  мeям, 
  Бизан  чанге,   

ки ман  сози  сухангeям. 
  Барор  о{анги  софи осмонb  аз мани хокb, 
  Ки бахшам  зумраи  нопокро  як зарраи  покb! 
  Манам конунаи олам, 
  Манам сарманшаи одам! 
 
 Дар боби шашум  таваxxe{и  хонанда   боз ба  му{орибаи  Сталинград 
xалб  мешавад.  Xанговари тоxик А{мад  Тeрдиев   {амро{и  ёронаш  «Хонаи  
Павлов»2-ро  му{офизат  менамуданд.  Дар он хона  тифле  ба дунё меояд ва  
xанговарон  ба хотири  ин навзод  талош меварзанд, ки хона  дигар  ба дасти 
душман  наафтад. Тифл,  дар тасвири  шоир, рамзи зиндагb мебошад ва  дар 
хонаи  валангор  таваллуд  шудани  он  гуво{  бар он  аст,  ки {аёт  дар {ама  
шароит  идома  меёбад: 
 
  Агар ин хона афтад,  мешавад  сад хона  вайрона, 
  Туро,  эй тифли фарзона, 
  Ба мисли xони ин хона 
  Намоям  {ифз  бо достону  бо дастури  мардона. 

Шароити  душвори  Xанги  Ватанb  таъсири  манфии  худро   ба тамоми  
сарзамин,  аз xумла  ба   зодго{и  А{мад  Турдиев – де{аи  Синаи [исор  низ 
расонда буд.  Момои  Асал ва Робиа  бесаробон монда буданд.  Чунин  
вазъият махсусан барои Робиа, ки дар батнаш  тифл  мепарварид,  тоrатфарсо  
буд. Шоир барои нишон додани  сахти{ои  айёми  xанг  тазоди  аxиберо  дар 
{аёти  инсонb нишон додааст: А{мад  Турдиев дар «Хонаи Павлов{о»-и 
Сталинград тифли  навзодеро «бо дастону  бо дастури  мардона»  {ифз  
менамояд,   дар зодго{аш  бошад,  {амсараш  тифли мурда ба дунё меорад.  
Тасвири  uами  модар  басо  xигарсeз  аст: 

                               
1 Зe{ра – сайёраи  Но{ид,  ки онро  мутрибаи  фалак  меноманд. 
2 Хонаи Павлов – биноест дар Волгоград, ки он xо шаддидтарин  му{ориба  сурат  гирифтааст. 
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  Кунун  га{вораи  бетифл чун тобут меxунбид, 
  Ба ма{ди  кeчаке  дарди  гарон  бо зeр  меuунxид. 
 
 Сурeши охирин – «Василий Иванович Чуйков»1 хусусияти  xамъбастb 
дорад.  Rа{рамони  лирикb  xанги  200-рeзаи  Сталинград ва  бо фат{и  
xанговарони  ватанb  анxом ёфтани  ин  му{орибаро  пеши  назар  меорад ва  
дар ин  муддати  тeлонb  бори аввал  хандаи  модарро  мебинад: 
  Ту хандидb, 
  Агарчанде  ки дар  бар  доштb  пиро{ани  мотам, 
  Чу модар  дидамат  имрeз  аз фарзанд{о  розb. 
 Хандаи  модар  рамзи  идомаи  {аёт ва  бахти  фарзандон  аст ва ин 
ханда  xангро  ма{кум  ва сул{ро  ситоиш  мекунад. 
 
 
 
 Савол ва супориш{о: 
1. «Сурeши Сталинград»  бо кадом эпиграф  оuоз меёбад? 2.  Достон кадом боб{оро  фаро 
мегирад? 3.  Чаро боб{ои якум  ва дуюм – «Замин» ва «Дарё»-ро   боб{ои тамсилb 
номидем? 4.  Дар бораи корномаи малло{и Ба{ри Сиё{ чb медонед? 5.  Боби «Матвей 
Путилов» чb  хел  xамъбаст  гардидааст? 6. Дар бораи образ{ои А{мад Турдиев,  Робиа ва  
момои Асал маълумот  ди{ед. 7.  Чаро  боби охир  «Василий  Иванович  Чуйков»   ном  
дорад? 8.  Хандаи модар,  ки  дар охир  омадааст,   рамзи чист? 
 

 
ЛОИR ШЕРАЛB 

 ( 1941 – 2000) 
 

                                                                Шоири   фарзонаро  асру замон 
                                                          Бар ниёзи хештан  меоварад. 

                                                            Модаре  тан{о  назояд шоире, 
                                                             Халr eро  ба{ри худ меофарад. 

                                                                                                  (Лоиr Шералb) 
    Зиндагинома    Шоири   халrии Тоxикистон,  барандаи Xоизаи  давлатии  ба 
номи Рeдакb  Лоиr  Шералb 20 майи   соли  1941  дар де{аи Мазори  Шарифи  
но{ияи  Панxакент  ба дунё омадааст. Падараш – Шералb   ва модараш – 
За{ро аз а{ли  маърифати  но{ияи  Панxакент ба шумор  мерафтанд.  Касби  
авлодии ин  хонадон  шикастабандb буда,  {оло {ам  идома дорад.2 
 Айёми тифлb  ва бачагии Лоиr  ба рeз{ои душвори  Xанги Бузурги 
Ватанb  ва баъдиxангb рост омад.  Та{сили  ибтидоии Лоиr  дар зодго{аш  
гузаштааст.  Соли 1954 мактаби {афтсолаи  де{аи  Мазори  Шариф 
омeзишго{и  омeзгориро  ба итмом  мерасонад. Соли 1959  ба Донишго{и  
давлатии   омeзгории  Тоxикистон шомил мешавад.  

                               
1 В. И. Чуйков (1900 – 1982)  маршали Иттиҳоди  Шeравb,  сарфармонде{и  армияи  62-юм. 
2 Бародари Лоиr Rоришариф  шикастабанди  мумтоз  аст.  
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 Баъди хатми  донишго{ (1963)  Лоиr дар вазифа{ои  гуногун – 
му{аррири  шeъбаи  адабии  радио, корманди   адабии  рeзномаи  
«Комсомоли  Тоxикистон» ({оло «Xавонони  Тоxикистон»),   мудири шeъбаи 
назм ва сармуҳаррири маxаллаи  «Садои Шарr»,  мушовири  Иттифоrи  
нависандагони Тоxикистон  фаъолият  мекунад. Шоир  аз соли 1991  то охири 
умр  раиси  Бунёди  байналмилалии  забони форсии  тоxикb буд. 
 Лоиr Шералb  дар  кишвар{ои  гуногуни  дунё  шe{ратёр  гардид  ва 
дар  шахси  Нодири  Нодирпур, А{мади  Шомлу,  Бориr Шафеb,  Алиасuари 
Шеърдeст, Нусрат Ра{монb барин   суханварони   эронb ва афuонb дeстон ва 
мухлисони зиёде  пайдо намуд. Вазъи  нобасомони ибтидои сол{ои  90-уми  
асри ХХ    дар зиндагии  устод Лоиr низ душвори{о овард. 30 июни  соли  
2000-ум  устод Лоиr  Шералb бар асари  бемории   сактаи дил xа{онро  
падруд  гуфт.  Оромго{и шоири   тавоно дар мазори  Лучоби  ша{ри Душанбе 
rарор  дорад. Шеъри баландпояаш  номи шоирро  зиндаву xовид 
гардондааст: 
  Баъди  мурдан {ам дилам бебарг нест, 
  Инти{ои  ман {амин   як марг нест. 
  Марг агар rатъи равони  ман бувад, 
  То куxо  rатъи  xа{они  ман бувад!? 
  Ибтидои  ман  де{и хурди Мазор1, 
  Инти{ои ман – xа{они беканор. 

  
    Мероси адабb     Аввалин  маxмeаи  ашъори Лоиr «Сари сабз» унвон дошта,  
соли 1966 дастраси алоrамандон гардид. Баъд аз ин чунин  китоб{ои  шоир  
пайи {ам  чоп мегарданд:  «Ил{ом» (1968), «Нeшбод» (1971), «Со{ил{о» 
(1972), «Хоки Ватан» (1975), «Резаборон» (1976),  «Марди ро{» (1979), 
«Вараrи  санг» (1980), «Хонаи чашм» (1982), «Рeзи сафед» (1984), «Хонаи 
дил» (1986), «Офтобборон» (1988), «Ману дарё» (1991), «Xоми саршор» 
(1991), «Дасти дуои модар» (1991), «Аввалу охири ишr» (1994). «Фарёди 
бефарёдрас» (1997)  охирин маxмeаи  ашъори устод Лоиr аст,  ки  дар давраи  
дар rайди  {аёт   будани шоир  табъ  гардидааст. 

Маxмeаи  «Вараrи санг» давраи аввали  эxодиёти  Лоиrро  xамъбаст 
менамояд. Давраи  дуввуми  фаъолияти эxодии  шоир аз маxмeаи  «Хонаи  
чашм» оuоз  шудааст. «Фарёди бефарёдрас»  фарогири  мар{алаи  сеюм  ва  
ни{оии эxодиёти  устод Лоиr  мебошад. 

Баъди вафоти  Лоиr  маxмeаи  «Ангора{о» (2001)  ва xилди аввали  
Куллиёти  дуxилдаи  шоир  чоп гардид.  Дар xилди аввали  Куллиёт (2001)  
тан{о  шеър{о2 фаро{ам омадаанд. 

 Маxмeа{ои  Лоиr «Хоки Ватан» ва «Ил{ом»  бо {уруфи  арабиасоси  
форсии тоxикb  чоп гардидаанд. Соли 1993  нашрияи «Ал{удо»-и  Эрон  
китоберо бо  номи «Гулчине  аз ашъори  устод  Лоиr Шералb» ва  соли  1994 
                               
1 Мазор – де{аи  Мазори Шариф  дар назар аст. 
2 Лоиr  Шералb  ба наср низ таваxxe{  зо{ир  намуда,  як rатор  маrола, эссе, таrриз,  пешгуфтор,  мусо{иба 
таълиф  намудааст. 
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нашрияи  Донишго{и  Исфа{он маxмeаеро  та{ти унвони  «Дасти дуои  
модар»  чоп карданд.  [амчунин  дар нашрия{ои  адабии  Маскав  ва дигар  
марказ{ои  фар{ангии  собиr Шeравb  силсилаи  шеър{ои  Лоиr   бо  
забон{ои  гуногун  рeйи  чопро  дидаанд.  

Дар фаъолияти  эxодии  устод Лоиr  тарxума   мавrеи арзанда дорад. 
Шоир шеър{ои  Сергей Есенин, И. Гёте,  А. Пушкин, Г. Гейне,  В. Гюго,  П.  
Неруда, R.  Rулиев, Э.  Межелайтис, М.  Светлов, Р. Uамзатов, Е. Евтушенко, 
А.  Ковусов,  Э. Во{идов  ва амсоли  ононро  ба забони  тоxикb  тарxума  
кардааст.   

Шеъри Лоиr  Шералb  {ам  дар rолаб{ои  суннатb,  чун uазал, rасида,  
маснавb, rитъа,  рубоb,  дубайтb,  тарxеъбанд,  таркиббанд,  мусаллас,  фард  
ва {ам   дар шакл{ои  нави  шеърb, мисли  ча{орпора, шеъри озод,  шеъри   
сафед,  суруда шудааст. 
    Жанр{ои     Аз навъ{ои суннатb дар эxодиёти Лоиr жанри uазал  мавrеи ав-  
     суннатb       валиндараxа  дорад  ва миrдори  умумии он  дар ашъори  шоир  
ба  406 мерасад. Лоиr Шералb  дар истифодаи  шакли uазал  ба комёби{ои  
эxодb  ноил  гардид. Uазалиёти  Лоиr   аз xи{ати  {аxм гуногун  буда,  аз чор 
то  сию шаш  байтро  фаро гирифтаанд,  вале  аксари  uазалиёти  шоир  аз 
шаш ё {афт  байт  иборат  мебошанд: 
 
  Ишr  дар дил  шeълаи  суб{и  саодат  будааст, 
  Ошиrb э{соси  бахшиш{ои  rисмат будааст. 
  Дар xавонb ишr буду давлати дунё набуд, 
  Он {ама  бедавлати{о  хуб давлат будааст. 
  Баски аз пойи  равон  мондем,  {асрат мекунем, 
  Аз пайи  хубон давидан  {ам uанимат будааст. 
  Дар фалак xустан ситора  санъат  асту  дар замин 
  Хештанро гум  накардан {ам  санъат  будааст. 
  Одамb  баъд аз заволи умр  мефа{мад, ки умр, 
  Як назар  бар осмон бо чашми  {айрат  будааст. 
  Бе{тарин  ганxе, ки одам  ёфт,  гар симу зар аст, 
  Бе{тарин ганxе, ки гум кард e,  му{аббат  будааст. 
 
   Дар  шеъри  Лоиr баъди  uазал рубоb (403-то) ва дубайтb (770-то) 
серистеъмол мебошанд. Рубоb: 
  Ёрон {ама xо,  вале  Ватан дар  як xост, 
  [ар санги  Ватан  мисоли  {айкал  зебост. 
  Олам {ама  xо азиз,  лекин бар ман, 
  Модар яктост, Тоxикистон яктост.  
 
   Rолаб{ои       Аз rолаб{ои  нави шеърb Лоиr бештар  ба  ча{орпора  таваx- 
   нави шеърb     xe{ намудааст.  Ча{орпора  аз аввалин  шеъри  Лоиr – «Ном»  
сар карда,   дар {ама  давра{ои  эxодиёти  шоир   фаровон  истифода  
шудааст.  Дар  бандҳои шеъри  зерин  rофияи  якдармиён  (абаб) истифода 
шудааст: 
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  Чу афтад ахтаре  аз боми гардун, - а 
  Чунин  ёбам,  ки афтод ахтари   ман,-б 
  Дарахти  пир  чун  афтод вожгун – а 
  Бигeяд фоли {оли модари  ман. – б 
 Дар  эxодиёти Лоиr  шеъри озод низ  мавrеи   босазо  дорад.  Дар як 
rисмати   ашъори шоир  баробарвазнии  мисраъ{о  ва rофиябандии  он{о ба  
таври rатъb риоя намешавад.  Банд{о  аз xи{ати   миrдори  мисраъ{о  низ 
таuйир меёбанд.  Вале дар {ар сурат  дар ин гуна шеър{о  шоир аз  rолиби  
вазни  арeз  берун  набаромадааст. Ду банди  аввали  шеъри «Ваrт» чунин  
аст: 

1. Рeз{о мегузаранд, 
2. Рeз{о аз сари мо, 
3. Аз дили мо  мегузаранд. 
4. Хабари соати  дидору xудоb  дар лаб 
5. Аз ра{и манзили мо  мегузаранд. 
 
1.  Ба назар 

     2. Мо {ама  бояст зи умр 
    3. Суд{о бардорем, 
   4. Бояд аз рeз ба рeз 
   5. Асаре бигзорем.   

     6. Бояд аз рeз ба рeз  
      7. Боз {ам бихраду солор  шавем. 
     8. На чу дирeза 
     9. Ба як rоида такрор шавем.. 
 
 Ин  шеър  аз нe{ банд  иборат аст  дар {ар банд  миrдори  мисраъ{о 
таuйир  меёбад.  Дар {ар банд чун  банд{ои  боло (рeз{о, мо; дили,  манзили; 
бардорем,  бигзорем;  солор, такрор) rофия  ба назар  мерасад. Миrдори 
рукн{о1 дар {ар мисраъ таuйир ёфтааст  ва {атто як рукн  дар ду мисраъ 
(мисраъ{ои  2,3  банди аввал;  мисраъ{ои 1,2 ва 8,9 банди дуввум)  таrсим 
шудааст. Вале шеър ба вазни  арeз  мувофиrати  комил  дорад.  Дар {ама 
мисраъ{о  рукни  аслb (фоилотун – V – –)  ва рукн{ои иловагии  (фаилотун 
VV - -; фаилон VV~; фаълан – –) ба{ри  рамал  мушо{ида   мешавад.  
 Лоиr Шералb  дар rолаби шеъри  сафед  хеле кам шеър гуфтааст. 
Сабабаш  ин аст, ки   шеъри сафед  дар  вазни {иxо  суруда шуда,  аз rофия 
озод мебошад  ва ба мусиrb  мувофиrат  надорад.   
 Дар эxодиёти Лоиr Шералb силсилашеър{о низ мавrеи  муносиб  
доранд.  Аз xумла, силсилаи  шеър{ои «Ил{ом аз «Шо{нома»  аз да{ шеър  
иборат буда,  таассуротест  аз «Шо{нома»-и  безаволи Фирдавсb.   
  

 Савол ва  супориш{о:  

                               
1 Рукн – ба  порча{ои  тараннумb xудо  кардани  мисраъ{о. 
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1. Лоиr Шералb  кай ва дар куxо  таваллуд  ёфтааст? 2. Фаъолияти  адиб  баъди хатми  
Донишго{и  омeзгорb  дар кадом муассиса{о  сурат гирифтааст? 3. Асар{ои  Лоиrро 
номбар кунед. 4. Лоиr  асар{ои  кадом  адибонро тарxума  намудааст? 5.  Жанри uазал дар 
эxодиёти  шоир чb гуна  мавrеъ дорад? 6. Дар бораи жанр{ои рубоb  ва дубайтb  дар 
эxодиёти шоир чb  гуфта метавонед? 7. Шакли ча{орпора  аз навъи  суннатии  мураббаъ 
чb фарr дорад? 8. Uазали «Ишr дар  дил шēълаи  суб{и  саодат  будааст»-ро  аз ёд кунед. 
 
  

МАВЗEЪ[ОИ АШЪОРИ  ЛОИR 
 
 Дар ашъори Лоиr  Шералb  мавзeъ{ои  инсон, ишr,  ватан,  модар,  
сул{у  ва{дат,  {аёти иxтимоb,  ахлоr мавrеи   босазо доранд.  Инсон  дар 
ниго{и  шоир  падидаи  мураккабест,  ки дар ни{оди  e {амеша ду неруи  ба 
{ам зид – некb  ва бадb  дар набард аст  ва муборизаи  ин rувва{о  ботини 
инсонро  ба дараxаи донистанашавандагb  расондааст.  Табиати пурихтилофи  
инсон  дар рубоии  зерин  ба воситаи таъкиди хосият{ои  калима{ои  дил,  
забон ва ниго{,  инчунин муболиuа,  тазоду тавсиф  барин санъат{ои бадеb  
xолиб  ба тасвир омадааст: 
 
  Инсон  ба назар дили мусаффо дорад, 
  Дар як дили худ {азор дунё дорад. 
  То нест забони e  забони дили e, 
  [ар як нига{аш  дусад  муаммо дорад. 
 
 Шоир дар ин рубоb  масъалаи ба {ам  мувофиrат  кардани дилу 
забонро ба миён мегузорад. Ягонагии дилу забон ва ростиву росткорb  
нишонаи асосии  инсони комил  мебошад.  Кашфи муаммои  неку  бад дар  
ни{оди  инсон чандон осон нест. Бинобар ин, шоир таваxxe{и  хонандаро ба 
па{лу{ои  гуногуни  ин муаммо  xалб намудааст.  Мо{ияти  инсони комил  
дар шеъри «Ман намемирам» дар шахсияти  rа{рамони лирикb ва андеша{ои 
созандаи  e  равшану возе{ баён  гардидааст: 
 
  То наорояд xавониям xа{они  пирро, 
  То набандам бо сурудам пеши ро{и тирро, 
  То нагирам бо rалам  пеши дами шамшерро, 
  То  набинвисам зи нав ман номаи тақдирро, 
  Ман намемирам, 
  Ман нахо{ам мурд! 
 
 Шоир  калима{ои xавон, суруд, rаламро  ба калима{ои пир, тир,  
шамшер  муrобил гузошта,  бо {амин а{амияти  фар{ангу  маърифатро  дар 
оромb  ва ободии  xомеаи  инсонb  таъкид менамояд. 
 Дигар  аз мавзeъ{ое,  ки тамоми  давра{ои  эxодиёти  Лоиr Шералиро  
фаро гирифтааст, мавзeи ишr мебошад. Ишrе,  ки Лоиr тасвир  намудааст,  
му{аббати {аrиrb, самимb  ва воrеb буда,  аз ма{орат ва услуби хоси 
нигорандагии шоир  дарак меди{ад.  Ин гуна шеър{о  хо{ дар жанр{ои  
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анъанавb  ва хо{ дар шакл{ои  шеъри озод суруда шаванд,  муассир, xолиб  
ва омeзандаанд: 
 
  Туро ман ёфтам  аз ошёни сарбаланди{о, 
  Маро хушбахт кун,  эй гул! 
  Ба даври домани гулдeзият номи маро {ам дeз, 
  Ба боли абрeят як умр  биншон обрeямро 
      («Маро хушбахт кун, эй гул!») 
 
 Таркиб{ои маxозb  ва тавсифии ошёни  сарбаланди{о,  эй гул,  домани 
гулдeзb, даври гардан,  {алrаи даст ва боли абрe боиси  ифоданокии порчаи  
боло гардида,  завrи баланди  интихоб,  муносибати самимона  ва орзу{ои  
наxиби  ошиrи  сазоворро  бозгe  менамоянд. 
Ватан ва Дар адабиёти  муосири  тоxик  адиберо пайдо  кардан  мумкин 
ватанхо{b     нест, ки дар  васфи  Ватан  асаре  эxод  накарда  бошад. Дар 
эxодиёти  шоирони  давраи  аввал  чун М.  Турсунзода, М. Миршакар, [абиб 
Юсуфb маф{уми Ватан  маънои васеъ ва умумb дорад.  Дар эxодиёти  
шоирони насли  Лоиr Шералb бошад,  маф{уми   Ватан маънои  мушаххас 
касб мекунад  ва аз хурдтарин ашё,  сангу кe{,  rатраи обу пораи хоки диёр,  
зодго{,  хонаи падар  сар шуда,  ба ватани умумb  ва ягона – Тоxикистон  
пайванд мегирад.  Ба ин маънb  Лоиr  гуфтааст: 
  Ватан сар мешавад аз го{вора, 
  Зи шири поку  аз пистони модар. 
  Ватан сар мешавад аз  он  тавора,1 
  Ки онро сохта дастони модар… 
 Дар ин шеър шоир кeшидааст, ки   ба саволи «Чаро Ватан  барои {ар як 
ватандор азиз аст?»  xавоб гeяд. Ватан xоест, ки  хуни нофи  навзод  он xо  
мерезад  ва  тифлро баробари модар  дар оueш мегирад. Ватандор бо {азор 
риштаи  аёну ноаён ба Ватан  пайваст мешавад,  ба дараxае  ки  худро бе ин 
макони муrаддас  тасаввур карда наметавонад. 
 Rа{рамони лирикии «Хоки Ватан» таrдири худро  ба таrдири 
Тоxикистони  камзамин пайвастааст  ва таърихи гузаштаи  онро  бо дарду 
алам э{сос менамояд: 
  Тоxикистон –ма{зари2 ман, 
  Сарзамини камзамин, 
  Ту саросар кe{сорb, 
  Ту саросар  сангзорb, 
  Чунки фарзандони  ту дар тeли  таърихи дароз 
  [ар куxо рафтанд,  муште  хок бо худ бурдаанд, 
  Чунки фарзандони  ту дар  xустуxeи бахти  худ 
  Дар биёбон{ои  тафсон  дур аз ту мурдаанд. 
 

                               
1 Тавора – чапарак, девори  аз шох{о  бунёд гардида. 
2 Ма{зар – xойи  {озиршавb, макон. 
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 Ниёгони мо {ангоми {аx  ва дигар  сафар{ои  тeлонb  ба хориxи 
кишвар муште хокро  бо худ мегирифтанд.  Лоиr дар ин шеъри  64-мисраъгb  
аз камзаминии сарзамини Тоxикистон маъни{ои  амиrи  ватанхо{b  
бардоштааст. Ба rавли шоир,  сарзамини Тоxикистон кeчак бошад {ам,  хоки 
он ба воситаи  Деваштич,  Рухшона,  Бедил, Ибни Сино барин шахсият{ои   
барxаста ба тамоми  xа{он па{н  шудааст, ки ин боиси ифтихор аст. Саросар 
кe{сору сангзор будани  Тоxикистон мардуми  тоxикро  водор мекунад, ки   
масъулияти баланди  ватандорb ба дeш дошта  бошанд ва ба{ри  аxдодони  
xонсупори  худ аз санги Ватан пайкара{о сохта, ободию зебоии  диёри 
{амешаба{ори  худро  таъмин намоянд. 
 Дар {ар шеъри ба Ватан  бахшидаи Лоиr  Шералb, аз xумла  дар  
«Суруди  мавxдори  рeди  Варзоб», «Душанбе», «Фардои Душанбе», «Де{и 
кeчида», «Кe{истон», «Ифтихор», «Ганxи кe{истон»,  ягон  масъалаи  марбут 
ба диёр   ва табиати  пурсахои  он мавриди баррасии бадеb rарор мегирад..    
 Дар ашъори   шоир  мазмун{ои  фалсафию {икматомез мавrеи  
муносиб  доранд. Rа{рамони  лирикb  ба со{а{ои  гуногуни зиндагb  xиддан 
дахолат  намуда,  аз мушо{ида{о хулоса{ои амиrи пандуахлоrb  мебарорад. 
Аз  xумла,  e  одамонро  {ушдор меди{ад, ки аз {ар  як ла{заи  умр  
самаранок  истифода баранд,  зеро зиндагb яксон  намемонад.  Бе{уда 
гузаронидани  умр натиxа{ои номатлуб  ба бор меорад  ва   пушаймонb суде  
нахо{ад дошт. Дар шеъри «Ало,  шодоб со{ил{о»  ин муаммо  басо xолиб 
мавриди  ба{с rарор  гирифтааст: 
  Ало, шодоб со{ил{о, 
  Ба rадри об{ои  xорb  мебояд  расид имрeз, 
  Ки рeзе хушк  хо{ад  шуд. 
  Ало,  зебои ма{фил{о, 
  Ба rадри {ар чароuи  давра  мебояд  расид  имрeз, 
  Ки рeзе аз шамоли  {одиса хомeш  хо{ад шуд… 
  Ало,  эй со{ибони ваrт, 
  Ваrти хеш дарёбед, 
  Шумо {оло  xавону комрону шодмону  зиндаед охир!... 
 

Мавзeъ{ои  пандуахлоrb  махсусан  дар rисмат{ои  «Суханреза» ва 
«Хурда{о ва такбайти{о», ки  асосан  байт{ои  шоирро   дарбар мегиранд,  
бештар  ба мушо{ида мерасанд. Ин байт{о, ки  чун  ма{сули  натиxагири{ои  
шоир аз па{лу{ои  {азорранги зиндагb баде{атан1 гуфта шудаанд,  аксаран 
{укми панду андарз ва  сухан{ои  {икматнокро   доранд: 
 
  Эй писар,  хо{b  агар рe{и  падар  шод  кунb, 
  Хонавайрон шавb {ам,  гeри вай обод кунb. 
 Ё ки: 
   
  Дил сeхт,  сипас rадри  шарар  донистем, 

                               
1 Баде{атан – сухане, ки   бе тайёрии  пешакb,  якбора  гуфта  мешавад. 
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  Rадри дили  модару  падар  донистем. 
 
  
 Ё ки: 
  Шоирb ғояти  қудрат  будааст, 
  Адабиёт абадият будааст. 
 

Савол ва супориш{о: 
1. Устод Лоиr дар  кадом  мавзeъ{о шеър эxод  кардааст? 2. Дар  бораи  мавзeи  инсон ва  
инсондeстb  дар ашъори  Лоиr  чb  медонед? 3. Мавзeи  ишrро  дар эxодиёти  шоир  шар{  
ди{ед. 4. Мавзeи ватан дар эxодиёти  шоирони  насли  Лоиr чb хусусият{ои  фарrкунанда 
дорад? 5. Шеъри «Хоки Ватан»-и Лоиrро  шар{ ди{ед. 6. Байт{ои  пандуахлоrии  шоирро  
маънидод кунед. 
 

МОДАРНОМА 
 
 Устод Лоиr Шералb  аз нахустин rадам{ои  эxодияш ба мавзeи  модар 
таваxxe{ пайдо кардааст. Яке аз аввалин шеър{ои шоир  «Ба модарам» ном  
дорад, ки  бори нахуст  ибтидои соли  1965  ба табъ расидааст.  Баъд{о ин 
мавзeъ дар тамоми эxодиёти  шоир  мавrеи  аввалиндараxа пайдо намуд. 
Ваrте ки «Дасти  дуои модар»  ном маxмeаи  шоирро  вараr мезанем,  ба 
панxо{у панx шеъри  ба модар  ва зан  бахшида дучор меоем.  
 [амаи  ашъори  ба модар  бахшидаи  Лоиr,  аз xумла, шеър{ои  
«Модар», «Суруди модар», «Rарз», «Rасидаи модар», «Xомаи гадоb», 
«Чордард», «Ту монанди  замин  тан{оb, модар», «Дар сари гeр»,  «[асрат», 
«Муноxот ба модар»  ва  рубоиву  дубайти{ои  маxмeаи «Дасти дуои модар»  
xовидонаанд.  Дар ин шеър{о  хусусият{ои  соф  миллию шарrии  модари  
одии тоxик, ботини  поку  беолоиш ва xа{они  орзуву {авас{ои  модари  
рустоb  мавриди  тасвир rарор  гирифтааст.  Тасвир{о чунон содаву самимb 
ва ифода{о  чунон  мо{ирона  ба {ам  омадаанд, ки  хонанда беихтиёр  
xав{ари  {астии  инсонро  пеши  назар  меорад: 
  Наёбад  чашми камбинат  ба xустан чашми  сeзанро, 
  Биларзад дасти  пурэъxози  ту дар rабзаи  пирb, 
  Валекин боз медeзb  ту дастурхони  гулдeзb, 
  Ки рeзи маърака  дар байни  мардум обрe  гирb 
  Чи дунёест дунёи умеди ту, 
     Аё модар,  аё модар! 
       («Ба модарам») 
 
 Дар Модарномаи Лоиr  рe{и халrии  тасвир пурrувват  аст.  Шоир дар 
тасвири  {астии модар аз урфу одат  ва анъана{ои  rадимии  мардуми тоxик 
устодона истифода кардааст. Дар шеъри «Xомаи  гадоb»  модар бо ният ба 
дари хонаи занони серфарзанд,  пирони ботадбиру солор,  одамони бодавлату 
бонанг ва арeсони  хушбахт  гашту гузор карда,  пора{ои матоъ xамъ месозад  
ва аз ин пора{о {амро{и  пиразан{ои  худоxe xомаи  садпораву  садранг 
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дeхта ба кeдакаш мепeшонад. Ин xома мувофиrи одат{ои мардумb  бахосият 
буд: 
 
  Тамоми халr  гeйb  бар  rади  ман  xома пeшонид, 
  Тамоми халr гeйb rисматам бахшид. 
  Ту гeйb xома неву xавшани ман буд, 
  Ту гeйb пора-пора ме{ри  мардум дар тани  ман буд. 
 
 [амин  пайвастагии  ногусастанb  фарзандро  водор мекунад, ки   назди  
модар  ва Ватан rарзи  фарзандии  хешро  бо тамоми масъулият  э{сос  
намояд  ва {астиву  истеъдодашро пурра  сарфи  ро{и  хушбахтии  халrи 
азизаш намояд: 
 
  Ба xойи  пораи  талбидаат  {ар бор  
  Орам  пораи ашъор, 
  Ки дар {ар пораи ашъор 
  Бошад порае иrбол… 
 
 Суханшиносон Модарномаи Лоиr Шералиро дар радифи модарно-
ма{ои  Мирзо Турсунзода,  шоирони эронb Эраx Мирзо,  Ра{ими  Муайирb, 
«Эй, вой модарам» ном  шеъри  маш{ури  Ша{риёр,  «Мактуб ба модар»  ва 
«Мактуби модар»  ном шеър{ои шоири  рус Сергей Есенин гузошта,  услуби 
нигориши  онро са{ли мумтанеъ1 гуфтаанд.   
 Мавзeи  модар ба Лоиr имконият додааст, ки  таваxxe{и  фарзандонро  
ба му{имтарин  масъала{ои  {аёти  инсонb  xалб намояд.  Дар шеъри «Ту 
монанди замин яктоb, модар»  шоир модарро ба замину   осмон ва хуршеду 
мо{  ташбе{ меди{ад,  зеро он{о {ам  чун модар  ягонаанд ва ме{ри худро 
миёни  фарзандони  инсон таrсим намекунанд.  Хуршед ба {ама мавxудоти 
дунё баробар нур мепошад  ва оueши замин  низ  ба рeи  {ама сокинони  
сайёраи   мо баробар   боз аст.  Пас,  ба rитъа{о таrсим  кардани Ватан  гуно{ 
аст  ва чунин  амали  манфиатxeёна  мардумро  ба хушбахтb намеорад. Ин 
{ушдори шоир махсусан  дар замони  мо,  ки  давлат{ои  абарrудрат  фикри 
таrсим  кардани заминро  {еx го{  аз сар  дур  намекунанд, басо  а{амиятнок  
аст: 
  Заминро rитъа-rитъа  {ар rадар фарзандгони  ту 
  Барои {амдигар таrсим карданд, 
  Вале  як рeз донистанд 
  Замин  rисмат  нахо{ад  шуд. 
 
 Лоиr дар синни  8-солагb  аз падар зиндаxудо мегардад. Модар  тани 
тан{о кулли ташвиш{ои  рeзгори  но{инxори  баъди Xанги Бузурги Ватаниро  
ба зимма гирифта, тамоми rуввату uайраташро дар ро{и тарбияи   
xигаргeшагонаш сарф мекунад.    Шояд,  {амин  вазъияти мушаххаси  оилавb  

                               
1 Са{ли  мумтанеъ – сухани мансур ва манзуми  осонфа{ми  баландмазмун,  ки эxоди  он  хеле мушкил  аст. 
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шоири {ассосро  ба  риrrат  оварда,  манбаи тахайюлоту  андешапарвари{ои  
ē гардида бошад. Дар Модарномаи  Лоиr  {атто устод, пир,  rиблаго{  барин  
тавсиф{о  ва унвон{ои  ифтихории  ба падар ва мард тааллуrдор ба модар  
нисбат дода мешавад: 
 
  Rиблаго{ам! 
  Модари олампано{ам! 
  Рафтаb  гарчи  зи дунёи  дудар 
  Дар сарат rарси  сафед, 
  Дар рухат нури умед, 
  Даст{о дар пеши бар 
  Дар пеши дар истодаb. 
 
 [амчунин, дар тасвири симои  муrаддаси  модари Шарr устод Лоиr, 
э{тимолан бори аввал дар адабиёти  даврони  шeравии  тоxик,  аз калима{ои 
Худо, Rуръон,  оят,  пайuамбар, [афтяк истифода  кардааст, ки  ин аз 
xасорати  адабии шоир  дар он айём гуво{b меди{ад.  Калима{ои  мазкур  ба 
шоир имконият  додаанд, ки  дар тасвири  характери  модари рустоии  тоxик 
са{ми  боз  {ам  бештаре  дошта  бошад: 
  Худо гуфтию оят хондию таъбир{о  xустb, 
  Ту доим [афтяк  мондb ба зери  болини кeдак, 
  Ки шояд тифл бебоку  далеру rа{рамон  гардад, 
  Дили пайuамбарон  гунxад  даруни  синаи  кeчак… 
 
 Хулоса,  сар то пойи Модарномаи  устод  Лоиrро  пайванди  xисмониву  
рe{онии  модари  uамхору фарзанди сипосгузор фаро гирифтааст.  Дар шеъри 
«Муноxот ба модар» таркиб{ои  айёми  пирb, чашмони камбину обрав, боли  
абрeвони шикаста,  ларзиши дасту  сару  абрeю лаб  ва   о{{ои  пурдарду 
алам  андешаи шоирро дар бораи  рeзгори  ба сар омадаи  модар ифода 
мекунанд. Rа{рамони лирикb дар натиxаи  муло{иза{ои  пуршиддат ба 
хулосае меояд, ки  e   дар ду дунё вуxуди  худро  бе модар тасаввур карда  
наметавонад: 
  Модари пирам,  Худо умрат ди{ад! 
  Ин мабодо, ки  бимирb нога{он, 
  Бо ту мирад давлату дунёи ман, 
  Баъди ту  дигар  набошам  ман xавон… 
 
 Ашъори ба модар  бахшидаи Лоиr  ба силсилаи  шеър{ои  Модарнома  
ма{дуд намешавад. Аз xумла,  аз силсилаи «Ил{ом аз «Шо{нома»  шеъри  
«Нав{аи  Та{мина бар  Сe{роб»-ро ба ёд овардан кофист. Ин шеър аз {ашт 
банди  ча{ормисраъгb иборат буда,  аз матлаъ  то маrтаъ дарду  {асрат ва 
сeзу гудози модари  бадбахт мебошад.  Модаре, ки аз  ягона  фарзанди  бо 
{азор умед парвардааш абадb xудо шудааст  ва боз фарзандаш  бо дасти 
падар  кушта мегардад.  Ин тазоди  зиндагии  нобасомон  махсусан  дар 
банд{ои: 
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Афтод аз болои зин 
Чун ахтар  аз чархи барин. 
Шири сафедам  аз танаш 
Дарёи  хун шуд бар замин… 
 
Гулчини давронам гузашт, 
Гулрези бустонам гузашт. 
Теuе, ки  Рустам  зад бар e, 
Аз xавшани  xонам  гузашт. 
 

бо тамоми  rувваи  бадеии сухан  ифода гардидааст. Ба ахтари аз  чархи 
барин фитода  монанд кардани  Сe{роби  rурбони хиёнат гардида,  ба дарёи 
хун  ташбе{ додани шири  сафед  ва аз xавшани  xони модар гузштани теuи  
ба фарзанд задаи падар  тасвир{оеанд,  ки симои  модари  аз  xигаргeшааш 
абадb  xудошударо  возе{у равшан  нишон  меди{ад.  Сухани пур{асрати  
модар: «Дасти кb гирад рeзи марг аз пояи  тобути  ман?»- халrияти тасвирро 
боз {ам  афзун намудааст. Хулоса,  силсилаи  шеър{ои  ба модар бахшидаи  
устод  Лоиr   чун бе{тарин дастоварди  адабиёти  давраи   нави  тоxик  
эътибор  дорад. 
 

 Савол ва супориш{о: 
1.Аввалин шеъри  Модарномаи  Лоиr чb ном дорад  ва кай   навишта шудааст? 2.Кадом  
шеър{ои Модарномаи Лоиrро  медонед? 3.  Дар бораи шеъри «Xомаи  гадоb»  маълумот 
ди{ед. 4. Чаро Лоиr  дар тавсифи модар  калима{ои  rиблаго{,  устод  ва пирро  истифода 
кардааст?   5. Xасорати  адабии шоир  дар чb зо{ир гардидааст? 6.  Оё Модарномаи Лоиr  
{ама шеър{ои  ба модар бахшидаи  шоирро  фаро  гирифтааст? 7.  Шеъреро  аз Модарнома  
аз ёд кунед. 
 
 

«ФАРЁДИ  БЕФАРЁДРАС» – ДАРДНОМАИ  МИЛЛАТ 
 
 Маxмeаи  «Фарёди бефарёдрас» асосан  шеър{ои дар замони  xанги  
ша{рвандb  ва сарсони{ои халrи  тоxик  навиштаи Лоиr  Шералиро  дарбар 
кардааст. Ин маxмeа  аз 30 шеъри  гуногунмавзeъ,  88 uазал,  rисмат{ои  «Аз 
«Xоми Хайём», «Идомаи «Резаборон»,  «Хурда{о ва  такбайти{о» ва «Рeи 
одам{о» иборат буда,  аксари  шеър{о  таърихи эxод доранд. Шеър{ои  
«Соrиномаи имрeзин», «Зангēлаи бедорb», «Барои со{ибназарон», 
«Алораuми  ма{алгароён», «Зарафшон,  модари зорам», «Хонаи шоир», 
«Ману ту», «Гeри Дониш дар куxост?», «Чашмони Олимпур» бо таърихи  
таълифашон  иртиботи комил доранд. Шеъри «Илтиxо  аз  камонмардон»  
декабри соли  1994  навишта  шудааст  ва дар  Тоxикистон  ин айёме буд,  ки 
{анeз  сило{бадастон  бо ро{намоии  хоxагони худ рехтани хуни  но{аrро 
идома медоданд. Шоири  озурдахотир сило{бадастонро {ушдор  меди{ад, ки   
сило{ро  {арчи  тезтар  ба замин гузоранд.  Дар акси {ол  дер мешавад  ва 
пушаймонb  фоида надорад: 
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   Камонмардон!.. 
   Агар {оло  намефа{мед, 
   Рeзе нек мефа{мед,  ки тир аз камон рафтаст 
   Ва рeзе нек  мефа{мед {ар тире,  ки  афкандед, 
   Ба маuзи устухони тоxикон  рафтаст. 
   Шумо як рeз мефа{мед, 
   Ки худ ёрb  ба душман  кардаед,  эй вой! 
   Ки худ бунёди  ме{ан  кандаед, эй вой! 
  
 Фоxиаи ба сари  мардум омада  боис гардид, ки   дар назми  даврони  
истиrлолияти  тоxик марсиясароb  мавrеъ пайдо намояд.  Шеър{ои Лоиr 
Шералb «Чашмони Олимпур», «Падарам,  во падарам», «Марсияи Xамшед», 
ки  ба  марги  фоxиавии  {унарманди шинохта Му{иддин Олимпур,  
рeзноманигору вакили халr  Муродулло{ Шералb ва табиби  {озиr  Xамшед  
Осимb  бахшида  шудаанд, пурсeзу  xонгудоз мебошанд. Такрору  хитоба, 
рамзу киноя  ва тавсиф{ои  {узнангез rувваи  ифоданокии  марсия{ои  
мазкурро  афзуда,  ба хонанда таассуроти  гароне  боrb  мегузорад: 
 
  Наъши1 хунини падар дар  назарам, 
  Хоки олам ба сарам! 
  Ашки хунин бичакад  аз басарам. 
  Тири но{аr,  ки адe бар xигари e зада буд, 
  Мехeрад {ар нафасе  бар xигарам. 
  Xав{ари  маънии  дунё,  падарам, 
  Падарам,  во падарам,  во падарам! 
 
 Лоиr  Шералb кeшиш намудааст, ки   сабаби ба ин фоxиа  гирифтор 
шудани  мардуми  xафокаши  тоxикро  муайян кунад. Дар тасвири шоир, 
падидаи  номатлубе, ки  боиси сар задани  xанги  ша{рвандb гардидааст,  
ма{алгароb мебошад.  Ма{алгароb  натиxаи  тафаккури  ма{дуд  ва сат{и  
пасти  xа{онбиниву фаросати  нокифояи  гурe{и одамон буда,  uайр  аз 
муноrиша,  тафриrаандозb  ва норозигb дигар самаре  ба бор намеорад.  
Мо{ияти  харобиовари  ма{алгароb ва характери  зиддихалrии  он  дар шеъри 
«Ману ту» хеле  воrеb  таъкид гардидааст. Шакли  шеърии  таркиббанд  дар 
ифодаи фикр  мусоидати  комил  намудааст: 
  Сухане {еx на  аз  фарри  каёнb2 гуфтем, 
  Ту бадахшонb, хуxандb, хуталонb гуфтем.  
  Ту самарrандb,  зарафшонb, вахонb  гуфтем, 
  Ту бухорb,  ту {исорb,  ту фулонb гуфтем. 
  Баски  бегонапарастем,  амон  аз ману ту, 
  Сусту  бемояву  пастем,  амон  аз ману ту. 
 

                               
1 Наъш –   тани беxон, мурда, xасад. 
2 Фарри каёнb – шукe{у  {ашамати  подшо{они  сулолаи  Сосониён.   
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 Шоир  дар чорда{ банди  шашмисраъгb тамоми  па{лу{ои  харобиовари  
ма{алгароиро  пеши   назар  меорад. Ма{алгароb   аз {авсалатангb,  даббаву 
дангb, гиxу гарангb ва  дурeиву  дурангb  сар мезанад, нишонааш  
бефар{ангb,  бегонапарастb,  бе{унарb ва  натиxааш  зиддият,  rатлу uорат,  
мe{тоxb,  сарсониву саргардонии  халr  ва харобиву  гирифтории  мулк 
мебошад. Xанг  чун  натиxаи   ни{оии  ма{алгароb зиддият{ои  тараф{оро ба 
авxи  аъло  расонда,  ро{и оштb ва гузаштро  ни{оят душворгузар менамояд.  
Шоир бо сeзу гудоз дилу дидаи кeр,  кeто{ии аrлу шуур ва  бадхо{ии  
{амдигарии  гурe{{ои  ма{алгароро rайд намуда,  ягона ро{и  аз ин  вартаи 
{алокат  ра{ондани  халrу Ватанро  дар оштиву  а{ду паймони  {амватанb 
медонад.  Ин маънb дар байти  xамъбастb  таъкид  гардидааст. Таркиби  
амон1 аз ману ту, ки  28 бор ба па{лē{ои ма{алгароb  ва xудоиандозb  ишора 
мекунад,  дар  байти маrтаъ тобиши дигар дорад: 
 
  Пас, биё,  даст ба {ам додаву паймон созем, 
  Дар баду нек  ба {ам будаву даврон  созем. 
  Дар {арими  диламон  маъбади  имон созем, 
  На шимолb,  на xанубb,  яке  инсон  созем! 
  То дигар  бор нагeем, амон  аз ману ту! 
  То ба такрор  нагeем, амон аз ману ту! 
 
 Шоир  падидаи  ма{алгароb  ва ба rисмат{ои  шимолию xанубb xудо  
кардани  халrи  тоxикро  ба санг{ои  зерину  болои осиё монанд  кардааст,  
ки аз  бархурди  он{о  миллат  соиш ёфта орд мешавад ва мавxудияташ  дар 
зери хавф  мемонад.    
 [олати рe{ии  устод Лоиr  баробари  ба ифоrа  омадани  тараф{ои 
даргир болида  мегардад ва аввалин  шуда  бо муборакномаи  худ  сул{у  
оштии  миллиро  ба {амдиёрон табрик  мегeяд. Ин муборакнома,  ки январи  
соли 1997 навишта шудааст,  дар шакли  uазал буда,  аз 12 байт иборат аст. 
Дар он  шодиву хурсандb  ва умеду  орзуи  мардуми  тоxик бо тамоми  
ифоданокb  ва  дилрабоb  ба rалам  омадааст: 
 
 
  Ра{ми  Парвардигори  мо омад, 
  Нури [аr бар диёри мо омад. 
  Xанги  бунёдсeзи мо  бигзашт, 
  Сул{и бунёдкори  мо омад… 
  Пири  Канъоно,  чашми ту равшан! 
  Юсуфи  дилфигори  мо омад. 
 
 Дар ин uазал  {ар як калимаву  ибора боиси афзоиши  ифоданокии матн 
гардидааст. Вазну rофияву радиф,  талме{у тазод  ва ташбе{у  тавсиф  барин  
санъат{ои  бадеb  дар {аёти  мардуми xабрдидаи   мо  чи rадар  зарур будани  

                               
1 Амон – пано{,  наxот. 
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сул{и  деринтизорро  талrин менамояд. Аз xумла,  ба Пири Канъон (падари 
Юсуф) нисбат додани  мардуми тоxик ва ба Юсуф ташбе{  кардани  сул{и  
деринтизори   тоxикон  хеле табиb  ва самимb  мебошад.  Чи хеле ки чашми  
аз {аxри фарзанд нобино  шудаи  Яъrуб  аз дидори  Юсуф боз нур  мегирад,  
мардуми тоxик  низ аз омадани  сул{и  деринтизор файзбору  шарафёб  
мегардад. 
 Масъалаи  дигаре, ки дар uазали мазкур ба миён  гузашта шудааст,  
масъулиятшиносb  ва нангу номуси  ватандорb мебошад. Барrарор  
гардидани сул{у оштии миллb  масъулияти rа{рамони  лирикиро  назди  
халrу Ватан меафзояд. E а{д мекунад, ки минбаъд халrашро аз  шарри 
гурe{{ои  xудоихо{  эмин  дорад. Ин нуктаро байти зерин басо xолиб ифода  
намудааст: 
 
  Кe{соро,  бубахш пастии мо, 
  Нангу  ному  виrори  мо омад. 
 
 Rа{рамони лирикb   аз он rаноатманд аст, ки гурē{{ои  даргири rавми 
тоxик хатои худро  зуд дарк намуда,  чун мулки  кe{сорашон боз  бовиrору 
сарбаланд  гардиданд.  Ин uазал э{соси  худшиносb,  ифтихори миллb  ва 
масъулияти ватандории хонандаи xавонро таrвият меди{ад. Сухан кeтоҳ,   
ашъори  даврони  истиrлолияти  устод  Лоиr  ба шароити  давру замон  
мувофиrати  комил доранд. Дар он{о  дарду  {асрат  ва орзуву ормон{ои 
халrи  тоxик  ба таври возе{ ба тасвир  омадаанд. 
 
 Савол  ва супориш{о: 
1. Дар бораи маxмeаи «Фарёди бефарёдрас»  маълумот ди{ед. 2.  Шеъри «Илтиxо аз  
камонмардон» кадом  масъаларо  дар бар мегирад? 3. Оид ба марсия{ои  Лоиr сухан гeед.  
4. Шеъри «Ману ту»  ба кадом мавзeъ  бахшида шудааст?   5. Фоxиаи  миллати  тоxик  боз 
дар кадом шеър{ои  Лоиr  акс ёфтааст? 6.  Uазали  муборакномаи  Лоиrро  аз ёд кунед ва 
шар{ ди{ед. 
 

 
ДРАМА  (намоишнома)   
 

Драма  калимаи  юнонb буда,  маънои  луuавии  он  {аракат, амалиёт 
мебошад. Дар адабиётшиносb драма (намоишнома)  дар rатори  xинс{ои  
эпикb ({амосb)  ва лирикb (uиноb) яке аз се xинси адабb  ба шумор  меравад. 
Асар{ои  драмавb, одатан,  барои  са{наи  театр{о  офарида  мешаванд  ва 
он{оро  песа  ва баъди  ба намоиш  гузоштанашон спектакл меноманд.  
Нависандаи  асар{ои  драмавиро драматург    ва   xамъи асар{ои  са{навиро 
драматургия низ меноманд. 

Мe{тавои  асосии  драмаро  ягонагии  амалиёту  {аракати  персонаж{о 
муайян  менамояд, ки   он ба воситаи  гуфтугeи  персонаж{о (диалог),  
сухани як персонаж  (монолог),  имову  ишора (мимика),  {аракати  дасту  
бадан (пантомимика), луrма ( реплика),  фосила, ист (пауза)  ифода мегардад.  
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Дар асар{ои  драмавb  инчунин фикру  муло{иза  ва rайду  эзо{и  худи  
драматург   дар бораи  рафти  воrеа  ва персонаж{ои  асар  мавrеъ дорад,  ки 
онро  ремарка1 меноманд. Ба воситаи  ремарка макону замон, му{ит, синну 
сол ва сару  либоси  иштироккунандагон муайян    мешавад. 

Асар{ои драмавb дар муносибат ба са{наи  театр{о боз дорои чанд 
хусусияти  дигар  мебошад.  Миrдори иштироккунадагони  намоишнома{о 
нисбат ба асар{ои  {амосb ма{дуд буда,  дар он {амагb   характери як  ё ду  
rа{рамони  марказb  офарида  мешаваду  халос.  Сужети  драма  мeъxаз,   
сода  ва мухтасар  буда,  зиддияти  персонаж{о  кeто{,  вале  пуршиддату  
тезутунд  мебошад.  Манзараи табиат ва  персонаж{о бо тамоми rиёфа  яку 
якбора пайдо мегарданд.Забони драма дар асоси гуфтугeйи  персонаж{о  
бунёд  меёбад ва дар он  забони зиндаи  халr,  xумла{ои  содаю таркиб{ои  
маф{ум маrоми арзанда доранд. 

Драма   дар адабиёти  xа{он  таърихи  rадим   ва бой дорад  ва аввал{о  
дар  Мисри  rадим,  Чин,  [индустон, Япония барин  мамлакат{о  дар шакли  
бози{ои   маросимb  ва  намоишнома{ои  халrb   ба вуxуд  омадааст.   Дар 
Юнони rадим,  дар  аср{ои V  ва IV  то мелод, драма  дар эxодиёти  Эсхил 
(«Прометеи  занxирбандшуда», «Агамемнон»),  Софокл («Шо{ Эдип», 
«Антигона»), Еврипид («Медея»), Аристофан («Сул{», «Плутос»)  
нашъунамо меёбад. Дар  Uарб  дар давра{ои  Э{ё (аср{ои  ХV - ХVI),  
Маорифпарварb (аср{ои ХVII-ХVIII)  ва  минбаъда навиштани асар{ои   
драмавb  авx  мегирад. В. Шекспир, К. Марло, Xонсон (Англия), П.  Корнел, 
Ж. Расин, Ж. Молер,  В. Гюго (Фаронса),  Лопе  де Вега, Калдерон (Испания), 
И.  Гёте, Ф.  Шиллер (Олмон), А.С.  Грибоедов, А.Н. Островский, А.П. 
Чехов,  А. М. Горкий,  Н.  Погодин (Русия) дар  инкишофи  драматургияи  
xа{онb са{ми  муносиб  гузоштаанд.  

Драматургияи тоxик  низ дар асоси  эxодиёти   да{анакии  халr  ба 
вуxуд  омадааст ва  баъди  инrилоби  Октябр аз сол{ои  1917-1918 сар карда,  
дар ша{р{ои  Бухоро,  Самарrанд, Хуxанд,  Конибодом,  Панxакент, 
Душанбе песа{ои  «Кeри Шермат», «Холбeта  reрбошb», «Эшони  
фиребгар», «Бой ва  хизматгор» ([амза [акимзода Ниёзb), «Аршин–мол-
олон» (Узеир [оxибеков), «Амир Олимхон» (А. Фитрат) дар са{на{ои 
театр{ои  худфаъо-лиятb намоиш дода шуданд. Баъди соли  1929  аввал  дар 
ша{ри Душанбе ва баъд дар  ша{р{ои  дигари  Тоxикистон  театр{ои касбb  
арзи вуxуд  карданд, ки   ин {олат боиси  ташаккули  драматургияи   тоxик 
гардид.  Адибон  А.  Усмонов («Мубориза»),  М. Турсунзода («[укм»),  X. 
Икромb («Душман»),  Uанb Абдулло («Вахш»),  [аким Карим («Соли 1916»), 
С. Улуuзода («Шодмон»,  «Калтакдорони  сурх») дар  сарга{и  драматургияи  
касбии   тоxик  rарор доштанд. Бо мурури замон  дар адабиёти  тоxик  
навъ{ои  xинси  драма  мавrеъ  пайдо  намуданд. 
  Навъ{ои      Драма  аз се жанри анъанавb – фоxиа  (трагедия),   маз{ака (коме-                          
  драма.         дия)  ва  драма иборат  аст. 

                               
1 Ремарка – rайд, эзо{,  тавзе{. 
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 Фоxиа  rадимтарин  жанри драмавb буда,  rа{рамони  асосии он    дар  

ро{и  ният{ои   нек  ва uоя{ои олb  ба {алокат мерасад.  Дар фоxиа rувваи  
некb  бо  вуxуди  заифb  ва  камшумории  худ  ба муrобили  rувва{ои  
пуриrтидори   бадb  бармехезад  ва  образи  мусбат,  ки rувва{ои некиро  
намояндагb  мекунад,  талаф меёбад.  [ар  rадар  ки  нобаробарии rувва{ои  
мусбату  манфb  чашмрасу  намоён буда   мубориза  пуршиддат  сурат  гирад,  
{амон  rадар  мо{ияти  эстетикии фоxиа  меафзояд.   Чунончи,  дар  «Отелло» 
ном фоxиаи  Шекспир  макру  {ила  ва хиёнату  найранг{ои  rувва{ои  бадb  
ба дараxаест, ки   rа{рамони  асосb –  генерал  Отелло   ма{бубаи  покдомани  
ба xон   баробараш – Дездемонаро буub  мекунад  ва баъди  фа{мидани  
{аrиrати {ол  худашро  низ ба  {алокат  мерасонад. 

Маз{ака  асари са{навиест,  ки дар он нуrсон ва айбу иллат{ои  одамон  
масхара  мешавад  ва ба ин восита  таваxxe{и  xомеа  ба камбудиву  
норасои{ои иxтимоb xалб мегардад. Бинобар ин, дар маз{ака муболиuа,  
кинояву таъриз ва маxоз  барин  восита{ои  тасвир  фаровон  истифода  
мешаванд. Агар асоси фоxиаро офаридани образ{ои барxастаи муrтадир 
ташкил намояд,  пас мо{ияти  маз{ака  дар фош намудани  нуrсон{ои  
xиддии  xомеа зо{ир  мешавад. 

Драма     навъи  сеюми  xинси  драма  мебошад.   Дар  он {ам  талаботи 
жанри  фоxиа  ва {ам хусусият{ои  жанри  маз{ака  мушо{ида  мешавад. 
Драма ба му{имтарин воrеа{ои зиндагии  рeзмарра  бахшида  мешавад,  
персонаж{ои  асосb  ба{ри ормон{ои  наxиби  худ  мубориза  мебаранд  ва 
аксаран, ба маrсад  мерасанд.  Образ{ои  асосb, баъзан, ба орзу намерасанд, 
вале  {аёти он{о  ба фоxиа анxом  намеёбад. 
  Жанр{ои       Ба xинси драма  инчунин  жанр{ои монодрама ё  театри як актёр, 
   дигари           мелодрама ё  драмаи мусиrb,  водевил,  инсенировка,  либретто, 
   драма          киносенария  ва uайра  тааллуr  доранд,   ки баъзеи он{о  таърихи 
rадима  дошта бошанд,  баъзеи дигарашон нисбатан нав мебошанд. 
Монодрама ё театри як актёр намоишномаест,  ки  онро  як  {унарпеша  дар  
асоси  асар{ои  назмb  ё насрии  адибони барxаста  тайёр карда,  ба самъи  
дeстдорон  ва алоrамандони  адабиёт мерасонад.  Ин жанр  дар адабиёти  
xа{он,  аз xумла  дар  адабиёти тоxик, маrоми арзанда дорад. Абдулrодири  
Гeянда, [усайн Воизи Кошифb, Хонзодаи Булбул ва аз  {унарпешагони  
садаи ХХ  тоxик  Ма{мудxон Во{идов,  Шералb Абдулrайсов,  Ибодулло 
Машрабов жанри  монодрамаро  ба дараxаи  такомулот расондаанд. 

Асари  са{навие,  ки  бо ёрии  суруд{о  ва мусиrb намоиш дода  
мешавад,   мелодрама ё  драмаи  мусиrb   мебошад ва   ин жанр   дар 
адабиёти  тоxик  эътибори  калон  дорад. Водевил   намоишномаи {аxвb буда,  
го{е  бо суруд  ва го{е бо  раrс  иxро  мешавад. 

Либретто матни  адабии  асар{ои  са{навии  мусиrb,  махсусан  опера 
мебошад,  ки одатан  чун «Коваи о{ангар»-и А. Ло{утb,  «То{ир  ва Зe{ро»-и  
М. Турсунзода, «Комде ва Мадан»-и  А. Де{отb ба назм эxод мешаванд.   

[амин  тариr, агар  инсенировка аз  рeйи  асар{ои  барxастаи  бадеb  
мувофиrи  rонунияти  са{на  офарида шавад,  пас сенария барои  кино,  
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намоиш{ои  телевизионb  ва uайра  ба вуxуд  оварда  мешавад. Жанр{ои  
драма  {амеша  дар  инкишоф   ва такомул  мебошад. 

 
 
Савол ва супориш{о: 

1. Маънои луuавb  ва адабиётшиносии  драмаро шар{  ди{ед. 2. Дар драма   кадом 
истило{{о  бештар истифода  мешавад. 3. Дар бораи таърихи  драма чb  медонед?              
4. Аввалин  драма{ои  тоxикро  номбар кунед. 5.  Навъ{ои  асосии  xинси  драма 
кадом{оянд? 6. Боз кадом  жанр{ои  драмаро  медонед. 
 

 
БОЗОР  СОБИР 
(таваллуд 1938) 

[аёт ва      Бозор Собир соли 1938  дар де{аи Сeфиёни но{ияи  Файзобод дар   
эxодиёт    хонаводаи  кишоварз  чашм  ба олам  кушодааст. Падари  Бозор 
Собир аз Xанги  Бузурги  Ватанb  барнамегардад.  
 Бозор маълумоти  миёнаро  дар ша{раки  [исор  гирифта,  соли 1962  
Донишго{и  давлатии Тоxикистонро  ба итмом  мерасонад.  Баъди хатми  
факултети  филологияи  тоxик дар  рeзномаи  «Маориф  ва  маданият», 
маxаллаи  «Садои Шарr» ва  {афтаномаи  «Адолат» фаъолият  намудааст. 
Соле  дар  Афuонистон ба сифати мутарxим  кор кардааст.  Аз соли  1979 
то1989 мушовири  бахши  шеъри  Иттифоrи  нависандагони Тоxикистон  буд.  
Бозор Собир соли  1988  барои маxмeаи  шеър{ои «Бо чамидан,  бо 
чашидан…» сазовори  Xоизаи  давлатии  ба номи  Рўдакb  гардид. 
 Аввалин  шеъри Бозор Собир  соли  1960  чоп гардидааст. Нахустин 
маxмeаи  шоир  бошад,  бо номи «Пайванд» соли  1972  ба табъ  расидааст. 
Баъд{о  маxмeа{ои  «Оташбарг» (1974; 1984 бо  алифбои ниёгон), «Гули  
хор» (1978), «Мижгони  шаб» (1981), «Офтобни{ол» (1982), «Бо чамидан,  бо 
чашидан…» (1987), «Чашми  сафедор» (1991), (1998) «Аз Ватан ваrте  ки   
мерафтам»,  «Аз  «Гули хор» то «Симхор» (2003) ба табъ расидаанд. 
 Бозор Собир шеър{ои  зиёдеро  аз  эxодиёти   шоирони  шинохтаи  
xа{онb  чун X. Байрон, С. Есенин, А. Рембо, М. Валеко, П. Неруда, Э. 
Межелайтис тарxума  намудааст. Шеър{ои шоир  ба забони  русb ва як rатор  
забон{ои  дигар  тарxума  ва чоп  шудаанд.  
Фаъолияти      Бозор Собир {анeз аз шеър{ои аввалинаш пайро{аи  хоси  эxодb 
эxодb      интихоб мекунад ва  ба мавзeъ{ои  одиву  «назарногир» рe меорад.  
Дар   шеър{ои  «Мо кeдакон будем», «Кeдакиям {анeз гирён аст», «Чашм бар 
{ошияи  сабзи  уфуr», «Кeдакb ку?», «Бача{ои де{отb» айёми  кeдакии  
пурxeшу хурeши  бачагони  де{отb  бо тамоми  па{лу{ояш  мавриди тасвири  
бадеb rарор  гирифтааст. Дар шеъри «Кeдакиям {анeз гирён аст»  {аёти 
нобасомони  бача{ои  давраи  Xанги  Бузурги  Ватанb ни{оят  муассир  ифода 
гардидааст: 
 
  Бача{оям барои ханда маро, 
  Го{-го{е  ба ноз мепурсанд, 
  Ки га{и  кeдакии  хеш магар, 
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  Мегиристам  барои  ширу  шакар? 
  Шукри  таrдирашон,  намедонанд, 
  Дар xа{он  гиряест дардовар, 
  Гиряе  ба{ри  як  буридаи  нон, 
  Гиряе, гиряе барои  падар, 
  Ки сари гиряи  саuирон  аст, 
  Гиряи гиря{ои  инсон  аст. 
 
 Такрори  пайдарпайи  калимаи  гиря (гиряе, гиряе ё ки гиряи гиря{о) чb 
rадар  талх  ва  дардовар  будани  {аёти   фарзандони  аз падар ма{румро   
пеши назар меорад. Дар эxодиёти  шоир тасвири  {аёти  бачагb  ба де{а  
пайванди  ногусастанb  дорад.  
 Васфи      Де{а барои  rа{рамони  лирикb  азизтарин  ва  муқаддастарин макон 
Ватан       аст, ки тамоми э{сосоти  eро фаро  гирифтааст: 
 
  Ман Ватанро  аз  rафои  пода  пайхас  кардаам, 
  Рўзу шаб  бо  панx  {исси  зотиям1  {ис кардаам. 
  Бо забону чашму  гўшу  бо димоuу  дасту по, 
  Бо чамидан,2  бо шамидан,3  бо чашидан,  бо самоъ…4 
     («Бо чамидан,  бо шамидан,  бо чашидан…») 
 Маф{уми Ватан ва муносибати ватандор  ба он махсусан  ба воситаи  
санъати  бадеии  лаффу нашр (дар мисраъ{ои  банди аввал шар{ ёфтани  панx 
{исси зотb)  возе{у  омeзанда  ифода  ёфтааст. Мавзeи  Ватан  дар ашъори  
Бозор Собир  васеъ ва доманадор  мебошад.  Он аз  кулбаи  падарb ва де{аи 
Сeфиён сар карда,  то но{ияи  Файзобод, Xум{урии Тоxикистон ва {атто 
тамоми минтаrаи форсизабо-нонро фаро мегирад. Аз ин xи{ат,  
«Тоxикистон», ки дар шакли  шеъри   озод  суруда  шуда,  аз панx банд 
иборат  мебошад, xолиб аст.  Дар ин шеър  Бозор Собир  аз камзаминии  
сарзамини  Тоxикистон  маънии амиrи  ватанхо{b  бардоштааст:  
 
  Тоxикистон, Тоxикистон, 
  [ар куxое рафтам  аз оueши ту 
  Доманамро  ман такидам   ра{ ба ра{  дар {ар rадам, 
  Пойи худро  ра{ ба ра{  афшонда  рафтам, 
  Аз заминат 
  (Сарзамини камзаминам), 
  Гарди хоке  кам  накардам. 
 
 Дар банд{ои  минбаъда  тасвир  инкишоф  меёбад. Садоқат  ва 
самимияти  қа{рамони  лирикb ба Тоxикистони  кeчак  ба дараxаест, ки  ба 
                               
1 Панx {исси зотb – панx  воситаи  дарки  таъсири  беруна: бўиш,  соиш,  чашиш, шунавоb. 
 ва  биноb. 
2 Чамидан – {аракат кардан, соиш. 
3 Шамидан – бўидан, бўй  кардан. 
4  Самоъ – шунидан, гeш кардан. 
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кам  накардани  гарде аз хоки  Ватан  қаноат  надорад.  E  аз  сафар  дар  
чашмаш  rатраи об  ва дар  мижгонаш  гард  меорад,   то бар хоку  оби Ватан 
афзояд: 
  По ба {ар хоке ни{одам, 
  Гарди хокеро гирифтам дар сари мижгон, 
  То ба са{роят  фишонам, 
  Хоки са{роят  шавад як зарра бисёр. 
 
 Дар шеъри «Тоxикистон» баён сода,  самимb  ва  мушаххас  мебошад.  
Шоир  тасвирро  ба воситаи  такрори  калимаи  Тоxикистон rувват  меди{ад.  
Ба обу  хоку санг, ки xав{ари  сарзамини Тоxикистонро ташкил  меди{анд, 
банд{ои  ало{ида мебахшад. Дар  {ар  банд чун  «Rатрае дар  чашм, гарди 
хоке дар сари  мижгон, даст  бурдан  бар сари  санг» таркиб{ое оварда  
мешавад, ки  боиси ифоданокии баён мегарданд. Махсусан Бадахшонро  ба 
модар ва санг{оро  ба  тифлони аз банди пистони Бадахшон канда монанд 
кардани шоир  таровати  бадеии  тасвирро  афзун  намудааст. Дар  банди 
хотимавb  садоrат  ва  масъулияти   ватандории  rа{арамони лирикb  
xамъбаст  шудааст.  Шоир  ба воситаи  такрор  ва  маф{ум{ои   тазодии  каму 
бисёр,  озарму озор парастиши  берeю  риё ва  холисонаи  Ватанро  талrин  
мекунад:  
  Тоxикистон, Тоxикистон, 
  Мекунам  шукри  каму бисёри ту, 
  Мекунам  шукрона  аз  озарму1 аз озори2 ту. 
  Аз  ту ман сарват намехо{ам,  
  Ватан {астb, бас аст, 
  Бо хасу хорат  баробар  зиндагb  кардан  бас аст. 
 
  
 Ашъори Бозор Собир  дар баробари  мавзeъ{ои  ватану  ватандорb, 
табиат, ишrу му{аббат масъала{ои таърихb, сиёсb, фалсафb ва 
пандуахлоrиро низ фаро  гирифтаанд.  Шоир  ба  шахсият{ои маъруфи  
адабиёту  фар{анги  тоxик  чун Фирдавсb, А{мади Дониш, Айнb, Ло{утb,  
Турсунзода, Улуuзода,  Ш. [усейнзода,  Темур Собиров, Му{аммадxон 
Шакурb, Ра{им [ошим, Xумъаи Одина шеър{о  бахшидааст.  Таваxxў{  
намоед  ба банди  аввал  шеъри  «Айнb»: 
 
  Умри  Айнb  аз  барои  халr сарфи  хома шуд, 
  Халқи моро дафтари Айнb ша{одатнома  шуд. 
  Сарзамини  мо худ  аз осори e сар мешавад, 
  Ин замин  бо e  ба дунёе  баробар  мешавад. 
 

                               
1 Озарм – ро{ат, осудагb,  осоиш. 
2  Озор – ранx, азоб,  шиканxа. 
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Шеъри Бозор Собир саросар сeзу гудоз аст, зеро чи хеле ки худ  

мегeяд, шоирро  дарду  uам  шоир мекунад: 
 
 Гўянд,  ки шеър  мояи  дарду  uам аст, 
 Шоир нашавад касе, ки  e  беалам аст. 
 [ар rатраи  вожае, ки  дар дафтари  мост, 
 Чун  хуни  чакида  аз димоuи  rалам аст. 

 
 Савол ва супориш{о: 
1.  Дар бораи зиндагиномаи Бозор Собир маълумот ди{ед. 2.  Маxмeа{ои   шоирро  
номбар кунед. 3.  Шоир  дар шеър{ои  аввалаш  ба кадом мавзeъ{о  бештар таваxxe{ зо{ир 
намуд? 4. Мавзeи Ватан  дар эxодиёти шоир  чb мавrеъ дорад? 5.  Шеъри  «Тоxикистон»-
ро  та{лил  намоед. 6.  Боз кадом  мавзўъ{о диrrати  шоирро ба худ  xалб  намудаанд?  
 

ХУДШИНОСB ВА  ИФТИХОРИ МИЛЛB 
 
Масъала{ои худшиносb ва ифтихори миллb дар ашъори  Бозор Собир  

{анeз аз сол{ои 70-уми асри хх  мавrеъ пайдо мекунанд. Дар шеър{ои «Дар 
оueши кe{истон», «Забони модарb», «Теuи Сино», «Ман худамро кушта-
кушта», «Асп» таrдири таърихb, рe{и миллb  ва мавrеи    иxтимоии халrи  
тоxик  мавриди  тасвири бадеb  rарор гирифтаанд. 
«Дар оғeши Шеъри «Дар оueши кe{истон» дар шакли шеъри нав   ва дар   
кeҳистон»   ба{ри рамал (рукни аслиаш  фоилотун: -V - -)  суруда шуда,  аз 
{афт банд иборат  аст.   Бозор Собир  аз услуби  тамсилии тасвир  истифода 
карда,   {одисаи табиии акси садоро  воситаи баён rарор додааст.  Дар банди 
аввал  ба воситаи  санъат{ои  талме{ (Бадахшон, Зарафшон),  муболиuа  
(rуллахои осмонбeс) ва сифатчинb ({амзабон, {амтаrдир, {амдард) масъалаи 
ягонагb ва  {амтаrдирии  Ватану  ватандор  ба миён гузошта мешавад: 
 
  Кe{ гуфтам ман, 
  Бадахшон кe{ гуфт, 
  Rулла{ои осмонбeси Зарафшон кe{ гуфт. 
  Кард овози маро такрор кe{истони  ман, 
  [амзабон, {амдард, 
  [амтаrдиру {амармони ман. 
 
 Дар чор банди минбаъда  па{лу{ои  гуногуни акси садо, ки аз овози   
норасои  rа{рамони  лирикb  {осил шудааст,  тафсил меёбанд.  Шоир кe{у  
кe{пора{ои  Тоxикистонро ба па{лвонону  rа{рамононе монанд кардааст, ки  
бо як садо саф мекашанд.   Овози норасои  rа{рамони лирикb  «ла{зае дар  
кe{{о печида аксандоз» мешавад ва  ба   бонгу  фарёд  табдил меёбад. 
Мо{ияту мe{тавои шеър дар  бандҳои охир ифода меёбад: 
 
  Тухми мо дар рeйи олам  он rадар бисёр нест, 
  Лек то кe{у камар  барxо бувад, 
  Халrи мо он rадр каммиrдор нест. 
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  Бо хурeше,  
  Балки  бо як норасо  фарёд {ам 
  Меди{ад овоз  кe{истону  дар оueши он 
  Мо фаровон  мешавем, 
  Мо {азорон мешавем.  
 
 Шеъри «Дар оueши кe{истон»  дар хонанда э{соси  ватандорb ва 
ифтихори  миллb бедор мекунад.  Кe{{ои Тоxикистон  такяго{ ва rуввату  
дармони  а{олии ин  сарзамин мебошанд ва   тоxикон метавонанд бо ин 
мулки  кў{сори худ  дар дунё мавrеи  сазоворе дошта бошанд.   
«Забони Дар шеъри «Забони модарb»  иrтидору  мавrеи  забони оламгири 
модарb»  тоxик тасвир меёбад ва  таъкид мегардад, ки  халrи тоxик ма{з  ба 
туфайли забони  пуриrтидораш  мавxудияти худро  ниго{ доштааст.  Ин 
шеър аз 11 банд иборат буда,  бозгeи  дарди таърихии миллат ба шумор 
меравад. Талошу xонбози{ои  мардуми  тоxик ба{ри {ифзи забони модарb  
дар банди зерин   чунин ифода ёфтааст: 
 
  Оx1  гум карду забонро гум накард, 
  Тоx гум карду забонро гум накард, 
  Тахт  гум карду  забонро гум накард, 
  Бахт гум карду забонро гум накард. 
   
 Дар ин порча Бозор  барои баёни боз {ам равшан ва саре{и фикр аз 
такрори таркиби «забонро гум накард» истифода кардааст. Шоир калимаи 
забонро ба калима{ои оx, тоx, тахт, рахт, бахт, ки рамзи дороию давлатдорb   
мебошанд, муrобил мегузорад ва бо {амин аз тамоми дигар дорои{ои 
моддиву маънавb  барои халrи тоxик  афзалтар   будани забони  модариро 
таъкид менамояд. Аз ин рe, забони модарb  барои халrи тоxик  рамзи 
мавxудият, давлатдорb ва rудрату эътибор мебошад. Ин фикр дар банди 
xамъбастb  табиb, самимb  ва образнок  ифода  ёфтааст:  
 
  Дар  {аду  сар{адшиносии xа{он 
  Сар{ади тоxик 
  Забони тоxик аст. 
  То забон дорад, ватандор аст e, 
  То забондор аст, бисёр аст e, 
  Бешумор аст,  
  Бе{исоб аст, 
  Бе{ад аст. 
 
 Таъкид{ои шоир (сар{ади тоxик забони тоxик аст, то забондор аст, 
бешумор аст, бе{исоб аст, бе{ад аст),  такрори  калимаи забон ва зарбу 
о{анги он  ба мақтаи шеър  rувваи баланди  ифоданокb ато намудаанд.  Агар  

                               
1 Ољ – устухони фил, дандони фил, ки хеле қиматбаҳо аст. 
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дар шеъри  «Дар оueши кe{истон»  сангу кe{  боиси  афзунии халrи тоxик 
гардида бошанд,  пас дар шеъри «Забони модарb» ин маъниро забони модарb  
ба xо овардааст. Ин хулоса{ои некбинона xанбаи омeзандагии шеър{ои 
мазкурро таrвият меди{анд.  
«Теғи Сино»  Шеъри «Теuи Сино» аз 8 банди ча{ормисраъгb  иборат аст ва чун 
шеър{ои зикргардида  дар ба{ри рамали  мусаммани  ма{зуф  ё маrсур  
навишта шуда,   rофияи  банд{ояш дар шакл{ои гуногун ( ааба; абвб; аабб)  
ба назар мерасад: 
  Аз азал дорeи тоxик решаи хор асту лек, - а 
  Бeйи Сино мекунад ин халr аз даври rадим. - б 
  Метавонb аз забони пиру кампираш шунид, - в 
  Дасти ман не,  дасти ман не, дасти Луrмони [аким.1 –б 
  Фоилотун / фоилотун / фоилотун /фоилон 

-V- - /         -V - - /           -V- - /          -V~ 
 
 Бозор  дар банди  боло  фарзанди халrи тоxик будани  Абўалb ибни 
Синоро  бо ифтихор  rайд карда,  баъд ба воситаи  талме{{ои  Искандар,  
Rутаиба,2 Чингиз, Султон Ма{муд таваxxe{и хонандаро ба таърихи  
фоxиабори  халrи худ xалб менамояд. [амаи шо{ону лашкаркашони 
номбурда дар аср{ои  гуногун  сарзамини  тоxикро uорат карда, мардуми  
ма{алиро  ба асорат гирифтор намуданд.  Вале халrи тоxик  аз нав rомат рост 
карда, боз аз паи ободии мамлакат риёзат мекашид. Шоир ин маъниро ба 
воситаи  устураи мурuи самандар  басо xолибу  нишонрас баён намудааст: 
 
  Rиссаи мурuи самандар пеши ман афсона  нест, 
  Саргузашти мардуми  печидафарёди ман аст. 
  Он  ки месeзад,  вале аз тeдаи хокистараш 
  Мекунад парвоз чун паррандаи оташпараст.   
 
 Бозор Собир бар{аr халrи  тоxикро  ба мурuи самандари  афсонавb 
монанд кардааст, ки гўё дар оташ зиндагb мекардааст. Вале агар самандар   аз 
оташ  берун баромада натавонад, мардуми печидафарёди тоxик  аз тeдаи 
хокистараш  боз э{ё  мешавад. Тасвир дар банди охир  шеъри «Теuи Сино» ба 
воситаи   ба {ам муrобил гузаштани ду теu – теuи хунрези Чингиз  ва теuи  
дармонбахши Сино  хеле  муносиб xамъбаст шудааст: 
 
  Соате  Чингиз девори Бухороро  шикаст, 
  Дар миёнаш  тир, теuи  тези  хунрезаш ба даст. 
  Халrи тоxик  теuи дармонбахши  Синоро гирифт, 
  Теuи дармонбахши Сино рeи дунёро гирифт. 

                               
1 Луrмони [аким – дар асотири  халr{ои аxаму  араб  номи марди  {акиме, ки аслаш ҳабашb буда,  дар а{ди  
Довуд пайuамбар  мезистааст.  Дар байни халrи тоxик Луrмони [акимро  ба шахсияти   бузурги таърихb 
Абeалb ибни Сино айният додаанд. 
2 Rутайба ибни Муслим (соли вафот 715) – сарлашкари араб, ки  сол{ои 705 – 715 rисми зиёди Осиёи  
Миёнаро забт кардааст. 
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 Калимаи  теu бо тавсиф{ои тезу хунрез якxо шуда, симои  бад{айбати 
Чингизхони uоратгарро пеши назари хонанда  намоён месозад.  Вале {амин 
калима бо  тавсифи  дармонбахш омада,  ба симои {акимона ва  нуронии  
табиби  xа{онb Ибни Сино ишора мекунад. Теuи Сино рамзи теuи  xарро{b 
аст, он ба оламиён дармон мебахшад.  Ва хушбахт аст халrи  тоxик, ки чунин  
нобиuаро  ба мардуми  олам пешкаш кардааст.  
«Асп» Дар эxодиёти Бозор Собир пайванди инсону табиат хеле rавb ба rалам   
омадааст. Ва ин {олат,  алалхусус,  дар шеъри  «Асп» барxаста  ба назар 
мерасад.    Шеъри «Асп»   аз да{ банди ча{ормисраъгb  иборат  аст ва дар он  
як ла{заи ширину  бебадали  айёми xавонии қа{рамони  лирикb   тасвир 
ёфтааст.   Дар тасвири  асп  хаёли шоир ба дури{о парвоз карда, ла{за{ои  аз 
чилсола  пештарро ба ёд меорад: 
 
  Пояш сафеду гардану  пешониаш сафед, 
  Соrаш дарозу  тахтаи  пушташ дарозтар. 
  Зери шикам ба тахтаи  пушташ  кашида сар, 
  Чашмаш мисоли  лахчаи сўзанда дар назар. 
 
 Таносуби калом, ташбе{у истиора  ва  тавсиф{ои  маxозb  барин 
восита{ои тасвир  на тан{о сурати зебову rомати  дилкаш,  инчунин рафтори  
xолибу  табиати накeи ин {айвони ба инсон садоrатмандро равшан намудор 
сохтаанд.  Ин асп  «сар то по сарак – сараку резу  печу тоб» аст, «дар  подаи  
касофати  маркаб1  намечарад» ва «хeйи фаришта дораду  онро  фаришта2 
қашоuу3  мезанад».  
 [ар як лав{аи  тасвир,  аз xумла,  таркиб{ои ашrари4  гардуннавард,  
аспи  бодпо,  дар пои асп  кишан назадан,  наълаш  мо{и навро  ба хотир 
овардан,  ши{аи мастонааш ба  гўш  нишастан ме{ри  ин xонварро  дар дили  
хонанда боз {ам  амиrтар  xой  мекунад.  
        Асп рамзест, ки Бозор Собир ба воситаи он симои падар ва кулбаи 
падариро пеши рe овадааст ва ба ин восита шоир образи аспро тамомият 
бахшидааст, зеро тасвири асп бе савори он ноrис ба назар мерасад. Шеъри 
«Асп» бо санъати бадеии таxо{ули  ориф (саволгузори{ои беxавоб) басо 
муассир ва {аяxоновар xамъбаст гардидааст:  
 
  Тай шуд {азор{о ра{у xуз дар ра{и хаёл 
  Бори дигар надидамат, эй аспи бадпо. 
  Ту то куxо давидию  ку он  савораат? 
  Eро  ту дар xавонияш афкандb дар куxо? 
 
  
                               
1 Подаи касофати маркаб – чарогоҳи  чиркини  чорпоён. 
2 Фаришта – малак; фариштахe – некусиришт, поктабиат. 
3 Rошоuу – асбоб барои  тоза  кардани  асп. 
4 Ашrар – асп, аспи  рангаш сурхи  ба зардb  моил. 
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Савол ва супориш{о: 
1.  Масъала{ои худшиносb ва ифтихори миллb дар кадом  шеър{ои шоир  мушо{ида 
мешаванд? 2. Шеъри «Дар оueши кe{истон»-ро  та{лили намоед. 3. Шоир аз {одисаи 
табиии  акси садо кадом мазмунро  бардоштааст? 4.  Дар шеъри  «Забони модарb»  кадом 
uоя  таъкид ёфтааст? 5.  Чаро шоир тамоми  {астии миллати тоxикро ба забони модариаш  
вобаста намудааст? 6. Дар шеъри «Теuи Сино»  кадом хусусияти халrи тоxик таъкид 
ёфтааст?  7. Чаро халrи тоxик  ба мурuи самандари афсонавb  монанд шудааст? 8. 
Пайванди инсону  табиатро дар шеъри «Асп» нишон ди{ед.      
   
 
 

САЙФ РА[ИМЗОДИ АФАРДB 
(1953-2000) 

 
Ро{и {аёт    Сайф Ра{имзоди  Афардb 20 ноябри  соли  1953  дар де{аи  
Дектури но{ияи Восеъ ба дунё омадааст. Гузаштагони  нависанда  дар де{аи  
Афарди  но{ияи  Ховалинг  зиндагb  доштанд. Аз ин рe,  адиб  Афардb 
тахаллус гирифтааст. 
 Сайф Ра{имзод пас аз хатми  мактаби миёна чанд муддат  дар  но{ияи  
Мир Сайид Алии [амадонb чун рассоми кинотеатр  кор мекунад. E як 
муддат {унарпешаи Тетрии  давлатии  мусиrии маз{акаи  ша{ри Кeлоб  ва 
баъдтар  коргари  комибинати  шо{ибофии  ша{ри Душанбе буд. 
 Сайф  соли  1975  шeъбаи  рeзноманигории  Донишго{и  давлатии 
Тоxикистонро  хатм намуд. Чанд муддат  телевизиони  тоxик фаъолият 
намуд.  Баъд{о  раиси  Комитети   киносозони   xум{урb   таъин  мешавад.  
Як давра  бо  мутахассисони  шўравb дар  Афuонистон  кор кардааст.  Аз соли  
1983  сарму{аррири  редаксияи  мусиrии радио  таъин  мешавад. Аз соли  
1997 то охири умр чун  раиси  Комитети  телевизион  ва радиои  назди 
{укумати  Xум{урии Тоxикистон фаъолият намудааст. 20 майи соли 2000 
риштаи {аёти Сайф Ра{имзод канда  гардид. 
 Сайф Ра{имзод соли 1995  ба Xоизаи  адабии  ба номи Айнb   ва соли  
2002  ба  Xоизаи  давлатии  ба номи  Рeдакb  сазвор гардидааст. 
Мероси адабb    Аввалин  {икояи  нависанда бо номи  «Гунxишки сафед» соли  
1975  ба табъ  мерасад.  Нахустин маxмeаи  адиб  «Ситора{ои  сари танўр» 
(1984) ном дошта,  он  rиссаи «Ситора{ои сари  танўр» {икоя{ои  «Гунxишки 
сафед», «Падруду пайuом»  ва очерк{ои  «Як ни{оле, чанд  дарахте», «Момаи 
Олия»-ро  фаро{ам  овардааст. Китоб{ои минбаъдаи Сайф  бо  ном{ои  «Аз 
ёд{о, аз ёд{о» (1988),  «Дурeuи сафед» (1998), «Васваса{ои  Зикривай{» 
(1999) «Падруду пайuом» (2000), «Доu{ои  офтоб» (2003) дастраси  
{аводорони  эxодиёташ  гардидаанд. 
 Сайф Ра{имзод  аз рeйи rиссаи  «Ситора{ои  сари танeр» бо  {амин  
ном филми  {унарb  бардоштааст. [амчунин,  силсилафилм{ои мустанади  
нависанда бо ном{ои «[арф бизан, поизам»,  «Пете»,  «Чорсе» ва «Зеру  рeйи  
бом{о» дилнишину зебо ва табиb  офарида  шудаанд.  Осори Сайф Ра{имзод  
ба русb, украинb, eзбекb ва дигар  забон{о  тарxума ва нашр шудаанд. 
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 Сайф Ра{имзод аз  нахустин қадам{ои  эxодb  ба тасвир{ои рангомезу 
шоирона  майл мекунад ва аз  чакида{ои  хомаи  e нафаси  тозаву гарм э{сос 
мешавад.  
Мундариxаи     Бубинед,  дар  {икояи аввалини  Сайф – «Гунxишки сафед» 
 эxодиёт        тасвир  то чb  андоза  зинда,  пуробуранг ва шавrовар буда,  
xумла{о хушоянд,  пурзарофат  ва образнок садо  меди{анд. Хонанда аз 
шавқу  шeр  ва  кунxковии қа{рамони {икоя, ки  писараки  6-7-сола  
мебошад,  ба ваxд  меояд  ва {амро{и e ла{зае  ба сол{ои  кeдакияш 
бармегардад: 

– Оча! Сояам ку? Ёфта биёр! 
– Худат   кофта  биёв,  бачам, - ба гeшам  мерасад овози  модарам. 

Намедонам,  ки e дар куxост,  дар молхона аст ё дар ошхона, гов  медeшад ё 
хамир  мекунад. [еx гап  не,  {озир… 

– Оча, гиря  мекунам! 
– Барои чb, бачам? 
– Сояам нест! 
– Ягон xо хоб будагист. [оло {ама  соя{о  хобанд. Бубин,  сояи  ман  

{ам нест. 
– Соя{о  дар куxо  хоб  мекунанд? 
– Дар  {амин наздики{о. 
– Пас,  сояи маро бедор мекунb? 
– Дастам  хамиролуд аст,  андак биист,   хамира  бихелам… 
Насри Сайф Ра{имзод аз як асар  то асари  дигар  такмил меёбад.   

Rиссаи  калон{аxми нависанда «Тарона{о  ва тавба{о» аз  офарида{ои  
пешини адиб  тафовути  {унарb дорад.  Rа{рамони марказии  асар  Хугара 
xавонест 14-сола,  якраву  кунxков, зираку  худшинос ва фаъолияти  
uайриодb дорад.  Дар ниго{и e xое  инсони одb  пайкари хирад  мешавад, xое 
духтарони  пахтакор  ба даруни  оби за{ролуд {усни  париро мегиранд ва 
беолоишу  пурназокат  мешаванд: «Арво{и модари пирам дар сарга{и 
xeйбораки хотира{о xомаи дорухeрдаи  умри маро  мешeяд». Ё ки: «Чойник  
дар кафи e  мисли  кабк метапад». 
 Дар чунин {олат{о  хонанда дар шахси  Хугара, бобову бибии e,  Зина 
ва дигарон ба инсон{ои поксиришту хушахлоr ва олами  маънавиашон  бой 
шинос мешавад. Хугара  дар насри  муосири тоxик rа{рамони  тамоман  нав 
аст. 
 Чанд китоби Сайф Ра{им,  аз xумла «Доu{ои офтоб»,  баъди марги  
нависанда  чоп  мешаванд. Китоби «Доu{ои  офтоб»  аз се rисм  иборат аст:  
«Доu{ои офтоб», «Доuистони ман»,  «Рeйи ману  зулфи  шамол». Ин китоб  
хонандаи  со{ибзавrро  ба   ла{за{ои  зиёда  дилнишину хотирмон, рафтору 
хислат{ои  аxиб ва  че{ра{ои  нотакрори нуронb рe ба рe  месозад. Аз 
«Доu{ои офтоб»: «Себест нимгаз ва механдад… Себак лаби  пурхоки  ин 
ро{ро  бeсида – бeсида пеш меравад.  Малах{о  аз тарс  худро   дар  пано{и  
хор{ои  бари  ро{  мегиранд ва  чашмони  бузурги бари  рeяшонро  ба  наrши  
бeса{ои   себак медeзанд». Аз «Доuистони ман»: «Ранги шаб канд,  шаб  
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парешону  бетоб шуд;  Тирагии шаб,  ки шабе{и  пeсти  муш нарм буду  
тааффун1 дошт, меко{ид,  шаб сафед мешуд  мисли  талrон».2 
 Rисмати  «Рeйи ману зулфи шамол»  хотироти нависандаро  аз 
воrеа{ои  Афuонистон  дарбар мегирад ва хеле xолибу  пурxило мебошад: 
«Ман кeр нестам,  метавонам дунёро  бо чашмони  худ  бубинам…  Ин xо 
офтобро  мекушанд. [ар бего{ ба сараш  санг  мезананд,  сангсораш 
мекунанд. Офтоб зери санг  мемонад… Суб{  боз  бо {азор  азобе  аз зери  
санг  мебарояд…» 
 Маxмeаи «Дурeuи сафед»  бошад,  аз {икоя{ои  бисёре чун  «Дурeuи 
сафед», «Руф», «Аз роз{о,  аз роз{о», «Васваса{ои  Зикривай{» иборат аст ва   
дар он орзую умеди  нависанда  ба воситаи  образ{ои xолиб  хеле некбинона  
ва  зиндадилона  баён  гардидааст. Аз ин xи{ат,  {аёти бачаи  панxсолаи  
«шумrадам», аз {икояи «Додараки  фаришта{о»,  басо  xолибу  мароrангез 
аст. [ама, {атто  падару  модараш ин  писаракро бепою  rадам  медонанд. 
Кeдак  аз ин муносибати  одамони   ма{алла ни{оят   дар  азоб аст.  Аммо  
худ  бовар  дорад, ки  бепою  rадам  нест.  Ва кeшиш  мекунад «шумrадам» 
набудаашро  исбот намояд.  E  ба одат{ои мардумb такя карда,  рeзи  дафни  
хо{ари  охиринаш  ба дасти  модар   маxбур доира  меди{ад ва  исрор  
мекунад, ки  модар  доира  навозад.  Писарак  дар {авои доира  ба раrс  
медарояд: «Як  дунё маънb дошт ин раrс. Ин xо  хашм буду нишот, андe{ 
буду бебокb  ва  дилтангb… Ин кeдак,  ин одамизода  барои  зиндагb   
мераrсид. Ин xо  шeри зиндагb,  xовидонагb  мечархид. Писарак бо садои  
дафу тарона  uамро   дур месозад. Он шаб писарак доира ба даст  бихобид. 
Доира  мисли сипар  eро гeё  аз uаму андe{ {имоя мекард.   Вай пирeз шуда 
буд. Чb  пирeзии талх, чb кeдакии душвор». 
 Дар баъзе {икоя{ои Сайф Ра{имзод о{анг{ои  ма{зунb э{сос  мешавад.  
Rа{рамон{ои  {икоя{ои «Дурeuи сафед», «Руф» бемор {астанд.  Майвалb  
(rа{рамони  {икоя{ои  «Тавбатарона{ои  Хугара», «Доuистони ман», 
«Башорат») девона  аст. Майвалb  девонаи  беозор  аст ва {астии  худро  дарк  
менамояд. «Вай бештар  аз торикb  метарсад. Uуруби офтоб eро   uамгин 
мекунад,   ба ва{шат меорад ва xунунаш мегирад.  [ар куxое  рeшании  чароu 
ё оташи  дегдон  бошад, ба  {амон xо мешитобад. Ваrте бибиаш  фонусе  ба 
дасташ медод, «xа{оне мешуд фусуномезу пурxазаба». Яъне,  девонагии e 
xониби рeшноb, накeb  нигаронида  шудааст.  Мардуми  бедард  бошад, ба 
{оли  e  механданд. 

Дар {икояи «Доuистони ман» замина{ои аз байн  рафтани  Иттиҳоди  
Шeравb  нишон  дода шудааст. Ин {икоя бо  манзумаи пурсeзу гудозе оuоз  
меёбад ва манзараи  да{шатовареро  ба хонанда пешни{од  мекунад. Аз за{ри 
селитра3 {ама – {ам  одамон, {ам  {айвоноту паранда{о  ва  {ам  наботот  дар 
азобанд, аз одамон бeйи  дору  меояд. Баъд ин  манзараи  муд{иш ба воситаи 
образ{о таъкид меёбад. Масалан, кeдакони  дардманд Булаю Сафар  

                               
1 Тааффун – бўи бад. 
2 Талrон – орди  ганлуми  бирён карда ё  меваи  хушкондашуда. 
3 Селитра – доруи  захрнок,  ки барои   нест кардани {ашароти  пахта истифода  мешавад. 
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пряник{ояшонро  дар оби  за{ролуди  пахта  тар  карда  мехeранд.  Ё худ  
раиси  колхоз  ба сари  Хугара  чанд бор  за{р  мепошад ва uайра. 

[амин тариr, образ{ои {икоя{ои маxмeаи «Дурeuи сафед»  якдигарро  
аз ягон  xи{ат   такмил  меди{анд ва  пурра  мекунанд ва {ама  якxо  як 
образи  куллро  ба вуxуд  меоваранд. Сайф Ра{им инсонеро  ситоиш мекунад, 
ки худ  ро{и  зиндагиашро  муайян  карда тавонад ва  таrдирсоз  бошад. Ин  
инсон,  ки мо{ияти  {астии  худро дарк  кардааст,  rа{рамони  нави  адабиёти 
тоxик  мебошад. Сайф Ра{имзоди Афардb  барои ба вуxуд  овардани  асари  
асили  адабиёт кeшиш  намуда, ба пояи  баланди  эxодb  расидааст. 

 
Савол ва супориш{о: 

1.  Дар бораи зиндагиномаи Сайф Ра{им  маълумот ди{ед. 2.  Эxодиёти  нависанда  кай 
оuоз ёфтааст ва аввалин  маxмeааш  чb  ном дорад? 3.  Чаро Сайф Ра{имро  нависандаи  
навовар мегeянд? 4.  Rиссаи  «Тарона{о ва тавба{о»  аз офарида{ои  пешинаи адиб  чb  
тафовут  дорад? 5.  Маxмeаи «Дурeuи сафед»  кадом {икоя{оро  фаро  гирифтааст? 6.  Дар 
бораи  образ{ои  Хугара ва Майвалb  маълумот ди{ед. 7.  Дар {икояи «Доuистони  ман» 
кадом  масъала бардошта  шудааст? 

 
 

RИССАИ   «СИТОРА[ОИ САРИ ТАНЎР» 
 
  Мў{таво ва        Rиссаи  «Ситора{ои сари танeр»  соли  1978 эxод гардида- 
сохтори rисса    аст.    Воrеа  ва {одиса{ои  rисса  дар яке аз  де{оти  кe{истони 
тоxик  дар  сол{ои шаст-{афтоди   асри ХХ  ба вуreъ  пайвастаанд.  Де{ае, ки  
он xо  гурe{и  мутахассисон ба кашидани  хатти барr  машuуланд. Дар охири  
де{а  Сайрам ном зани  xавон бо духтарчаи {ашт-нe{солааш зиндагb дорад.  
Азбаски  айёми  таътили тобистона  мебошад, Робия {ангоми дар са{ро  
будани  модараш  хонаро нига{бонb мекунад.  Асар ба боб{о xудо 
намешавад ва бо  чунин  сарахбор оuоз  меёбад: 

– Офтоб  аз шаб метарсад! 
– Барои чb, духтарам? 
– Вақте ки шаб  меояд,  офтоб  мегурезад… 
– Офтоб  аз торикb  зeртар аст. 
– Барои чb, писарам? 
– Офтоб, ки баромад, торикb uайб  мезанад… 
Ин  сарахбор  гуво{ бар он аст, ки  дар бандубаст  ва хатти   сужети  

rисса  фаъолияту  андеша{ои  кeдак  мавrеи асосb  дорад.  Дар {аrиrат, 
тамоми  мундариxаи  rисса  ба Робия  ва андешаву  {аракат{ои  e вобаста аст.  
Образи Робия      Робия rа{рамони асосb мебошад ва аз ла{за{ои аввал чун 
духтарчаи  дилсоф,  самимb ва  орзупарвару {ассос  ба назар мерасад.  Робия  
лухтаку {айкалча{ои бисёре  сохтааст  ва {амеша   бо  бозича{ояш  машuули  
бозb  ва  «сe{бат» мебошад. Рeзе Rодир ном  симчeббардор  дар домани  e 
{айкалча{ои  бисёреро мебинад ва байни  Rодиру  Робия  чунин  гуфтугe  
сурат  мегирад: 

– Охир, духтаракон  аз лой одамча  намесозанд! 
– Барои чb? 
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– Ин кори мард{о  аст,  писаракон… 
– Не-е. Маро  модарам  сохтааст-ку? 
– Ту падар надорb? 
– Маро модарам сохтааст-ку?! Маро модарам сохтааст-ку?! 
Дар {аrиrат, пурсиш{ои  беxойи  Rодир Робияро озурда  сохт,  зеро e   

падарро  надида  ва  мактуб{ои  модарашро   пин{онb  хонда,  ба он падари  
фосиr  uоибона нафрат пайдо  карда  буд.  Аз муколамаи  боло  xавоби 
асосноку  сазовори  Робияро  э{сос  намоем (панx бор  xумлаи  «Маро 
модарам сохтааст-ку»-ро  такрор  мекунад). 
 Робия  духтараки  мушо{идакор  ва зирак аст. [ар  як  таuйироти  
олами атрофро  зуд ба мушо{ида мегирад. Махсусан,  хурдтарин  {аракат,  
муносибат ва таuйири {олати рe{ии модараш аз назари e дур  намемонад.  Аз 
мушо{ида{ои  духтарак  маълум  мешавад, ки модараш ба Rодир  ме{р  
пайдо  кардааст.  Робия  аз  симчeб паридани  Rодирро  мебинад, ваrти бозb  
яке аз  зоча{ояшро  «Rодир» ном ни{ода, онро ба болои  «симчeб» 
мебарорад. «Rодир» аз болои «симчeб» афтида «мемурад». Робия бо овози  
баланд «Rодирой…» гeён гиря  мекунад. Модараш: 

– Робия! Чb  кор  кардb? 
– [еx чb! 
– Чаро мегирйb? 
– Rодир мурд! 
– Чb!  Кb мурд? 
Модарам  давида назди  ман омад.  Ранг   дар рeяш намонда буд.   

Лабонаш  пир-пир  мепариданд.  Дока  аз сараш  афтода буд. Занxирча{ои   
қасабаи  гиребонаш  ларзида,  xиринг-xиринг садо мебароварданд. 

– Чb гуфтb? 
– [еx чb не,  симчўббозb карда  истодаем. 
Модарам, гeё зонувонаш   шикаста  бошанд,  якбора ба замин нишаст… 
– Об биёр! – гуфт e о{иста. 
Робия дили  поку  беuаш  дорад.  Ба касе, ки ме{р  дошта  бошад, eро   

самимона дeст  медорад.  Вале  ба  шахси  бад  муросо  карда  наметавонад. 
Духтарак модарашро ба дунё монанд мекунад: «Медонам, дунё  мисли  
модари ман  аст – сафеду  покизаву зебо  ва шармгин…»  Аз ниго{и  Rодир  
дилаш  равшан  мешавад: «Rодир.. рeяшро  ба тарафи  мо гардонду хандид,  
хандаи e софу покиза  буд  ва чароu барин  дилро  равшан  мекард».  Вале  
чашмони  Бекмурод,  ки  одами  бад аст, дар назараш  чунин метобад: «Ман 
{ам ба  чашми e ниго{ кардам:  чашмонаш  тутаи  дудагирифтаи  печка  
барин  буданд – сиё{, чуrур, холb». 
 Робия образи  пурrуввати бадеист. E аз бригадир Валихexа ва  Козим 
барин  мардони  нохалаф,  ки  шомго{он  чун  кўршабпарки,  болшикаста  ба 
{ар ба{она  ба хонаи  он{о  меоянд,  хавф  дорад.  Бинобар ин,  орзу  мекунад, 
ки  e ва  модараш  Rодир  барин  муттакое1 дошта  бошанд.  Духтарак  ба 
воситаи  бозича{ояш  модарашро бо  Rодир  «тeй» мекунад.   

                               
1 Муттако – такягоҳ. 



 246 
Симои модар    Образи модар низ  xолиби диrrат аст. Симои  {аrиrии модар 
{ангоми бемории фарзанд бармало намоён  мешавад. Робия {ангоми дар 
касалхона афтидан {олати рe{ии  модарашро чунин мушо{ида  намудааст: 
«Бо алам  мегиристу печутоб  мехeрд, гeё  чашму дасти  ман  не,  даруни e   
месeхт. 
 – Духтаракам,  барои ту зиндагb мекунам, - пичиррос  мезанад e, - 
намемонам,  ки дигар  дар мeят  хор часпад, духтаракам». 
 Сайрам  зани  покдоман ва  баору номус аст. Вай   ризrу  рeзии худ ва  
фарзандашро бо ме{нати  {алол  ба даст  меорад ва ба шахсони  маккору   
дурeя  нафрат дорад.  Рeзе  бригадир  Валихexа  ба ивази  пулу чиз  eро  
барои  ваrтхушии  ме{монони  ба колхоз  омада  истифода карданb  мешавад.  
Сайрам ба ин марди  берe чунин xавоби  сазовор  меди{ад:   «Ана,  модари 
бача{оятонро баред, тару тоза,  соягb, ман рeзи  дароз  дар таги  офтоб 
будам». 
  Дигар          Дар {алли  зиддият{ои  rисса  як rатор  образ{ои  дигар,  аз  
образ{ои       xумла Rодир,  Бекмурод,  падари Робия, Валихexа  низ  са{м  
  асар          доранд. Дар байни  образ{ои  мардон  образи  Rодир  хотирмону  
омeзанда аст.  Rодир  xавони ме{натb,  {аrталош ва  собитrадам  буда,  ба 
наздикb аз  сафи rувва{ои мусалла{ xавоб шудааст. Таваxxe{и Rодири   
муxаррадро дар де{а зани  xавон Сайрам ва духтарчаи зираку  мушо{идакори  
e ба худ  xалб  менамояд. Ин  муносибати  самимb  о{иста-о{иста  ба ишrи 
{аrиrb   табдил меёбад. 
 Rодир дар  {ифзи  шарафу номуси  ин  оилаи  бемардина  талош  
меварзад ва {атто  барои  да{они  бефаровезаш  ба  Бугмурод,  ки аз e  
калонсол буд,  дастбагиребон мешавад. Rодир  барои  Сайрам   ва  духтари e 
нур  ва рушноb  меорад.  Ва ин  нури   чароuи  барrb  рамзи бахту саодати  
он{о  низ буд.  Робия  дар  равшании чароuи барrb  тамоми нону  кулча{ои  
танўрро  аз назар  гузаронида чунин  андеша меронад: «Шодb мекунам, ки  
офтобаки болои  танeри мо  фурeзон  мемонад,  дигар  нисфи шаб  касе ба 
тирезаи  мо  нохун намезанад,  {амсоя  xорўби оташгирифтаро  ба  {авлии  мо  
намепартояд. Ман акнун {ам  модар дорам,  {ам… Rодир. Ва мо  танeри  
баланде  дорем». 
Забон ва услуби    Rиссаи  «Ситора{ои сари танeр»  аз xи{ати забон  ва  услуби  
       асар   нигориш  марuуб  ва мафтункунанда аст. Забони асар  образнок  ва 
рангину  гуворост. Махсусан,  таркиб{ои  маxозb  ба тасвир  rувваи баланди  
ифоданокb  ато  намудаанд. Робия  шодию  сурурашро  аз чароuи  барrb 
чунин ифода  мекунад: «Дар хандаи ман  модарам механдад,  сафедор{ои 
назди  танeр  низ  xeгивор  зару  зевару  танга{ои  сару синаву  пеши  
барашонро  ларзонда  механданд.  Офтобаки болои  танeр низ  механдад.  
Ман ба ситора{ои рахшони  сари  танeр – ба чашмони  модарам менигараму  
медавам,  рeямро  ба домани  пургули  куртаи  чакани e мемолам ва  
пой{ояшро  оueш  мекунам». 
 Дар порчаи боло  маъни{ои  аслb  ва  маxозии  таркиб{о  якдигарро  
пурра  кардаанд.  Агар ханда{ои Робия  ва модари e  ба  маънои  аслb  омада  
бошанд,  пас ханда{ои  сафедор{ои  назди  танeр ва офтобаки   болои танeр  
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маънои  маxозb  доранд. Такрори  пайдарпайи калимаи хандидан  болидарe{b 
ва ни{ояти  шодиву  хурсандии персонаж{ои  асарро  равшану  возе{  ифода  
намудааст. Ба {аракат{ои  лeлизан{о  ташбе{  кардани  xунбиши  барг{ои  
сафедорон  ва  ба  офтоб  монанд   кардани  чароuи  барrb  низ  дилкашу  
табиb   ба назар  мерасад. Инчунин, аз матни боло маънои  аслии  таркиби  
ситора{ои сари танeр, ки номи  rиссаро фаро  гирифтааст, маълум  мешавад. 
Робия чашмони модарашро, ки го{и нонпазb дар пеши танeр  
медурахшиданд, ба ситора{о  монанд кардааст. 
 Rиссаи  «Ситора{ои сари танeр» намунаи  барxастаи   услуби  баёни  
Сайф  Ра{имзод  мебошад.  Дар тасвир{ои rисса  ҳар калима  ва {ар  таркиб  
xилои  махсус  пайдо  мекунад ва {ама якxо олами афсонавии  кeдаконро  
пеши рe  меоранд. Бекмурод мебинад, ки  Робия  {ангоми  арeсакбозb 
«Rодир» ва «модараш»-ро «пеши  тахт» мемонад ва  ба духтарак  та{дид 
мекунад, ки ин сирро  фош мекунад. Робия чунин   андеша мекунад: «Наход 
бигeяд!  Шояд нагeяд. Ё касал шаваду то аз хонаи мо рафтани  
симчeббардорон  си{ат  нашавад!  Касали сабукак. Зуком. Ё  чашмаш  дард 
кунад.  Чb чашмони  хунуку  ниго{и  сарде  дорад e… Агар  гунг  шавад,  чb?  
Не,  ин афсона аст,  банохост  одам  гунг  намешавад-ку. [ама  дард{о  {асту  
забондард нест. Афсeс, бисёр  мехо{ам, ки  e  забондард  шавад». 
 Xумла{ои  кeто{ ({атто  xумла{ои  ду ё яккалимагb: касали сабукак; 
зуком) ва  пурмаъно, муҳокима{ои  xаззоб ва  маф{ум{ои  наву тоза 
(забондард) баёнгари услуби эxодии  ин  нависандаи  борикбин  мебошад.  
 
 Савол ва супориш{о: 
1. Rиссаи «Ситора{ои сари танeр»  кай навишта  шудааст ва  чb хел  оuоз  меёбад? 2.  
Образ{ои  асарро  ном баред. 3.  Оид ба қа{рамони  асосии асар Робия сухан ронед. 4.  
Образ{ои  Сайрам ва  Rодир  чb гуна  образанд? 5.  Оё  дар асар  образ{ои  манфb  низ  
{астанд? 6.  Образнокии забони  асарро  бо  мисол{о  нишон ди{ед. 7.  Дар rисса  кадом 
xи{ат{ои  услуби эxодии  нависандаро  мушо{ида кардед? 

 
 
 
 

 
САТТОР ТУРСУН 

(таваллуд  1946) 
 
[олнома    Нависандаи халrии  Тоxикистон  Саттор Турсун  соли 1946  дар   
                 де{аи Пасурхии но{ияи Бойсун, вилояти Сурхандарёи Eзбекистон  
дар оилаи  де{rон  ба дунё омадааст. Саттор Турсун  соли  1970  Донишго{и  
давлатии  Тоxикистонро  хатм мекунад.  Аз   соли  1970  то соли  1990  дар  
идораи  маxаллаи «Садои Шарr» ба сифати мудири шeъба  ва xонишини 
сарму{аррир фаъолият менамояд. 
 Саттор Турсун як муддат дар муассиса{ои  {укумати  Xум{урии  
Тоxикистон кор кардааст. Нависанда сол{ои 1994 – 1996 мухбири  рeзномаи 
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«Xум{урият»  ва сол{ои  1996 -1997 сарму{аррири маxаллаи  «Памир» буд.  
Аз  соли  1997  сарму{аррири рeзномаи «Ба{ори  Аxам» мебошад. 
Фаъолияти  Саттор Турсун фаъолияти эxодиашро  {анeз  айёми  донишxeйb  
  эxодb       оuоз  намудааст. Нахустин маxмeаи {икоя{ои  нависанда  бо номи 
«Дили гарм» соли 1971  чоп гардидааст, ки он  {афт  {икояро фаро{ам  
овардааст. Баъдтар Саттор Турсун  ба навиштани  асар{ои  калон{аxми  
насрb  низ  мепардозад ва аввалин  rиссаи нависанда «Сукути rулла{о» 
(1974) ном дорад.  Минбаъд  китоб{ои  «Камони Рустам» (1976, 1982), «Аз  
суб{  то шом» (1979), «Барф  {ам мегузарад» (1983), «Дувозда{ {икоя» (1986) 
пай дар пай ба табъ  мерасанд.  
 Соли  1988  романи Саттор Турсун «Се рeзи  як ба{ор» бо rиссаи  
«Девор» чоп гардид.  Маxмeа{ои  дигари нависанда «Дарахти {азорсола» 
(1991), «Садама» (1994) ва «Санг дар баuал ба тeфон» (1998) ном доранд. 
Rиссаи «Девор» барои  кино  навишта шудааст. [амчунин,  нависанда як 
rатор маrола{ои публитсистb таълиф намудааст.  Маrолаҳои  публитсистb ва  
мусо{иба{ои  адиб  ба мавзeъ{ои му{ими  фар{ангb  ва иxтимоии   давр  
бахшида  шудаанд.   
 Аксари  асар{ои  Саттор Турсун  ба забони  русb ва rисме аз  асар{ои  
бадеии  e ба  забон{ои  eзбекb,  эстонb, арабb тарxума  ва  чоп гардидаанд.  
Дар навбати худ Саттор Турсун  асар{ои  xудогонаи  Л. Н. Толстой, Xек  
Лондон, Ш. Андерсен, А. Упит, Г.  Матевосян, И. Друсе, У. Камол барин  
нависандагони  барxастаи  xа{ониро  ба забони  тоxикb  тарxума  кардааст. 
Мавзeъ{ои        Яке аз  масъала{ои  му{име, ки   дар тамоми  эxодиёти  e 
асосии эxодb    мавrеи  марказb  дорад,  ахлоrи  {амидаи   инсонb  мебошад.  
Мавзeи  ахлоr  дар {икоя{ои  «Нисфирeзb» (1972), «Падар» (1972), «Аз суб{ 
то шом» (1973), «Ситораи  корвонкуш» (1973),  «Rиссаи марди  га{ворасоз» 
(1984 – 1985), «Панxаи  нарми  шафаr» (1985) мушо{ида мешавад. Образи 
асосии «Ситораи  корвонкуш» - Назар дар де{а тан{о ба кор{ои ро{барb умр  
гузарондааст:  раиси  колхоз,  xойнишини раис,  мудири  ферма,  саркор,  
сардори  звено. Лекин  мардум eро  ягон маротиба  белаrаб  ном  набурдаанд.  
 Аввал  мардум eро  Назари rоr мегуфтанд. Баъд, ваrте ки   дар  давраи 
xанг  худ пояшро  маxрe{  намуда  ланг  шуд,  eро го{  Назари  rоr,  го{ 
Назари  ланг ном  мебурдагb  шуданд.  Баъдтар,  ваrте ки   пеш аз нафаrа  
тиловати  Rуръонро  ёд гирифту  номи  муллоиро  бардошт,  eро боз 
Домуллои ланг  мегуфтагb  шуданд.  Назар  бемори бистарb шуд,  тамоми  
{аёти  гузаштаи  худро  пеши назар  овард ва бо сeзу  гудоз  дарк  намуд, ки 
uайр  аз бадb,  фиребгарb,  {аrrи мардумхeрb дигар  коре  накардааст.  Аз  
{ама  хислат{ои  баде, ки  мeйсафедро   дар дами марг  ба ором xон  додан 
имкон  намедоданд, бахилb  ва {арисb  буданд: «Вай бахил буд… Ба дараxае 
бахил  буд, ки  касе  бо ягон  одами  дуруст  xeрагb  кунад  {ам,  ман аз кb 
кам,   чаро ин одам  бо вай  xeрагb  мекунаду  бо ман  не гуфта,  дилу  
xигараш еми1 мору каждум  мешуд.  [атто  касе  аз {ад зиёд  хурсанд  намояд 

                               
1 Ем – хўроки  њайвонот. 
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{ам,  чаро  да{они  ин одам  ба  баногeшаш  мерасаду  да{они  ман  не,  гуфта  
uашаш  меомад». 
 Нависанда дар тасвири симои манфии Назар  услуби  худфошкуниро  
истифода  кардааст.  Мeйсафеди бемор  ба ёд меорад, ки  Султон  аз майдони 
xанг  баргашта  ба e гуфта  буд:  «Ин ноодамии  шуморо  то дами  марг  аз ёд 
намебарорам. Баъди  маргам  устухонам {ам ёд мекунад». Ва писараш – 
Во{ид  низ  сухани  Султонро  тақвият  дода  буд: «Ман  {еx ваrт  ин гуно{и  
додомро  намебахшам». 
 Хислат{ои  номуносибу  uайриинсонии Назар   ба воситаи  тасвири  
симои  e  дар дами  марг  басо  xолиб  таъкид  ёфтааст:  «Рeйи  мeйсафед 
пахтаи  кe{наро  мемонд…  Дастони  лоuари  то оринx   лучаш чун ду чeби  
хушк  дар рeйи  кeрпа  бе{аракат  мехобиданд. Раг{ои  бозувон ва пушти  
достони  e, ки  аз зери  пeсти  лимувор зарди xо-xо доuи  кунxи  такдораш ба 
монанди  симтури зангхeрда тира  метофтанд». Ташбе{{ои  пай дар пай  (рeй 
ба пахтаи кe{на,  ду даст ба  чeби  хушк,  зардии бадан ба лиму, сe{роби  
доuикунxитакдор  ба симтeри  зангхeрда)  гуво{ бар он аст, ки  мeйсафед 
миёни  {амде{агон  ва а{лу аrрабо эътиборе  надорад.  [амин  тариr,  аксари  
{икоёти  Саттор Турсун  асоси  воrеb  дошта,  {икмати  тоxикии  «мукофоти  
амал»-ро  ба хотир меоранд. 
 Дар rисса{ои «Сукути rулла{о», «Камони  Рустам», «Пайванд», 
«Зиндагb  дар  домани  тал{ои сурх», «Девор», «Санг дар баuал ба тeфон»,  
му{имтарин  масъала{ои  зиндагb,  сарнавишти  инсон  дар  xомеа  ва ахлоқу  
маънавияти одамон  тасвир  ёфтаанд. Мавзeи rиссаи «Камони Рустам» {аёти  
оилавb  ва му{аббати  xавонон мебошад. Нависанда дар образ{ои Фирeз, 
Назокат,   Шарофатхола,  Носир, Шарифи  шабкeр ва дигарон  ба  
масъала{ои  {алолкорb,  сарбаландb  ва ростrавлb   диrrат xалб  намудааст. 
Образ{ои  асосb Фирўз ва Назокат дар ро{и  бахт талош  меварзанд ва баъди  
ма{румият{ои  зиёд ба маrсад  мерасанд.  {олати  рe{b  ва туuёни  rалбии  
ошиrонро  дар  охири асар  манзараи  ба{ори  дараи  О{увон  боз {ам  
равшантар  ифода намудааст. Он{о   дар  пешорў  тирукамонро1  мебинанд ва 
ба  хушбахтии  худ бовар  мекунанд: «Фирeз  сар бардошта,  дар пеш, дар 
домани сабзи дараи  О{увон… тирукамонро дид, ки  гeё {ама  ранг{ои  
замину  осмонро  дар худ  xамъ  оварда,  ба як тарзи  муассир  xилва  мекард. 
       - Боре модарам  гуфта  буданд, ки агар  кас  дар пеши  ро{аш  тиру 
камонро  бинад, хушбахт  мешавад, - гуфт  Назокат. 

- Кошки хушбахт мешудем…» 
Забони  rиссаи  «Камони  Рустам» равон,  пуробуранг ва нишонрас   

мебошад.  Восита{ои  гуногуни тасвир  таровати  матнро  афзуда,  табиату  
хислат{ои  образ{ои асарро са{е{тар  ошкор  месозанд. Маrол{ои  халrии  
кал додари кeр, аввал  андеша, баъд  гуфтор, тавсиф{ои чашмони  фаттонаш,  
каси  ме{рубон,  духтари хандонрeй,  зани бадrавоr,  китфи  баrувват, че{раи 
заъфарон, шайтони лаъин хусусият{ои  миллb  ва тобиш{ои  услубии  асарро  
афзудаанд: «Зан  худи  {амон  замон мисли кабутари зебои бол{ояш 

                               
1 Тирукамонро рангинкамон ё  камони Рустам њам  мегўянд. 
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нуrрафом  ба осмон рафт».  Ба кабутари  зебои  бол{ояш  нуrрафом  ташбе{  
кардани  рe{и  модари Фирeз  муносибати  хайрхо{она  ва  самимонаи  
хонандаро  ба ин  зани  ноком  таъкид  менамояд. 
 Дар эxодиёти Саттор Турсун романи «Се рeзи як ба{ор» мавrеи калон 
дорад.  Ин асар мухолифати  табаrавии  мардуми тоxикро  дар сол{ои  
бистуму сиюми   асри ХХ дарбар мегирад ва аз xи{ати  тарзи  тасвири  образ   
дар адабиёти  тоxик  нав аст.  Образи  асосии  асар – Усмон  Азиз   ба  
[укумати  Шeравb  мурасо  карда наметавонад. Бинобар ин,  ба {укумат  ва 
одамони {укуматb  мухолифат карда,  оrибат  ба {алокат  мерасад.  E  
ватанашро дeст  медорад ва  {ангоми  сафари  маxбурb  аз  де{ааш – Нилу ба  
нафаронаш чунин  масли{ат  меди{ад: «Мегeянд, ки  хоки ватан аз тахти 
Сулаймон бе{тар. Пас,  тадбир ин аст,  ки  ба саратон {ар чb  ояд,  дар ватан  
монед. Uам нахeред,  ки мо ба мақсад нарасидем… Шояд фарзандонатон  
ро{и  дуруст  ёбанд». 
 Чи хеле ки мушо{ида шуд,  каломи Усмон Азиз  мантиrан  rавb буда,  
бо маколу  зарбулмасал ва {икмат{ои  халкb  таквият  ёфтааст. Анвар, 
Комрон, Таманно барин образ{ои романи «Се рeзи як ба{ор» низ  пурrуввату  
омeзандаанд. 
 
 Савол ва   супориш{о:   
 
1. Оид ба зиндагиномаи Саттор Турсун маълумот ди{ед. 2.  Дар  бораи давраи аввали 
фаъолияти эxодии нависанда чb  медонед? 3. Маxмeа{ои  нависандаро  номбар  кунед. 4.  
Оё Саттор Турсун ба  тарxума низ  машuул  шудааст? 5.  Мавзeъ{ои  асосии  эxодиёти 
нависанда кадом{оянд? 6. Образи Назарро аз {икояи  «Ситораи  корвонкуш» та{лил 
намоед. 7.  «Камони Рустам»  ба кадом мавзeъ  бахшида шудааст? 8. Оид ба {усну  rуб{и  
образи  Усмон  Азиз  (аз романи «Се рeзи як  ба{ор») маълумот ди{ед. 
 

 
RИССАИ  «САНГ  ДАР  БАUАЛ БА ТEФОН» 

 
 Rиссаи Саттор Турсун «Санг дар баuал ба тўфон» ба масъалаи  му{ими  
зиндагb  бахшида  шудааст. Нависанда  ба воситаи  тасвир{ои мeътамад ва 
xолиби бадеb замина{ои воrеии зиддият,  кинагирb  ва анxоми  фоxиабори 
онро  табиb  ва боварибахш ба  rалам додаст. 
Мундариxаи   Rиссаи  «Санг дар  баuал  ба тeфон» ба  айёми  Xанги  Бузурги  
   асар      Ватанb    ва сол{ои  аввали  баъдиxангb иртибот  дорад. Хати сужети  
асар аз тасвири тeфони сахти тундбод дар фасли зимистон оuоз  меёбад. 
Манзараи  тундбоди шадид  аз пешомади  ногувор дарак  меди{ад. 
 Дар {амин вазъияти басо та{луканоки зимистон Рашод ном  да{мардаи  
бисту{аштсола  рамаи колхозиро бонb  мекунад. E дар доманаи кe{и  Фар{од  
тани тан{о мебошад. [амро{аш  Собир  чанд рeз пеш  ба де{а рафта буд.  
Рашод  дар {олати  бади  рe{b rарор  дорад ва  худро  дар  зиндагb  сиё{бахту  
та{rирдида  медонад.  E дар ин  шаби  дарозу  сарди  зимистон  барои  он ки  
uами  зиндагиро  фаромeш  кунад,  ба араr  рe меорад,  вале таъсири  араr 
боиси аз  нав тоза гардидани хотира{ои  номатлуб мегардад. 
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 Рашод ба ёд  меорад, ки  айёми  кeдакb  бо  Насрин ном  духтари  
{амсоя  дeстb   дошт. Дар замони  xанг e {амро{и падар  ба чeпонb  пардохт 
ва баъди  марги  падар  нe{ сол  боз ин касби душворро  идома  меди{ад.  
Махсусан ба ёд овардани а{дшикании падару модари Насрин, ки  
га{ворабахши eро  ба Ра{ими  Акбар  ном  сарватманд  ба занb дода буданд, 
барояш хеле вазнин буд. Боз Ра{ими Акбар мудири фермаи  колхоз буда, 
хexаини e ба шумор меравад… 
 Рашодро дар вазъияти  нобоби  рe{b хоб  мебарад.  Са{ар  аз хоб  дер 
мехезад. Мебинад, ки шаб саги  баrуввату баuайраташро  гург{о кушта,  ду 
меши1  хароб  аз сардb  мурдаанд.  Рашод бо табъи гирифта то пешин  ба 
ниго{убини  гeсфандон ва  саг{ои  дигари  рама  андармон мешавад. Ного{  
дар рe  ба рeяш Ра{ими Акбарро, ки барои  хабардорb  аз а{воли  рама   
омада буд,  мебинад.  Рашоди  кинахо{,  ки аз шаб  боз  дар  симои Ра{ими 
Акбар  душмани xониашро медид, ба e дастбагиребон мешавад ва  
хexаинашро  кушта,  худ низ кушта  мешавад. [амин  тариr,  воrеаи  асар  як 
рeз  давом  карда,  он бо  фоxиаи  образ{ои асосb  ба поён мерасад.  
Образ{ои        Дар rиссаи «Санг  дар баuал  ба тeфон»,  асосан,  образ{ои     
   асар          Рашод,  Ра{ими Акбар ва Насрин мушо{ида мешаванд. Рашод чун  
rа{рамони  асосb дар {алли  зиддият{ои  асар мавrеи  сазовор  дорад. Рашод 
xавони боuайрату ватандeст ва халалкор аст, аз понзда{солагb  рамаи  
колхозро  бонb  мекунад ва манфиати xомеаро  аз манфиати  шахсb  боло  
мегузорад. E орзу  дошт, ки  дар ягон  ша{ри  калон  хонда  муаллим шавад.  
Вале  дар замони  xанг   чeпон  буданро  ба xомеа заруртар  донист. 
 Аз андеша{ои  Рашод  маълум  мешавад, ки  e иззати  нафс  дорад,  ба 
анъана{ои ниёгон эътиrодманд  аст  ва ростию росткориро  мепарастад. 
Вақте ки Ра{ими  Акбар аз xанг баргашта,  га{ворабахши e– Насринро ба 
занb гирифт, ин {одиса барои e  зарбаи сахти  зиндагb шуд. Аввалан, дилаш  
аз падару  модари  Насрин монд.  Дуввум,  аз Насрин  озурдахотир шуд. Аз 
{амон  Насрине,  ки  бо  тамоми  {астb дeст  медошт ва {ангоми  дидори 
xамоли e «на тан{о дилаш,  овозаш, балки дасту пой{ояш  низ  меларзиданд». 
Маълум мешавад, ки  му{аббати  Насрин рeякb  ва риёкорона будааст. 
 Махсусан, дидаву дониста анъана ва расму русуми  бобоёнро пушти  по 
задани Ра{ими  Акбар «бечора Рашодро  яксони замин» кард.  Рашод  амали  
Ра{ими  Акбарро  ба амали гург  монанд  мекунад ва  аз таxрибаи  зиндагb  
чунин хулосаи  мантиrb  мебарорад: «Аxаб дунёе! -худ  ба худ  uурунгид 
Рашод. – Худои  карим  дар муrобили  гeсфанд – як xонвари  беозор ва  
явош2 - гург  низ офаридааст, то  битозад,  бидарад,  хун бирезад… Ин  
{аrиrат ба мисли он аст, ки  дар  баробари  e барин  зердаст  забардасте  ба 
монанди Ра{ими Акбар  дар  са{ни  {аёт  вуxуд  дорад. Наход мувозинати  
зиндагиро  тан{о  бо  {амин  ро{ пайдо  кунанд? Оё  дигар илоxе набуд?  Не, 
буд,  албатта. Ва {аст». 

                               
1 Меш – гeсфанд. 
2 Явош – ором, нарм. 
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 Нависанда xараёни  таuйироти  сифатии  образи  Рашодро  нишон 
додааст.  Рашод  аввал{о нисбат ба Ра{ими  Акрам  тан{о  дар дил  кина   
мепарварид. Сухан{ои  пасту  баланди eро  бо хомeшb паси сар  мекард. Вале 
як рeз  дар ваrти  тeлгирb1 e тавонист, ки «ба чашмони Ра{ими Акбар  чун  
теu  рост нигариста,  ба миёни  гапаш лагад занад». 
 Вале он гуфтугe хеле ором  сурат  гирифта  буд ва  минбаъд баробари   
э{соси rадру  rимати  инсонb  сухан{ои  Рашод  rувват  мегиранд ва ба  
дараxае  таъсирнок садо  меди{анд, ки Ра{ими Акбар  дар xавоб  оxиз 
мемонад: 

- Ту  чb,  гушнаb? 
- Бигузор гушна бошам,  лекин  дар имону  инсоф  аз ту  

бе{тарам. 
- Ту чb мехо{b, ман  намефа{мам, - китф дар{ам кашид 

Ра{ими Акбар. – Айбу  шармро  надониста, ба рeйи  одами  аз худат  калон  
чb хел  медавb? 

- Туф кардам ман ба ту барин  калон, - таёrашро  ма{кам  
фишурда,  гуфт  ба як нафас  Рашод. 

Аз ин  муколама  маълум мешавад, ки Рашод  ба  душмани  худ 
дигар  муросо карда  наметавонад ва {исси  кинаву  адоват  боло  гирифта,  ба  
дараxаи  интиrом  расидааст. 

Рашод  rурбонии  беадолатb  ва беинсофи{ои  давраи  худ буд.   
Оташи  кинаву  кудурат саропойи  вуxуди  eро  сeзонда ва  зиндагияш 
мо{ияти  худро  гум карда буд. Рашод  дар набард  душманаш – Ра{ими  
Акбарро  бо корд  аз пушташ  зада кушт. Вале  бо ин  корро  тамомшуда  
намедонист: «[арчи  зудтар ба де{а  рафта,  нe{сола дарду  аламашро,  тану 
xони пур  аз  ранxашро, ни{оят ишrи саргардонашро  дар {амон  манзили  
орзу{ои  бачагb  мегeронад. Якxоя  бо Насрин  мегeронад». 
 Рашод  бо rарори  мушкил омада буд. Вале  мушкили  eро  аспи  
Ра{ими  Акбар, ки то {ол  дар назди  мурдаи  со{ибаш истода буд,  осон  
намуд.  Асп  зо{иран ором буд, аммо «ниго{и чашмони амиrаш  ханxарвор 
тез  ва гeш{ои  хурд-хурдаш сих буданд».  Рашод телпаки Ра{ими  Акбарро  
дар сар карда,  камони  eро  дар китф  ва rамчинашро дар даст  гирифт ва  
акнун  ба лаxом  даст  бурданb  буд, ки  асп аз маuзи  xигар  сахт  ши{а  
кашида  ба вай  xуфтлагад андохт ва  Рашод  аз ин зарбаи  xонко{  ба 
зиндагии  пурмоxарои  худ  падруд  гуфт. 
 Образи Ра{ими Акбар низ xолиб ва rобили  муло{иза  аст.  Мо{ияти  
ин образ  асосан  аз ниго{и  Рашод  кушода  мешавад. Рашод  ба  Ра{ими  
Акбар душманb  дорад, бинобар ин табиист, ки тан{о  хислат{ои  бади  
раrибашро  пеши назар  меорад. 
 Ра{ими  Акбар  дар rисса  тан{о ду маротиба  ба назари  хонанда 
намоён  мешавад.  Бори аввал {ангоми тeлгирии  гeсфандон  дар аввал{ои  
ба{ор  ва бори  дуввум  дар зимистони  шадид. Дар  {ар ду  маврид  {ам  
Ра{ими  Акбар  бо  Рашод мунозира мекунад.  Мунозираи  дуввум  бо xанги 

                               
1 Тeл – мавсими зоидани гeсфанд{о. 
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танбатан  оварда, боиси  {алокати Ра{ими  Акбар  мегардад.  Хислат{ои бад  
ва амал{ои  номатлуби  eро  Рашод  {ангоми  афтонда  мушткорb  карданаш 
чунин  мешуморад:  «Инаш  барои  он ки  чb  будани  ра{му  шафrатро   
намедонb!  Инаш барои он ки дар лаб  ханда дошта бошb {ам,  дилат ба 
мисли ангишт  сип-сиё{!  Инаш барои он ки  {аргиз  мусулмон  нестb, - аз 
Худо  бехабарb! Инаш барои он  ки бо  вуxуди  давлатманд  будан  дуздb  
мекунb, - як гeсфанди  колхозро  дута  шудан   намемонb!  Инаш  барои он ки  
мани  камбаuалро  аз сони одам  баровардb, - пулу  молатро  пеш андохта  ва 
фиребу  найранг га{ворабахши маро  ба занb  гирифтb! Инаш  барои он ки  
дидаву  дониста, расму  оини  падару бобоёнамонро  зери  по кардb». 
 Бо вуxуди  ин,  образи  Ра{ими Акбар  тамоман  манфb  ба назар  
намерасад. E  иштирокчии Xанги Бузурги  Ватанb мебошад ва бо  Насрину се  
фарзандаш оилаи хуб барпо намудааст. Бекинагb ва рафтори мардонаи  
Ра{ими Акбар  махсусан  {ангоми  набард  бо Рашод  бармало  маълум  
мешавад. E  бо   пофишори{ои  Рашод  маxбур  шуд, ки   ба xанги  танбатан  
бархезад ва {ангоми набард тавонист, ки раrиби  кинахо{ашро  маuлуб  
созад. Ва  ин муrоиса {ам  xолиб аст: Рашод ваrте ки маuлуб мешавад, афсeс 
мехeрад, ки  камонашро {амро{ нагирифтааст, вале  Ра{ими  Акбар  корду  
камон дошта  бошад {ам, он{оро ба ёд  намеорад. 
 Дар {ар сурат, ба анъана ва урфу одати ниёгон эътибор надода,  
га{ворабахш ва дeстдоштаи  Рашодро  ба занb  гирифтани Ра{ими Акбар 
хатои зиште буд,  ки оrибат ба {алокати e боис гардид. Ра{ими  Акбар  
намунаи  одамони пулдор ва худхо{у худбовар  мебошад, ки ба  суннат{ои  
миллb ва rонуният{ои табиии  зиндагb  муносибати  са{лангорона  доранд. 
 Дар rиссаи «Санг дар баuал ба тeфон» тасвир{ои  гуногуни  бадеb, аз 
xумла, тасвир{ои  рамзb,  андеша{ои  ботинb  ва  психологb  якдигарро  
такмил  додаанд.  Ширкати  {айвонот,  манзара{ои табиат, ла{за{ои  хоббинb 
{олат{ои рe{ии образ{оро мукаммалтар намуда, ба мундариxаи асар  таъсири  
мусбат  расондаанд.  Ин асар  са{ифаи  тозае  дар насри  давраи нави  тоxик  
мебошад. 
 

Савол ва супориш{о: 
1. Rиссаи «Санг дар баuал ба тeфон» ба кадом масъала бахшида шудааст? 2. Оид ба 
мундариxаи  асар  маълумот  ди{ед. 3.  Образ{ои  асосии  асарро  ном  баред.  4.  Дар 
бораи  образи  Рашод  маълумот ди{ед. 5. Чаро  Рашод ба Ра{ими Акбар  кина  
мепарварид? 6. Оё образи  Ра{ими  Акбар  тамоман манфb мебошад? 7. Дар ин  асар  
кадом навъи  тасвир{о  мушо{ида  мешавад? 
  
 
 

АДАБИЁТИ ДАВРОНИ ИСТИRЛОЛИЯТ 
 
    [аёти  сиёсb          Аз миёна{ои сол{ои  80-уми асри ХХ дар {аёти сиёсb ва 
   ва иrтисодb          иxтимоии Итти{оди Шeравb  таuйироти  куллb  ба амал 
омад.  [изби  коммунист дар xомеаи  шeравb адолати иxтимоb ва демократия 
барrарор  карданb шуда,  масъалаи бозсозb  ва ошкорбаёниро  ба миён 
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гузошт. Ин таuйирот  боис гардид, ки   соли 1991 Идти{оди  Шeравb  аз {ам   
пош хeрда,  {амаи  15 xум{урии  иттифоrb  ба сари худ мустаrил гарданд.  
Xум{урии Шeравии  Сотсиалистии  Тоxикистон  низ 9 сентябри  соли 1991  
истиrлолият ба даст дароварда, Xум{урии  Тоxикистон  ном гирифт ва дар  
олам   {амчун кишвари тозаистиrлол  муаррифb гардид. Xанги ша{рвандb, ки 
мо{и майи соли 1992 оuоз гардид, ба сари мардуми Тоxикистон 
хонавайрони{о ва сарсони{ои  гeшношунид овард. 
 Хушбахтона,  Сессияи ХVI  Шeрои  Олии Xум{урии  Тоxикистон,  
даъвати ХII,  ки аз  16  ноябр то 2  декабри  соли  1992 дар Rасри  «Арбоб»-и  
но{ияи  Хуxанд ({оло но{ияи Бобоxон Uафуров)  давом  кард,  xомеаи  
тоxиконро  аз бe{рони  шадиди сиёсb  ра{оb бахшид.  Вазъияти  сиёсии 
Xум{урии Точикистон  сол то сол  ба эътидол омадан гирифт.  Мо{и  ноябри 
соли 1994 Конститутсияи  (Сарrонуни) Xум{урии  Тоxикистон rабул гардид. 
27 июни соли 1997 дар ша{ри Маскав Созишномаи  оштии миллии  тоxикон 
ба имзо расид. Комиссияи Оштии  Миллb (1997)   барои барrарор намудани  
сул{у сало{ дар Тоxикистон  кор{ои зиёдеро  анxом дод.  Таxрибаи сул{и  
тоxикон барои мамлакат{ои   даргири дунё  намунаи ибрат шуд. 
 Президенти  Xум{урии Тоxикистон Эмомалb  Шарифович Ра{монов   
дар мулоrот бо   зиёиёни  мамлакат аз таърихи  20 марти соли  2001 таъкид  
намуда буд:  «Ба имзо  расидани  Созишномаи умумии  истиrрори1  сул{ ва 
ризоияти  миллb,  амалb гаштани  шарт{ои  он, ки  ма{з  ба шарофати  
хиради  воло ва фар{анги  асили  халrамон  ба мо муяссар шуд,  ба тариrи 
демократb,  бо иштироки  фаъолонаи  {изб{ои сиёсb ва кулли  мардуми  
кишвар  баргузор  шудани  интихоботи  Президент  ва  парламенти  касбии  
депутатb  дар ро{и  эxоди  xомеаи  демократb  иrдомоти2 ни{оят  xиддb  
гардидаанд». 
 Истиrлолияти сиёсb имкон дод, ки Xум{урии Тоxикистон ба 
мамлакат{ои дунё муносибат{ои  иrтисодb  ва  дипломатb барrарор намояд.  
Аз xумла,  ро{и о{ани  васеъбари  Rēрuонтеппа – Кeлоб,  ро{и  мошингарди  
Кeлоб – Rалъаи  Хумб -- Rароrурум -- Rулма, наrби Анзоб  минтаrа{ои  
Тоxикистонро  ба {ам пайваст намуда, алоrаи мамлакати моро  ба кишвар{ои 
дуру наздики  хориxb  барқарор мекунанд.  Он рeз дур нест,  ки неруго{{ои   
обии Сангтēда ва Роuун ба исте{соли  барr  шурeъ  намуда,   истиrлолияти  
иrтисодии  Тоxикистонро  яке бар  чанд  таъмин  намоянд.   
  [аёти            Дар тамоми давра{ои таърихb  {астии миллати  тоxикро, пеш 
  фар{ангb     аз {ама,  фар{анг муайян мекунад ва як рукни му{ими  фар{анги 
миллии мо  забони тоxикb ба шумор меравад.  [анeз дар замони бозсозb  ва 
ошкорбаёнb дар  Тоxикистон  Rонуни забон (1989)  rабул  гардид, ки  
мувофиrи он   ба забони тоxикb маrоми  давлатb дода шуд.  Ин чорабинb  ва 
як rатор  чорабини{ои  дигари сат{и давлатb  боис гардиданд,  ки  забони 
тоxикb аз нав дар иxрои  вазифаи таърихии  худ имконият  пайдо  намояд.  Аз 
xумла, дар замони истиқлолият луuат{ои зиёди  тафсирb,  со{авb,  коргузорb 

                               
1 Истиrрор – барrарорb,  пойдорb, устуворb. 
2 Иrдомот – xамъи  иrдом, rадам мондан, шурēъ намудан ба коре. 
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ва  дузабонаву бисёрзабона  ба вуxуд омаданд, ки   дар тозагb ва мавrеи   
xамъиятии забони тоxикb  са{ми муносиб  мегиранд. 
 Rонуни xум{урии Тоxикистон «Дар бораи фар{анг» rабул гардид,  ки 
он бузургдошти   шахсият{ои таърихию фар{ангb,  обод кардани маrбараву  
оромго{{ои он{оро  пешбинb намуд.  Дар мамлакат  680-  солагии  олим ва 
маърифатпарвари  бузург Мирсайид  Алии [амадонb (1995),  675-солагии  
шоир ва мутафаккири барxаста Камоли Хуxандb (1996), 90-солагии  
шарrшиноси номb, ходими  барxастаи  {избb  ва давлатb  Бобоxон  Uафуров 
(1998),  1100-солагии  давлатдории  хонадони  Сомониён (1999), 960-солагии  
олим ва шоири  маъруф Умари  Хайём (2001),  90-солагии шоир  ва мунодии  
сул{у дeстии халr{о Мирзо Турсунзода (2001), 2500-солагии ша{ри  
бостонии Истаравшан ( 2002), 2700–солагии ша{ри Кeлоб (2006) ва 15-
солагии  истиқлолияти Xумҳурии Тоxикистон (2006) ботантана xашн 
гирифта шуданд. 
 Восита{ои  ахбори умумро  rонуни Xум{урии Тоxикистон «Дар бораи  
матбуот ва дигар восита{ои  ахбори омма» ба танзим медарорад.  Мувофиrи 
ин rонун то соли 2005  дар Вазорати фар{анги Тоxикистон 254 рeзнома, 91 
маxалла ва 8  агентии иттилоотb сабти ном шудаанд. Ин миrдор  аз 
восита{ои ахбори оммаи даврони шeравb ба дараxот зиёд мебошад.  Рeзнома,  
радио,  телевизион,  агентии  иттилоотb  ва  интернет {ар соату {ар даrиrа  ба 
шаҳрвандон  навигари{ои  рeзро  ба чандин забон  пешкаш  менамоянд. Ин 
{олат ба дeши кормандони восита{ои ахбори омма  масъулияти  зиёд  
мегузорад.   Дар  Xум{урии  Тоxикистон  зиёда  аз 1500  китобхона,  30 
осорхона ва 1100 муассисаи  маданию равшаннамоb мавxуданд. 
    Театр{ои   касбию халrb  ва муассисаи  кинои тоxик   низ  фаъолияти  
назаррас доранд. Дар Тоxикистон  15 театри касбb ва дар {амаи но{ия{ои  
xум{урb театр{ои  халrb мавxуданд.  [унармандони маъруф  чун [ошим 
Гадоев,  Ато Му{аммадxонов,  То{ир  Собиров,  [абибулло  Абдурразоrов,  
Марям Исоева, Тeрахон А{мадхонов, Таuоймурод Розиrов, Нурулло  
Абдуллоев,  Ибодулло  Машрабов, Мирзоватан Миров, Дилбар  Умарова,  
Шодb Соле{ов, Исо Абдурашидов ва дигарон дар офаридани  наrш{ои 
хотирмон  ва че{ра{ои  барxастаи таърихb са{ми муносиб  мегузоранд.  
Театр{ои касбии тоxик дар озмун{ои  мамлакат{ои Осиёи Миёна, Xум{урии  
исломии  Эрон  ва давлати Олмон ширкат варзиданд. [ар сол дар сат{и 
xум{уриявb  гузаронидани «Парасту» ва «Андалеб» барин   озмун{о дар 
рушду  нумēи санъат{ои  театрb  ва тасвирb  мусоидат мекунад. 
 Дастгирии {укумати Тоxикистон  боис гардид, ки   дар xум{урb {ам  
мусиrии   классикb («Шашмаrом»),   {ам мусиrии халrb («Фалак») ва {ам 
мусиrии  эстрадb  такмил ёфта,  берун аз мамлакат  боз {ам маъруф гарданд.  
Тан{о дар соли  2003  ба xоизаи   давлатии  ба номи Рeдакb  сазовор 
гардидани  овозхон{ои  шинохта – Зафар  Нозимов,  Саидrул Билолов  ва 
Давлатманд Холов гуво{ ба он аст, ки  анъанаи  неки овозхонии  устодон 
Акашариф Xeраев, Uуломалb Uулом{айдаров,  Одина [ошимов ва Xeрабек  
Муродов  дар инкишоф ва такомул аст. 
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 [аёти адабb Воrеа{ои  сиёсие, ки дар айёми  бозсозиву  ошкорбаёнb  ва 
сол{ои аввали   истиrлолияти Тоxикистон  ба амал омаданд,  ба {аёти адабии  
давр   бетаъсир намонданд. Махсусан, xанги  ша{рвандb барои адибони 
насл{ои  гуногун нога{онb ва uайри  чашмдошт  буд.   
 Чунон  ки  дар {амаи  давра{ои   ноороми  таърихb рeй меди{ад,  дар 
ин айёми  пурташвиш  чанд тан  аз адибону  донишмандон чун С. Улуuзода,  
М. Rаноат,  Б.  Собир,  Гулрухсор,  Р. Мусулмониён,  А. Турсунов  ба 
кишвар{ои  Русия, Rазоrистон,  Rирuизистон, Эрон  ва Амрико {иxрат1 
карданд. М. Rаноат  ва Гулрухсор баъди   ду-се  соли  uурбат2  ба Ватан 
баргаштанд.   

Xолиб  аст, ки дар {амин  айёми  душвор  баргузидаи ашъори3  шоирони   
шинохта М. Rаноат, Л. Шералb, Б. Собир,  Гулрухсор  рeи чопро диданд. Дар 
сол{ои аввали  истиrлолият маxмeа{ои  ашъори  А. [аким,  X.  Каримзода, 
[аrназар Uоиб, К.  Насрулло,  Ша{рияву Ме{риннисо,  Салими Хатлонb  низ 
чоп гардиданд.  [амчунин, дафтари ашъори  шоирони  хушсалиrа Фарзона ва 
Му{аммадалии Аxамb   дар Те{рон ба табъ расидаанд.   

Баъд{о  дар rисмат{ои назм, наср ва  драматургия асар{ои бисёри  
адибони  тоxик  табъ гардиданд, ки  намоишномаи «Фирдавсb» (1999)-и  М. 
Бахтb, «Достони  писари Худо» (2000)-и  Сорбон,  «Мунтахаби осор» (2000)-
и   С. Аюбb, «Панxи ноором» (2002)-и  М. Миршакар, «Ойинаи  беuубори  
ман» (2002)-и  М. Rаноат,  «Талош» (2002)-и  А. Самад,  «Зулфи парешон» 
(2002)-и Зулфия,  «Хайрбоди ба{ор» (2003)-и А. Муродb,  «Фиреби ме{р» 
(2003)-и  А. Ра{им, «Сармадде{» (2002)-и  Ба{манёр,  Девон (2004)-и  
Гулрухсор, «Мунтахаби ашъор» (2005)-и Салими Хатлонb  намунаи он{ост. 
Чопи  асар{ои бадеb сол то сол меафзояд. Аз соли  2002  ин тараф  {ар сол  
да{{о  асари  адибон  бо дастгирии  Президенти Тоxикистон  мē{тарам  
Эмомалb Шарифович Ра{монов  аз тариrи нашриёти «Адиб» ба табъ 
мерасанд.  

Дар айёми истиrлолият  адибони зиёде со{иби  унвону  xоиза{ои 
Тоxикистон ва кишвар{ои хориxb гардиданд.  Соли  1997 Садриддин Айнb ва 
соли 2001  Мирзо Турсунзода  ба  унвони олb – Rа{рамони  Тоxикистон  rадр 
шуданд. Дар ин давра М. Rаноат, Лоиr, Rутбb Киром, Ашeр Сафар, А. 
Rа{{орb,  U.Мирзо, Убайд Раxаб, А. Шукў{b, Гулназар, [аrназар Uоиб,  
Аскар [аким, Гулрухсор, С. Аюбb, Фарзона, Му{аммад Uоиб, Саидалb 
Маъмур, Ра{мат Назрb, Камол Насрулло ба унвони Шоири халқии 
Тоxикистон, А. Ба{орb, С. Турсун, А. Самад, Кароматулло Мирзо, E. Кe{зод, 
Юсуф Акобиров, Шодон  [аниф  ба унвони Нависандаи халrии Тоxикистон 
сазовор гардиданд. Аскар [аким, Кароматулло Мирзо, Му{аммадxон 
Шакурb, Rутбb Киром, Ашeр Сафар, Гулназар, С. Маъмур, E. Кe{зод, 
Ме{мон Бахтb, Камол Насрулло, Ра{мат Назрb, Сайф Ра{имзод, С. Аюбb, 
Гулрухсор, Саттор Турсун ва Низом Rосим ба Xоизаи давлатии ба номи 
Рeдакb сарфароз гаштанд.  
                               
1 [иxрат –   xудо шудан  аз ватан  ва хешу табор. 
2 Uурбат—  uарибb,  мусофирb. 
3 Баргузидаи ашъор – шеър{ои интихобшуда. 
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Соли  1989  дар назди  Иттифоrи  нависандагони Тоxикистон  Xоизаи  

адабии  ба номи Садриддин Айнb ва Xоизаи адабии ба номи Мирзо 
Турсунзода  таъсис ёфтанд.  То  ин дам   зумрае аз адибону мунаrrидон  ба 
дарёфти ин xоиза{о лоиr дониста шуданд. Иттифоrи нависандагони 
Тоxикистон,  ки мо{и ноябри  соли 2004  70-солагии он  xашн гирифта шуд,  
ал{ол  зиёда  аз  300  аъзо дорад. Нашрия{ои Иттифоrи нависандагони 
Тоxикистон – маxаллаи  миллии  адабb --  «Садои Шарr»,  маxаллаи 
«Помир» ва   {афтавори  «Адабиёт ва санъат»  барои  такомули адабиёт ва 
фар{анги тоxик  хизмати босазо  намуда истодаанд.  

Дар  Иттифоrи нависандагон Тоxикистон бахш{ои гуногуни эxодb  
фаъолият доранд. Дар замони истиrлолият  фаъолияти бахш{ои  адабиёти 
бачагона (У. Раxаб, Г.  Сулаймонb,  А. Ба{орb,  А. Шарифb, Н. Баrозода,  X. 
[ошимb, Л. Кенxаева ва дигарон), тарxумаи бадеb (С.  Сало{, И. Rосимзода,  
С. Хоxаев, X. Азизrулов, А. Насимов ва дигарон)  ва наrди адабиву 
адабиётшиносb (С.  Табаров, М. Шакурb,  Р. [одизода,  Х.  Отахонова,  А. 
Маниёзов,  А. Сайфуллоев,  Х. Шарифов, [.  Шодиrулов, А. Сатторзода, Р. 
Мусулмониён,  А. Абдуманнонов, А. Саъдуллоев, X. Баrозода, В. Самад,  Ю. 
Акбарзода, Х. Асозода, А. Абдусаттор, А. Насриддинов, А. Ма{мадаминов, 
М.  Раxабb, А. Ра{монов, Н.  Салимов, М. Хоxаева, М. Имомов ва дигарон) 
назаррас  мебошад. 
 
Савол ва супориш{о: 

1. Оид ба {аёти сиёсии даврони истиrлолияти Тоxикистон маълумот ди{ед.                        
2. Муваффаrияти xомеаи демократии Тоxикистон дар чист? 3. [аёти  иrтисодии  
мамлакатро  бо мисол{о фа{монед. 4. Кадом rисмат{ои  фар{ангро медонед? 5. Rонуни 
забон кай rабул шуд  ва чb а{амият дорад? 6. Дар даврони истиrлолият  кадом xашн{о ба 
вуreъ  пайвастанд? 7. Оид ба восита{ои  ахбори омма  маълумот ди{ед. 8. Ба фикри  
шумо,  санъат{ои театрb, мусиrb  ва овозхонии тоxик ал{ол   дар кадом  поя rарор  
доранд? 9. Нашрия{ои Иттифоrи нависандагонро ном баред. 
 

ШЕЪРИ ДАВРОНИ ИСТИRЛОЛИЯТ  
 

Дар замони истиrлолият шеъри тоxик аз xи{ати мавзeъ, мундариxа ва 
rолаб{ои шеърb васеътар гардид. Тасвир  {ам  дар  uазал,  рубоb, rасида,  
мусаммат, маснавb  барин жанр{ои суннатb ва {ам дар rолаб{ои нави шеърb 
боз {ам муассиртару  xаззобтар  ба назар мерасад.   

Ашeр Сафар  ба xузъитарин хусусият{ои   услубии  жанри  uазал  чун  
{усни  матлаъ, {усни маrтаъ  ва {усни тахаллус диrrат дода,  бо {амин  
маънирасb, хаёлангезb ва тартиби баёни саромадони  назми тоxикро  пайгирb 
намудааст: 

               Айёми ба{ор асту чаман лоладароueш, 
               Аз сабза тани санг бувад балки  rабопeш… 
               Аз навдаи  {ар нахл чакад оби тароват, 
               Сардию карахтb шуда якбора фаромeш. 
               Xон дар бадани  {ар гия{у сабза дамида, 
                Чун чашмаи хушкида, ки аз нав бизанад xeш… 
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                Аз хотирам ояндаву бигзашта равад дур, 
               Дасти ману гул бошаду дилдору баногeш.  
 
Жанр{ои суннатb  дар шеъри имрeзи тоxик мавrеи  баландтар доранд 

ва баъзе шоирон дар жанр{ои ало{идаи  суннатb бештар  муваффаrият  ба 
даст  дароварданд. «Хирмани мо{»  ном асари   Ра{мат Назрb тан{о  аз 
дубайти{о иборат аст: 

 
 Дили  ман  шод бошb,  шод,  эй кош, 
 Uами худро махeр, uамхори  кас бош, 
 Ки то  аз нони  дастурхони мардум, 
 Агар  маuзе хeрb,  ошат  шавад, ош! 
 

 Дар даврони  истиrлолият  навъҳои  дигари шеър,  ки бо ном{ои шеъри 
нав,  шеъри озод,  шеъри сафед, хусравонb,  шеъргуна ёд  мешаванд,  низ 
мавrеи  босазо пайдо намуданд. Аз шоирони имрēзаи тоxик ба шеъри озод, 
ки дар он  ягонагии вазну  rофия риоя  намешавад, Лоиr,  Бозор Собир,  
Гулрухсор,  Гулназар,  Алиму{аммад Муродb,  Доро  Наxот,  Сиёвуш,  
Фарзона бештар майл доранд. Яке аз махсусият{ои  шеъри озод дар тарзи 
тасвири  он мебошад.   Намунае аз Сиёвуш: 
 
  Хо{ари ман  суб{ро  мешуст, 
  Бо  ду дасти  офотобиаш 
  Ман  ташнатар зи рe{и  биёбонам.   
 
 Падидаи дигари  шеъри ин айём бо номи шеъри хусравонb муаррифb 
гардидааст. Шеъри хусравонb  асосан  аз вазни арeз ва rофия   орист.  Аммо 
имкон дорад, ки  го{-го{е  дар он вазну rофия  истифода шавад.  Камол  
Насрулло  гуфтааст: 
  Ман аз торикb  метарсам, 
  Рeшноb мерехт 
  Шаб{о аз лабони модарам, 
  Даме ки суруд мехонд. 
 
 Дар ин сол{о  навъи  дигари  шеър па{н гардид,  ки онро шеъри 
тасвирb ё  минётур{ои1  манзум  номидаанд. Ин шеър{о  бисёр кeто{ буда,  аз 
тасвири  маконе,  замоне,   фазое,  {олате  ё манзарае иборат  мебошанд.  Дар 
навиштани  чунин шеър{о, аз xумла,  А. Муродb ма{орат нишон  додааст. 
Шеъри «Заволи рeз» {амагb панx  мисраъ аст: 

 
  Дар як  заволи рeз 
  Дам мекашид аждари  шаб  офтобро, 
  Хунаш чакида буд  ба домони  кe{у xар. 

                               
1 . Минётур (миниатюра) – тасвир{ои  нозуку зебо   ва  хурд  дар  санъати  наrrошb. 
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  Мардум вале надошт ба uайр аз  uами  шикам 
  Андешае ба сар. 
 Ба шеъри  тасвирb  аз шоирони  xоизадор бештар Гулрухсор ва Ра{мат 
Назрb муроxиат кардаанд.  Дар шеъри «Зодрўзи дард»-и Гулрухсор садоrати 
rа{рамони лирикb ба Ватан чунин тасвир ёфтааст: 
                     Ватан, «Ша{нома»-и рe{и туро 
  Дар партави нуру зиё 
  Бо килки умеду вафо  эxод  хо{ам кард! 
  Ватан,  аз санг{ои  бар сарат  
     бишкастаи фарзанд{ои носазоворат 
  Туро бунёд хо{ам  кард, 
  Туро обод хо{ам кард! 
   
Мавзeъ{ои шеъри   Шеъри тоxик аз сол{ои шастуми асри ХХ сар карда аз  xи{а- 
сол{ои охир         ти мавзeъ ва мундариxа инкишоф ёфт ва васеъ гардид. Дар 
ин айём таrрибан тамоми шоирони тоxик, аз xумла, Мeъмин Rаноат, Uаффор 
Мирзо, Лоиr, Бозор Собир, Сомеъ Одиназода, Uоиб Сафарзода, Аскар [аким, 
Гулрухсор,  Саидxон [акимзода, [абибулло Файзулло, Абдулло Rодирb, 
Салимшоҳ [алимшоҳ, Гулназар, [аrназар, Зиё Абдулло,  Камол Насрулло, 
Зулфия, Фарзона, Низом Rосимро рe{ияи xуръатнокb ва воrеъбинb фаро 
гирифт. Ма{з аз {амин давра дар назми тоxик мавзeъ{ои ватану ватандорb, 
миллату суннат{ои миллb таxдиди назар шуда, а{амияти боз {ам бештар касб 
намуданд.  Шеъри Убайд Раxаб «То {аст оламе,  то {аст  одаме»  эътирози  
сахт ба касоне буд,  ки  тарафдори бар{ам хeрдани  забон{ои  миллии  
Иттифоrи  Шeравb, аз xумла забони тоxикb, буданд.  Шеъри мазкур  низ ба 
{исси  баланди  ифтихори миллb суруда шуда,  дар тамоми Шарr шē{рат  
пайдо намуд.  Ин шеър бо  чунин  мисраъ{о оuоз  меёбад: 
   

[ар дам ба рeйи ман, 
  Гeяд адēйи ман, 
  К-ин  шеваи  дарии ту  чун дуд меравад, 
  Нобуд мешавад- 
  Бовар  намекунам. 
 
 Шеъри мазкур  аз  49 мисраи  кeто{у дароз иборат буда,  дар  ду вазни  
ба{ри  раxаз – вазн{ои мустафъилун,  фаал (– – V – / V –) ва мустафъилун,  
мафоилун,  мустафъилун,  фаал (– – V  –/V– V–/– -V- /V-)  навишта шудааст. 
Дар  шеър  тамоми  сифат{ои  забони тоxикb – латифb,  ширинb, софb, 
зебоb, дилрабоb ва маrоми таърихию фар{ангии   он ба тасвир омадааст.   
 Аз сол{ои  80-уми  асри ХХ дар ашъори  М. Rаноат,  Лоиr,  Б. Собир,  
Гулрухсор,  [аrназар,  Гулназар, Шоҳмузаффар Ёдгорb,  Камол Насрулло,  
А. Муродb, Н. Ниёзb, Ато Мирхоxа, [оxb Мурод, Сайёд Uаффор,  М. Uоиб  
ва дигарон  мавзeъ{ои  таърихb  ва  муаммо{ои  худого{ии миллb мавrеи   
боз {ам бештар  пайдо намуд.  Шоирон дар офарида{ои  хеш {одиса{ои  
таърихb,  воrеа{ои  асотирb  ва гузаштаи  тамаддуни миллиро  ёдовар шуда,  
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бо {амин таваxxe{и  хонандаро  бештар ба xа{они  маънавии инсон  xалб 
мекардагb  шуданд. Дар достон{ои «Э{ёнома»,  «[асрати Фирдавсb»,  «Нуре 
аз [амадон»,  силсилаи шеър{ои «Дардномае  ба миллат»  ва як  rатор  
шеър{ои дигари  [аrназар Uоиб  таърих, фар{анг ва нангу  номуси  миллати 
тоxик мавриди тасвири бадеb  rарор  гирифтааст. Rа{рамони лирикb  дар 
рeз{ои душвори  миллат  аз рe{и ниёгон  мадад  мехо{ад: 
 
  Эй замини падарон! Кош ба хушбахтии мо, 
  Ба сарат бори дигар  тоxи Фаридун1 бошад. 
 
 Дар «Суруди  ва{дат» аз дилу xон ва{дату  ягонагии халrи тоxикро, ки 
бар  асари xанги  ша{рвандb халалдор гардид,  тараннум  менамояд: 
 
  Ба тан пeшед, ёрон,  xомаи идонаи ва{дат, 
  Шароби арuувон нeшед  аз паймонаи ва{дат. 
  Чунон  оред ме{ри  дил ба якдигар  ба солорb, 
  Ки  {ар  як хонаи   тоxик гардад хонаи ва{дат… 
 
 Дар замони  истиrлолият дар  шеъри  тоxик  тасвир{ои  ирфонb2  
мавrеъ  пайдо карданд. Шоирон пайванди маънавии  инсонро  ба рe{и поки 
Худо  ба тасвир гирифта, бо {амин  таваxxe{и  хонандаро  ба {аrиrати  
азалии   таrдири инсон xалб  менамоянд. Ба ин муносибат  ба шеъри  имрeз 
истило{ ва устура{ои  динию ирфонb  ворид  гардида,  хаёлоти  шоиронаро 
бойтару рангинтар намуданд. Дар «Санги ман - алмос»  ном достони  Аскар 
[аким талме{{ои  таърихию динb  бисёр истифода  шудаанд: 
 
   
                    Дили  ман мехо{ад, 
  К-одамb  {амчу  дарахте, ки  пас  аз борон{о 
  Uарrаи  нур шавад  дар Хуршед, 
  Суб{идам {омилае  сeи  би{изор ояд, 
  Ки: -- Дилам бeйи  би{b мехо{ад. – 
  Ай Худо,  меди{иям  тифлаки зеборeе3 
  Нисбате  чист  миёни  би{ию  тифлаки  зебо  кардан?! 
 
 Тасвир{ои ишrию ирфонb дар ашъори  Зиё  Абдулло, Салими Хатлонb,  
Фарзона, Низом Rосим, Абдулrодири  Ра{им барин шоирон мавrеи зиёдтар 
дорад. Мавзeи асосии ашъори   Фарзона ишr аст. Ишrи маънавию  ило{b,  
ишrе, ки  инсонро ба  покию  шаффофb  водор мекунад. Дар китоб{ои  
«Шабохуни барr», «Ояти ишr», «Паёми  ниёгон»  ин мавзeъ ба услуби  хоси  
шоирона  баён  ёфтааст. Дар шеъри «Rонуни xозибаи ишr»  маф{уми ишr  
чунин  шар{  дода шудааст: 
                               
1 Тоxи Фаридун  рамзи хушбахтии  бардавоми  миллат аст.  Фаридун образи  асотириест дар «Шо{нома».   

2 Ирфон – шинохтан, донистан,  шинохтани Худо. 
3 Мувофиrи  тибби  rадим,  агар  зани  {омила  би{b  бештар  хeрад,  тифли  зебо таваллуд  мекунад. 
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  Инак, шинохтам, ки  rонуни  xозибаи  ишr – Ирфон аст, 
  Ирфон чист? Адами1 нобудист! Уруxе2  ба rуллаи  ишr аст, 
  Як гурези зебост аз {ама завол. 
  Ирфон – ра{ ба ра{  нозанинтар  шудан аст. 
 

Дар воrеъ,  тамоюли  эxодии  Фарзона  як навъ бозгашт ба асолати 
адабb  аст.  E  дар доираи  макону  замон,  ма{аллу rавм  побанд нест,  балки 
майл ба бекарона{о  дорад.  Фарзона  чаро  {амеша  сухан  аз ишr  мегeяд?  
Ба rавли  худи e, «барои он ки вуxуди  ишr  аз rайд{ои  замону макон,  
маз{абу кеш  озод аст,  ишr  зангиву фарангиву хуросонb нест,  моли  xопонb  
нест… Ишr  зеботарин  хулосаи  тамоми  маърифат{ост, ишr  таркиби  
Худост».  
 Умуман, та{аввулоти  шеъри тоxик натиxаи  таuйир  ёфтани  вазъи  
иxтимоии давр мебошад. Тасвири бома{орати ормон{ои миллb ва умуми-
башарb имкон меди{ад, ки назми имрeзаи тоxик   дар {аёти  фар{ангии  халr  
наrши  босазо  дошта  бошад. 
 

Савол ва супориш{о: 
1. Кадом адибон ба гуфтани шеър{ои суннатb майл доранд? 2. Шеъри тоxик дар ин давра 
боз кадом хусусият{оро доро мебошад? 3.Шоирони шинохтаи сол{ои  охирро  номбар  
кунед. 4. Дар шеъри даврони  истиrлолият кадом мавзeъ{о  мавrеъ  пайдо карданд? 5. Дар 
бораи шеъри  У. Раxаб оид ба забони  модарb  маълумот  ди{ед. 6. Мазмуни  «Суруди 
ва{дат»-и  [.  Uоиб  аз чb иборат аст?  7. Дар эxодиёти  кадом шоирон  тасвир{ои ирфонb  
мавrеъ  пайдо кардаанд?  8. Оид  ба мавзeи  асосии  ашъори  Фарзона  Сухан гeед. 
 
 

НАСР  ДАР СОЛ[ОИ  ИСТИRЛОЛИЯТ 
 
 Насри сол{ои  истиrлолият  давом ва инкишофи  насри сол{ои  пешин 
аст. Насри имрeз дар заминаи фаъолияти  эxодии нависандагони ботаxрибаву  
баркамоли тоxик  Сотим Улуuзода, Xалол Икромb, Фазлиддин Му{аммадиев,  
Eрун Кe{зод,  Сорбон, Саттор Турсун,  Ба{ром Фирeз,  Сайф Ра{им,  
Абдул{амид  Самад, Xонибек Акобир, Абдурофеъ Рабизода   ва амсоли онон 
инкишоф ёфтааст. Аз ин рe,  роман{ои  «Кe{ беварта нест» (М. Хоxаев),  
«Зарафшон» (Сорбон),  «Санг дар баuал ба тeфон» (Саттор Турсун), «Дар 
орзуи падар» (К. Мирзо),  rисса{ои «Дили гумxe», «Со{ил{ои мурод»,  (А. 
Ба{орb),  «Оташи дил» (Раxаб Мардон), «Ишrи uук» ([илолиён Аскар), «То 
рeзи  растохез» (А. Рабизода),  «Дурeuи сафед» (Сайф Ра{им),  «Вопасин 
парвози лошахeр» (Сайдалb Саид) ва uайра мавзeъ{ои  гуногунро фаро 
гирифтаанд. 
 Воrеа{ои  нангини  ибтидои сол{ои  навадум дар шууру  афкори  
адибон  таъсири   амиr  гузошт.  Ал{ол  ин мавзeъ дар  чанд  асари  насрb, аз 
xумла,  «Rиссаи  Нодир»-и  А.  Ба{орb, «Се ра{акb аз се {изб»-и E Кe{зод, 
«Лаб-лаби xар»-и  С. Турсун, «Гунги хобдида»-и Салими Аюбзод, «Шаби 
                               
1 Адам – нестb. 
2 Уруx – боло баромадан,  боло рафтан. 
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душвор»-и М. Насриддин, «Ишrро анxом нест»-и  М. Амиршо{  ба тасвир  
омадааст.  Дар {икояи «Се ра{акb  аз се {изб»  нависанда  кeшиш  намудааст, 
ки сабаб{ои иxтимоии ба xанги ша{рвандb печидани тарафкаши{ои   
гурe{{ои  сиёсиро ошкор  созад.  Дар ша{ри  Себароз  бар асари демократия  
ва ошкорбаёнb xойи  якка{избиро  бисёр{избb  ишuол менамояд. Мирвафо,  
Мирбаrо  ва Мирризо чун  вакилон  аз {изб{ои  гуногун ба воситаи тайёра  
озими Ша{ри Ша{р{о  мешаванд ва {ангоми  парвози тайёра  ба{су 
мунозираи  тeлонии  вакилони  нолоиr  ба xанг  мепечад. 

Романи «Зарафшон»-и  Сорбон ва rиссаи «Нишони зиндагb»-и  
Кароматулло Мирзоев  ба муносибат{ои  оилавb бахшида шудаанд.  Образи 
марказии  xилди  дуввуми  «Зарафшон»  Шарифа ва rа{рамони асосии  
«Нишони зиндагb»  Со{иба мебошанд.  Он{о  зан{ои боаrл,  дурандеш  ва 
баору номус буда,  иродаи rавb доранд.  Бинобар ин дар мубориза  ба 
муrобили  душманони  пурrувват {ам uолиб  мебароянд.  

Дар байни  асар{ои  тозаэxоди Кароматулло  Мирзоев романи  «Дар 
орзуи падар»   мавrеи босазо дорад. Ин асар  аввал дар  жанри rисса  таълиф 
гардида буд.   Баъд нависанда  асарро  аз нав та{рир  карда,  воrеа{ои  онро  
давом  ва инкишоф меди{ад ва ба  дараxаи  роман   мерасонад.  Мавзeи асар 
зиндагии иxтимоb  ва расму русуми  мардуми  тоxик  мебошад. Масъала{ои   
асосии асар  моxарои занушeb,  хонадорb ва  таrдири  фарзанд дар оила 
мебошад. Нозимии рeзноманигору нависанда,  ки бо зану  фарзандаш {аёти  
тинxу ором  дошт,  ба Ша{ноза  ном духтари  xавон  хонадор  мешавад  ва ин 
{авову {аваси  ноxо  боиси бадбахти{ои  e  ва а{ли   оилааш мегардад. 

Образи асосb – Ме{рубон хеле  муассир  ва диrrатxалбкунанда 
мебошад.  Ме{рубон бо тамоми {астb  ба{ри аз вартаи  {алокат ра{ондани  
падар  талош меварзад ва {ангоме  ки  {ама  хешу  табор аз Нозимb рe 
мегардонанд,  e  падарро  {амро{b ва  дастгирb мекунад.  Нависанда  ба 
воситаи  муносибати  самимонаи  Ме{рубон  ба падар  характери  миллии  
халrи тоxикро  равшану  возе{ инъикос  намудааст.  

Рeйдоди дигар  ба наср  рe овардани шоирон Uаффор Мирзо,  Гулназар 
Келдb, Гулрухсор, Зулфия Атоb, Муҳаммад Uоиб, Салими Зарафшонфар ва 
Абдулrодири Ра{им мебошад.  «Сагвафо», «Хайрухуш  бо полиз  ва 
Сия{гeш», «Ду зeр  дар як пода»,  « Таrдир,  ту тарафи  кистb?»   барин 
{икоя{ои  U. Мирзо ба масъала{ои  му{ими рeз бахшида шуда,   пур аз 
xузъиёти  тозаву  тасвир{ои хонданбоб мебошанд. 

Xолиб аст, ки дар   айёми истиrлолият Диловари Мирзо,  Ба{манёр,  
Марямбонуи Фарuонb, Карим Давлат,  Маxид Салим,  Мира{мади  Амиршо{,  
Аброри Зоҳир,  Салими Зарафшонфар,  Азизхони Ниёз  барин як зумра 
xавонон  дар со{аи насри  бадеb rадам{ои xиддb  гузоштанд. [икояҳои 
«Дуди ҳасрат» ва «Шошо»-и Баҳманёр бо тасвирҳои  рамзи асотирb xолиби  
диққатанд.   Ё худ мавзeи асосии  эxодиёти Маxид Салим,  чи хеле ки   аз 
«Гурги похeрда», «Зоuеву доuе», «[икоя{о дар бораи {айвонот» ном 
маxмeа{ояш бармеояд,  тасвири олами {айвонот  ва паранда{о мебошад. 
Талrини дeстдорию uамхории  одамон  ба табиати  зинда аз вазифа{ои  
му{ими адабиёти бадеb ба шумор  меравад. 
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Насри таърихb Дар  замони истиrлолият насри таърихb   боз {ам ривоx  ёфт.    
“Гули бодом”-и X. Икромb, «Пайро{аи rисмат»-и А. Сидrb, «Уrоби захмин»  
ва «Дар  чорсeи  Хуршед»-и  Ш. [аниф, «Достони  писари  Худо»-и Сорбон, 
«Rиссаи  Мансури  [аллоx»-и  Р. [одизода, «Девори  Хуросон»-и  
Ма{аммадзамони  Соле{, «Данонир»-и  Равшани  Ёрму{аммад, «Куруши 
Кабир»-и Б. Абдураҳмон, «[афт шаҳри рeъё»-и Ю. Аҳмадзода  барин  асар{о 
хонандаро ба таърихи дуру наздики халrи тоxик ва фаъолияту  xоннисори{ои  
фарзандони  барēманди  он шинос менамоянд. 
 Му{имтарин хусусияти насри бадеии даврони истиrлолият назари 
тозаи нависандагон  ба  мавrеи  шахс дар  таърих мебошад.  Дар адабиёти 
даврони  шeравb  вобаста  ба сиёсати  давр  маrоми  таърихии  шахс нисбат  
ба маrоми омма  ночиз  нишон дода мешуд. Замони нав  таrозо  дорад, ки  
нависандагон  ба шахсият{ои  барxастаи  таърихию фар{ангb ва rа{рамонони  
миллат  бештар  рe  оварда,  хонандаро  дар рe{и ифтихор  аз ниёгони  бузург 
тарбия  намоянд. Дар романи  М. Соле{ «Девори Хуросон»  кору пайкори  
шахсияти  дурахшони  таърихb  Исмоили Сомонb  ва  {аммаслакони  e ба 
тасвир  омадааст.  Ин асар аз ниго{и  тасвири воrеа{о  фарогир,  аз xи{ати  
ширкати  образ{о  бой  ва  аз  назари услуби  нигориш xолиб  мебошад.  
 Романи Сорбон  «Достони писари Худо»  ба давраи  боз {ам  rадими 
таърихb  бахшида шудааст. Дар ду китобу  чор бахши  асар  сипо{дориву 
xа{ондорb,  макру {ила  ва набард{ои  Искандари  Маrдунb (356-323), 
инчунин  таърихи  давлатдории  империяи  бузурги [ахоманишb,  буздилии  
шо{и  охирини он – Дорои  III  ба таври воrеb  ва дилкашу  xолиб  тасвир 
гардидааст.  
 Дар ин давра тасвири  зиндагиномаи  шахсият{ои  фар{ангb  низ 
мавrеи   муносиб  пайдо кардааст.  Китоби «Rиссаи  Мансури  [аллоx»-и  Р. 
[одизода аз {аёту  фаъолияти яке  аз  шахсият{ои  маш{ури  равияи  сeфия1 
Мансури  [аллоx (858-922) {икоя мекунад.  «Данонир»  ном rиссаи  Равшани  
Ёрму{аммад бошад,  ба як ла{заи  фоxиабори  хонадони  Бармакиён2 
бахшида шуда,  оид ба uурур,   мубориза ва нокомии   як нафар духтари  
сарбаланди  тоxик маълумот меди{ад. 
 Сол{ои охир  нависандагони  тоxик  ба эxоди  хотирот,  ёддошт, 
сафарнома  ва очерк{о  таваxxe{и  бештаре зо{ир намудаанд.  Бо кeшиши  
Убайд  Раxаб,  Юсуфxон  Акобиров,  Шодон  [аниф, Холмурод Шарифов 
Сорбон,  Мутеулло  Наxмиддинов,  Xонибек Акобир, Абдулқодири Раҳим,  
як зумра симо{ои  таърихию фар{ангb  чун  Мирзо  Турсунзода,  Боrb 
Ра{имзода,  Бобоxон  Uафуров,  Лоиr  Шералb, Сайф Раҳим офарида  
шуданд, ки  рeзгору зиндагии он{о   дар таърихи   навтарини  Xум{урии  
Тоxикистон басо ибратомeз аст.    
 Очерки Xонибек Акобир «Назаркардаи Худованд»  ба зиндагb ва 
фаъолити эxодии xангноманавис шодравон Ра{мон Сафаров  (1930-2005) 
бахшида шудааст. Дар тасвири нависанда,  ин марди  75 - сола  тамоми умри 
                               
1 Сēфия ё  тасаввуф  xараёни  фалсафии  асримиёнагb буда,  бо ро{и  завrу  шавr  кашф  намудани  асрори    
одаму  оламро таълим  меди{ад. 
2 Бармакиён хонадони  rадимаи  тоxикон,  ки  аз Балх  буда,  бо фазилат   ва кордонb  шe{рат  доштанд. 



 264 
бобаракати хешро   ба дарёфти санад{ои   зиндагb ва  му{орибаи  писарони 
тоxикистонb дар сол{ои Xанги Бузурги Ватанb сарф намудааст.  Ин аст, ки 
тан{о   китоби бисёрxилдаи «[азору  як корнома» аз корнамоb  ва  rисмати  
50 {азор  xанговаре, ки   аз Тоxикистон барои  мудофиа рафта, дар {айати  
rариб  400 дивизия ва  200  бригада далерона xангидаанд, {икоят  мекунад. 
Дар очерки мазкур че{раи  Р. Сафаров  чун шахси ме{натдēсту  суботкор  ва 
собитrадаму фидоии миллат  равшан  намоён гардидааст.  
 Хулоса, насри  давраи  истиқлолият аз нигоҳи  мавзeъ,  услуби тасвир  ва 
ҳунари  нигорандагb сол то сол  такмил  меёбад ва наслҳои  гуногуни  
нависандагони  тоxик  кори эxодиро  ба дарки  масъулият идома  медиҳанд. 
 
        Савол ва супориш{о: 
1. Асар{ои насрии дар даврони истиrлолият навиштаро номбар кунед. 2.Кадом  асар{о ба 
насри таърихии  даврони истиrлолият мансубанд? 3. Кадом шоирон ба навиштани асар{ои 
насрb ру оварданд. 4. Кадом роман{о  ба тасвири шо{он  ва сиёсатмадорон бахшида 
шудаанд?  5. Чаро  дар даврони  Истиrлолият шумораи  роман{ои  таърихb афзоиш ёфт?  
6. Кадом  ёддошт  ва rисса{ои  {уxxатиро  номбар карда метавонед? 7. Rисса{ои {уxxатии  
М. Наxмиддинов  ба кадом шахсият{ои маш{ури xум{урb бахшида шудаанд. 
 
                       ДРАМАТУРГИЯ ДАР ЗАМОНИ ИСТИRЛОЛИЯТ 
 
Аз таърихи   Дар сол{ои баъди Xанги Бузурги Ватанb драматургияи тоxик  аз 
намоишномаи  xи{ати  мундариxа ва тасвири  бадеb такмил ёфт. Дар ин  сол{о  
тоxик     насли нави драматургони тоxик чун Файзулло Ансорb,  Аъзам Сидrb,  
Абдулмалик  Ба{орb,  Абдусалом Атобоев,  Султон  Сафаров  ва баъдтар 
Ме{мон Бахтb,  Тēрахон А{мадхонов,  Сафарму{аммад Аюбb,  Ато [амдам,  
Нур Табаров, Xумъа Rудус, Нурулло Абдуллоев, Шодb Солеҳ, Саидқул 
Сабзаев  ва дигарон ба камол расиданд. Ин насл  {амро{и насли калонсоли  
драматургон фаъолият намуда, {аёти  муосирон   ва таърихи  гузаштаи  халrи   
худро  боxуръатона  мавриди  тасвир  rарор  доданд. 
 Драмаи  тоxик  аз xи{ати  навъу жанр боз {ам васеътар  гардид.   Аз 
xумла,  дар  со{а{ои  драмаи мусиrb (чун «Имти{он», «Модар нигарон буд»-
и  Ф. Ансорb, «Суруди нотамом»-и  А. Атобоев, «Ишrи  мансабдор»-и  А. 
Ба{орb, «Гирдоб»-и  С. Сафаров),  драмаи манзум  (чун «[укми  модар»-и  
Ф. Ансорb,  як силсила песа{ои  С. Аюбb),  маз{ака ва  интермедия1 (чун 
драмаи  U.  Абдулло «Тeй»,  «Гав{ари шабчароu»-и  С. Улуuзода, «Очаи Бика 
ва очаи Зика»-и X. Rуддус), монодрама (чун  «Гуфтугe бо худ», «Ватан   ва 
фарзандон», «Ишrи зиндагb»-и  М. Во{идов), намоишнома{ои бачагона (чун  
«Xавонии  Ибни Сино»-и  С. Улуuзода  ва В.  Виткович, «Ме{мони  серeза»-и  
А.  Ба{орb, «Э{,  xавонb, xавонb»-и  М. Бахтb)  бисёр асар{ои  xолиб  ба 
вуxуд омаданд. 
 Дар нахустин  драмаи  Ф. Ансорb «Имти{он» мусиrb  ва суруд мавrеи  
муайян дорад ва образ{ои   асосии он  Адолат, Шариф Исматb,  А{мадзода, 
Зулфия, Рауф  ба шеъру мусиrb  раuбати беандоза доранд.  Ин асар   ба {аёти  

                               
1 Интермедия – песаи  нисбатан  хурд  ё  са{начаи  {аxвb. 
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xавонони  донишxe бахшида,  дар он масъалаи  мактабу маориф бардошта 
шудааст.  Воrеа дар  Донишго{и  омeзгорb  мегузарад ва ла{заи  супурдани 
имти{они  давлатии  донишxeёнро  фаро мегирад. 
 Адолат ном  духтари мудири  кафедраи донишго{ донишxeйи  аълохон 
мебошад  ва ба  имт{они давлатb  тайёрии  xиддb мебинад.  Бедорхоби{ои  
Адолат   модарро  ба ташвиш меоранд ва байни  падару модар  чунин  
гуфтугe мешавад: 
  Шарофат (андешаманд):  «Адолати мо…»  Вай  {ам  ба худи Шумо  
рафтагb,  шаб китобхонb,  рeз китобхонb… Касрати Шумо  зада,  бечора 
бачекам  як дами осударо намебинад!…  Боз  имрeз{о-ку!  Падараш  со{иби  
як дарвозаи  институт бошаду  яккаю  ягона  духтар  аз uами  имти{она хобро  
надонад?!… Ба e ра{матон  намеояд? Як да{ан  намегeед, ки  «бисёр  худата  
азоб наде{, ман  ёрдам мекунам!. 
А{мадзода (бо {айрат):  И-и. Ба  xои вай рафта  имти{он ди{ам-мb? 
Шарофат: Рафта имти{он доданатон шарт  не. [амаи муаллим{о  xeра{оятон. 
А{мадзода:  Восита шавам? (rадам зада) Не! Ин кор  намешавад. 
Шарофат: Аз Шумо чb меравад? 
А{мадзода (го{ rадам зада, го{ истода):  Не,  не! Дар ин бора дигар  гап 
накушоед! Ман боварb дорам, ки   худи Адолат {ам инро  намехо{ад…  Ба 
{ар кор,  агар лозим ояд,  восита шудан мумкин, аммо  дар  масъалаи 
имти{он  гуно{и азим аст…  Мо пеш аз {ама  бояд uами  бача{ои бегуно{ро  
хeрем. Ба он{о омeзгорони  {аматарафа доно  зарур аст. 
 Адолат духтари боаrл, донишманд  ва назарбаланд мебошад  ва дар 
байни {амкурсон  эътибори калон дорад. Сухангeb  ва сурудхони{ои  e 
хонандаро  мафтун мекунад.  Драматург Адолатро ба Лутфия,   ки дар берeгb  
ва беномусb  ном баровардааст,  муrобил мегузорад  ва ба воситаи  амалиёти  
образ{ои мусбату манфb ба xавонон таъкид мекунад, ки   дар  зиндагb  
муло{изакор  ва дурандеш бошанд. 
   Драма{ои         Дар   сол{ои баъди Xанги Бузурги Ватанb  драматургияи  
    таърихb    тоxик бештар ба мавзeъ{ои  таърихb рe  овард. Таърихи  зиндагии  
халrи тоxик  ва кору пайкори1 фарзандони барēманди  он дар {ифзи  нангу 
номуси  халrу Ватан  дар намоишнома{ои  С. Улуuзода («Рeдакb», «Алломаи 
Ад{ам»), U.  Абдулло («Рустам ва Сe{роб»,2  «Фарёди ишr»),  Ш. Rиёмов  ва 
М. Шералb («Зебуннисо»),  А.  Атоев («Суруди  нотамом», «Rиёми Ло{утb»),  
С.  Сафаров, R.  Киром, А.  Rодирb («Туuрал»),  Р.  Xалил («Дили шоир»),  X. 
Rуддус («Uуруби Аxам»)  ба таври мукаммалу боварибахш   ифода  ёфтаанд. 
 А. Атоев  дар фоxиаи «Суруди нотамом» таваxxe{и  хонандаи имрeзро  
ба зиндагии  шоираи  асри Х  тоxик  Робиаи Балхb  xалб  менамояд.   Робиа 
худ аз табаrаи  {укмрон аст ва ба Ораз  ном {офизи   дарбор ошиr  мешавад.  
Аз  ин xуръати  Робиа  бародараш – [орис дар uазаб мешавад  ва шоираро 
дар   {аммоми тафсон  андохта нобуд месозад.  Ла{заи xонбозии Робиа  дар 
{аммоми   тафсони дарбаста муассир  аст. E   ангуштонашро   бо дандон 

                               
1 Пайкор – xанг,  мубориза,   му{ораба. 
2 Дар сол{ои  баъдиxангb  нусхаи нави   фоxиаи  «Рустам ва Сe{роб»  пешни{од  мешавад. 
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хуншор  карда,  шеър{ои охиринашро дар девор{ои {аммом  сабт 
менамояд… Мо{ияти   фоxиавии  асарро  сухани вопасини Робиа басо амиr  
ифода намудааст: 
   Садои Робиа:   «Он ки дар ин гармоба {алок  гашт,  манам – Робиаам. 
Робиаи нокомам! Ба марги ман гиря накунед,  ки  худ ман  сар то по ашкам,  
нолаам, хунам, фиuонам!  Ба сари турбати ман  чароu нагузоред,  ки  худ ман 
оташам, оташи  фурeзонам,  боз дар оташ сeхтам! Дар сари мазори ман  аз 
ишr  сухан нагeед,   ки худ ман  ба сад xон  ошиrам,  таронаи ишrам,  ишrи 
безаволам. Тамоми   вуxуди маро  аз хушгили  ошиrон  сириштаанд.  Дар 
бари оромго{и ман  uазал нахонед,   ки худ ман uазалам,  сурудам,  суруди 
нотамомам. Ман он шоираам, ки  суруди  охирини  худро   на бо ранг,  балки 
бо хуни дил  навиштам.  Бо ман видоъ нагeед,   ки ман зиндаам,  бо шумоям,  
давоми умри худро  ба шумо бахшидаам…» 
 Дар  замони истиrлолияти Тоxикистон вобаста ба талаботи  иxтимоb ва 
фар{ангии давр муроxиати  драматургони тоxик ба таърихи гузаштаи халrи 
худ боз {ам бештар гардид. Uояи асосии намоишнома{ои таърихии «Ба{роми 
Чeбин»-и Т.А{мадхонов, «Фирдавсb» ва «Шо{ Исмоил»-и Ме{мон Бахтb, 
«Камоли Хуxандb», «Даrиrb», «Меъроxи Шо{ин»-и С. Аюбb, «Хатои 
Искандари Маrдунb»-и Б. Абдура{мон, «Дод чист? Бедод чист?»-и Нур 
Табаров э{ёи тафаккури миллb ва худого{ию худшиносb мебошад. 
Инкишофи хатти сужет, амалиёт ва бархeрди  манфиат{ои  образ{ои  асар{ои 
мазкур  ба камолоти маънавии  хонанда   ва  тамошобин  таъсир мерасонад. 
Драманави-         Аксари  rаламкашони адабиёти муосири  тоxик  ба эxоди 
сони касбb    асар{ои  са{навb  таваxxe{  зо{ир намудаанд. Дар эxодиёти 
гурe{и  муайяни  адибон бошад, драма  мавrеи  асосb дорад.   С. Улуuзода,  U. 
Абдулло,  Ш. Rиём,  Ф. Ансорb,  М. Бахтb, С. Аюбb,  А. [амдам,  А. 
Атобоев,  С. Сафаров,  Н. Табаров  чун драматургони касбb дониста шудаанд. 
 Аз сол{ои  80-уми  садаи  ХХ С. Аюбb  ба эxоди  драма{ои  манзуму  
мансур мепардозад  ва {оло  адиб чун драматурги  боистеъдоду  серма{сул  
дар Xум{урии Тоxикистон ва берун аз он мавrеъ пайдо кардааст. Дар «Осори  
мунтахаб» 27 асари  драмавиаш xой гирифтаанд. «Xилваго{и офтоб» (2000)  
низ аз  намоишнома{ои  С. Аюбb  фаро{ам  омадааст. Асар{ои  драмавии  e 
«Фишор» (1984), «Заволи  Чамбули  Мастон» (1997), «Хатои охирини  
Афлотун» (1990) «Алии Сонb» (1994), «Аюби Собир  дар ша{ри  бесуннат» 
(1996), «Амир Балъамb» (1997) дар  озмун{ои драматургони касбии  
Тоxикистон  uолиб   дониста шуда,   сазовори  xоиза{ои  гуногун  гардидаанд. 
 [амчунин, дар тарбияи  {иссиёти  худшиносb, ифтихори  миллию 
ватанхо{ии хонанда ва тамошобини  тоxик  драма{ои  манзуми «Даrиrb», 
«Торикb», «Фиuони чашм{ои пардашин», «Сакароти Rорун», «[айкал», 
«Камоли Хуxандb»,  «Харобот» са{ми  муносиб  гирифтаанд. Дар фоxиаи  
«Даrиrb»  масъалаи нашъамандb  ва оrибат{ои  фоxиабори  он мавриди  
баррасb  rарор  гирифтааст. Шоири xавон Даrиrb    бо истеъдоди   
фавrулодда  баландаш дар дарбори  шо{b  эътибор пайдо  карда буд.  Нe{ 
ибни  Мансури  Сомонb  uуломеро  ба e тe{фа намуд. Комёби{ои   пай дар 
пай  Даrиrии  камтаxрибаро аз {адди  эътидол баровард ва боис гардид, ки ē  
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ба маишат дода шавад.  Шоир {ангоми мастb {амеша uуломашро  та{rир ва 
xабр  мекунад ва оrибат  аз дасти uуломаш  кушта мешавад. 
“Uулом – Саура:  
  Xазои   ту ин аст,  эй бадкуништ,1 
  Пано{  бар  ба  маuмураи2 Зарди{ишт! 
 (Uулом – Саура  rамчинро  аз дасти  Даrиrb  кашида гирифта,  eро бо  
он  буub мекунад. Мусиrии   фоxиавb  баланд мешавад. Даrиrb  мемирад). 
  [амин тариr, драматургони  тоxик дар замони истиrлололият анъанаи 
намоишноманависиро давом дода, дар айни {ол драмаи тоxикро аз xи{ати 
мундариxа ва {унари бадеb такмил додаанд.    
     

Савол  ва супориш{о: 
1. Баъди Xанги Бузурги Ватанb  кадом  песа{о  эxод гардидаанд? 2. Оид  ба драмаи  
«Имти{он»-и  Ф.  Ансорb  чb медонед? 3. Чанд драмаи  таърихиро   номбар кунед. 4. 
Шумо аз садои  Робиа чb  таъсир гирифтед?  5. Драманависони   касбии тоxикро  номбар 
кунед. 6. С. Аюбb кай  ба навиштани   намоишнома{о оuоз  кардааст? 7. Драмаи  таърихии 
«Даrиrb» кадом uояро  талrин мекунад?   
 
 
 

МЕ[МОН БАХТB 
 

   Рeзгори             Арбоби  шоистаи   {унари Xум{урии Тоxикистон, барандаи  
   нависанда    Xоизаи давлатии  ба номи  Рeдакb  Ме{мон  Бахтb 25 марти  
соли  1940 дар де{аи Шули  но{ияи Uарм ({оло но{ияи Рашт) ба дунё 
омадааст.   Ме{мон омeзишго{и  омeзгории  Навобод3 (1958) ва факултети 
таъриху филологияи Донишго{и  давлатии  омeзгории  Душанберо  (1963) 
хатм карда, сол{ои 1973-1975  дар Донишго{и адабиёти ба номи Горкии 
ша{ри Маскав та{сил  намудааст. 
 Ме{мон Бахтb дар муассиса{ои  гуногуни  фар{ангии  Xум{урии  
Тоxикистон ба сифати му{аррир,  xонишини  сарму{аррири  «Тоxикфилм»,  
сарму{аррири  шeъба{ои  телевизиони  тоxик,  мудири  адабии  Театри  
академии  драмаи  ба номи  Ло{утb, мудири  Хонаи адибони  ба номи   
Турсунзода фаъолият  намудааст.   Соли 2003  дар Анxумани  12-уми  
нависандагони Тоxикистон  раиси  Иттифоrи  нависандагони  Тоxикистон 
интихоб  гардид.  
   Фаъолияти  Фаъолияти эxодии  Ме{мон Бахтb аз таълифи  суруд{ои «Хаёли     
    эxодb    ширин» (1965), «Наргис»,  «Мавxигул», «Орзу» (1967),  {икояву  
лав{а{ои «Ёди ла{зае» (1965), «Афсонаи  де{» (1966),  филмнома{ои  
мустанади «Корвони дeстb» (1968),  «Нуrра Ра{матова месарояд» (1970)  ва 
намишнома{ои  «Ла{заи xовид» (1967), «Ташнаи дидор» (1969) оuоз 
гардидааст. Дар тамоми фаъолияти эxодии адиб {ам  назм,  {ам наср ва {ам 
драма мавrеи  муайян доранд. Ин {олатро, алалхусус,  аз  маxмeа{ои 
                               
1 Бадкуништ – бадкор,  бадкирдор,  бадамал. 
2 Маuмура – зери об шуда. 
3 Воrеъ дар но{ияи Рашт.  
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шеър{ои «Бeйи ба{ор» (1975), «Хаёли  ширин» (1985),  маxмeа{ои асар{ои 
насрии «О{и сабук» (1984),  «Рe{и  тавоно» (1987) ва китоб{ои  
намоишнома{ои  «Ла{за{ои xовид» (1972), «Песа{о» (1982) ва  «Фирдавсb» 
(1999) бармало мушо{ида  кардан  мумкин  аст. 

Ме{мон Бахтb шоири  суруднавис аст.  Дар суруд{ои «Rада{и  
бародарb», «Ба де{rон», «Xавонb», «Ифтихори тоxик»,  «Поси  хотир», 
«Наргис», «Рози пин{он», «Мавxигул» ягонагиву ва{дати миллb,  
ме{натдeстиву бунёдкорb, {имояи  хоки поки Ватан, му{аббати  xeшони 
инсонb самимона ба тасвир омадаанд. Ин суруд{о дар иxрои  {унарпешагони 
шинохта – Нуrра Ра{матова, Саидrул Билолов, Давлатманди Хол басо 
гeшнавоз  ва   марuуб садо меди{анд:   

Имрeз  xавонони  зарифу {унаромeз 
Ошуфтаю дилдодаи  {ангомаи  Наврeз. 
[амрози ту,  эй Наргис, 
Дамсози ту, эй Наргис. 

 
Аз ме{р  шарар резb  ба паймонаи ошиr, 
Обод шавад хонаи  вайронаи ошиr. 
Зеби {ама xо, Наргис, 
Тоxи сари  мо, Наргис. 

[унари нигорандагb  ва услуби  мароrовари  тасвир{ои  Ме{мон 
Бахтиро {амчунин аз лав{а,  {икоя ва rисса{ои «Афсона{ои де{» (1966), 
«Оташ дар хатти  {уxум» (1966), «Ойинаи  хотир» (1971), «Reшапир  
шаванд» (1972), «Хубон» (1978) ба таври  возе{ мушо{ида  кардан мумкин  
аст.  Насри нависанда  чун назми  e  самимb, образнок,  пурuунxоиш ва 
саршори uоя{ои инсонb мебошад.  

Дар rиссаи «Хубон»  ба мисли rисса{ои  «Ширмо{»  (1973)-и  М.  
Наxмиддинов, «Кини Хумор» (1976)-и  E. Кe{зод, «Рухсора» (1973)-и 
Ба{ром Фирeз  талоши  бонувони  тоxик ба{ри ояндаи  нек ва  шарафу  номус 
бомуваффаrият ба тасвир омадааст. 
Драматургияи  Ме{мон Бахтb драманависи  номвари  тоxик аст.  E  то имрeз 
Ме{мон Бахтb зиёда  аз  сезда{ китоб  ба табъ  расондааст,  ки rисмати  зиёди  
эxодиёташро намоишнома{о ташкил меди{анд. Аксари  драма{ои  Ме{мон 
Бахтb, аз xумла «Бародарон»,  «Ла{заи xовид», «Э{, xавонb, xавонb», «Захми 
забон»,  «Ро{зан  ва  кeзагар», «Фирдавсb», «Шо{  Исмоили Сомонb» ба 
адабиёти  тоxик чун  насими  тоза   ворид гардиданд. Он{о  на тан{о дар 
театр{ои  Тоxикистон,  инчунин  дар театр{ои  Русия, Украина,  Финландия,  
Гурxистон,  Озарбойxон,  Туркманистон, Eзбекистон, Rирuизистон,  Молдава 
барин  мамлакат{о ба  намоиш гузошта  шудаанд. 

Дар  драма{ои Ме{мон Бахтb масъала{ои  иxтимоb  ва таърихb мавrеи  
сазовор доранд.   Агар  дар драмаи  «Э{,  xавонb, xавонb» масъалаи ахлоrи  
xавонони  тоxик  мавриди  баррасb  rарор  гирифта бошад,  пас дар  песа{ои  
«Бародарон» ва «Ла{заи xовид»  муборизаи  иxтимоии  мардуми тоxик дар 
сол{ои  20-уми  асри ХХ  ба тасвир омадааст. 
 Намоишнома-  Дар эxодиёти Ме{мон Бахтb намоишномаи “Фирдавсb”, ки ба 



 269 
 {ои таърихb    муносибати  {азораи  “Шо{нома”  сол{ои  1993-1994   таълиф 
гардидааст,  мавrеи  му{им  дорад.  Ин асар   аз намоишнома{ои  пурарзиши 
сол{ои охири  адабиёти  тоxик ма{суб  меёбад.   Муаллиф  барои  ин 
намоишнома сазовори  Xоизаи  давлатии   ба номи Рeдакb  гардидааст. 
 «Фирдавсb» чун  песа{ои  пешини драматург  ба парда ва  намоиш{о 
таrсим намешавад. Воrеа{о  дар кeча,  {авлию боuи  Фирдавсb,  дарбори 
Султон  Ма{муд  ва дигар  xой{о  паси {ам ба вуreъ  меояд. Дар намоишнома 
аз Фирдавсb  сар карда,  16 образи   мусбату манфb ширкат меварзанд. 
 Ме{мон Бахтb  аз аввал  Фирдавсиро  дар маркази  воrеа{ои  сиёсb  ва 
иxтимоиву  динb  rарор  додааст. Шоири  солхeрда аз сафари  якмо{а  
бармегардад  ва {анeз  нафас рост  накарда,  дар рeйи  {авлии  хеш ба 
арабзода  Амр  ибни Мунзир  вомехeрад. Амр ибни  Мунзир шахсест, ки  ба 
шоирону  фозилони  ватанхо{и тоxик Масъуди  Марвазb,  Абēмансурb,  
Даrиrb  ва Фирдавсb  кина дорад. Дар бархēрди  аввалин Фирдавсb  чун  
муxассамаи аrлу  хираду  одамият,  Амр ибни Мунзир чун  шахси бадахлоr 
ва  кинаxeй намоён  мешаванд. 
“Фирдавсb:  Туро ба шоир Даrиrb,  ба он варзида чb кор? (дилашро дошта 
мешинад) 
Амр ибни Мунзир (ба {амон дуруштb): Маро бо Даrиrb  чb кор?.. [еx кас он 
бадхeи зиндиr1 ва зардуштпарастро мисли ман рeшан  намедонад. Э кош, то 
занахдон2 ба хунаш  uарrа мегардид. Он худоношинос бо кибр ва тундхeb ба 
чашмам нигариста мегуфт: «Бидон, эй uуломзода, исломро  аxам бузург 
дошта,  на араб»  ва  дашна ба xонам  мезад.  
Фирдавсb:  Ин  нуктаро банда низ комил медонам.  Исломро  хирад ва сухани 
аxам  ба бор меорад,  на шамшери араб. 

Дар ин бархēрд{о  таваxxe{и  хонандаро  образи зани арабзода – Тобон  
ба худ xалб менамояд.  Чаро Тобон, духтари Абēxунайди Э{сони  Бухороb,  
бо ин {ама  нуфузи  оилавb, аrлу  фаросат  ва {усну xамоли   комил  ба як 
uуломи  зо{иран  бадбашара  ва ботинан касиф  ба шав{ар баромадааст? Адиб 
гире{и  ин муамморо  чунон  мо{ирона  кушодааст, ки   симои  ин зан  бо  
тамоми  барxастагb  пеши  назари  хонанда xилвагар  мешавад.  Тобон дар 
хонаи падари  шоирдeсташ  Фирдасии  xавонро дида,   ба e  дил мебандад. E 
чун  мешунавад, ки   душманони  фар{анги  аxам  Фирдавсиро бо дасти Амр  
ибни Мунзир ба rатл  расонданианд,  дар пайи  наxоти ма{бубаш  меафтад. 
Тобон   ягона ро{и   наxоти шоирро  дар хонадоршавии  худ ба ин  марди  
бадбашараи  араб  мебинад. Баъди сол{ои зиёде  он рeз{оро дар назди  шоири  
рeзгордида  ба ёд меорад. 
Тобон:  Он фаришта он рeз  худро ба ин {ол  андохт,  то ки ин шоири  
хуросонb  зинда бимона…  (дар чашмонаш  ашк {алrа  мезанад)  ва rисса{ои  
ме{тароини  мо анxом  биди{а. 
Фирдавсb (аз xой  бархоста назди  Тобон  зону мезанад  ва домони e 
мебeсад): То rиёмат, то рeзи бозхост ин фидохо{b фаромeш  намекунам.  

                               
1 Зиндиr – бедин, бехудо. 
2 Занахдон – занах, мана{. 
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Ме{рабонb ва накēкорb  нишонаи  имон аст. Ба ме{рабонb ва xонфишонb  ба 
бадон монеъ шудb,   то бадсозb накунанд.   Ман ба имони бузургу шоистаи  
бону  саxда меорам. Он {ама шавкат ва арванди1 шо{он,  ки ситоиш  кардаам,  
дар маrоми  фурeuи сурат  ва покии  тинати  бону баробар  наояд.  

[амин  тариr,  Тобон  бо як xасорат  гуворотарин  ла{заи айёми  
xавониро   дар дили  шоири  рeзгордида  бедор  кард   ва  ин  э{сосот то 
ла{заи  охирини {аёт {амро{и e боrb монд.  

Дар намоишномаи «Фирдавсb» Султон Ма{муд,  Даrиrb,  Унсурb 
барин шахсият{ои таърихb  ва  Абē Дулаф,  Манижабону,  Нeшозар, Тобон, 
Амр ибни  Мунзир,  Лашкарb,  Арслон Xозиб, Зирак, Навруста барин 
образ{ои хаёлb амал  менамоянд ва  ба воситаи  фаъолияту   бархeрд{ои он{о  
симои комили  Фирдавсb офарида мешавад. Ин асар  аз му{имтарин  
дастовард{ои  драматургияи  тоxик  дар сол{ои охир  мебошад. 

 
Савол ва супориш{о:  

1.Дар бораи рeзгори Меҳмон Бахтb маълумот ди{ед. 2. Асар{ои М. Бахтb ба кадом 
xинс{ои адабb тааллуr доранд? 3. Дар бораи суруд{ои шоир чb медонед? 4.Драма{ои М. 
Бахтиро нобар кунед. 5.Намоишномаи «Фирдавсb»  кай ва ба кадом муносибат навишта 
шудааст? 6. Амр ибни Мунзир чb хел шахс аст  ва чаро e ба Масъуди  Марвазb, Даrиrb  ва  
Фирдавсb барин  шахсият{ои   фар{ангии  эронинажод кина мепарварад? 7. Сабаби  ба 
Амр ибни  Мунзир  ба шав{ар баромадани  Тобон дар чист? 8. Боз кадом  образ{ои  
намоишномаи  «Фирдавсb»-ро  медонед? 

 
 

                         НАМОИШНОМАИ  «ШО[  ИСМОИЛИ СОМОНB» 
 

Намоишномаи «Шо{ Исмоили Сомонb»  соли 1999  ба муносибати  
xашни  1100-солагии  давлати  Сомониён навишта  шудааст. Ме{мон Бахтb  
фаъолияти  асосгузори аввалин давлати миллии тоxикон – Исмоили 
Сомониро дар  Мовароунна{ру  Хуросон  тасвир  намудааст. Намоишнома аз 
сари rудрат  омадани шо{ Исмоил оuоз меёбад. Сужети песа  набарди шо{ 
Исмоил ба бародараш Наср,  {уxум{ои  пайдар{ами халифа{ои араб,  
Му{аммади  Башоро ва Амри  Лайс ба зидди  Бухоро  ва uалаба{ои  Исмоили 
Сомонb, муносибати хон{ои бодиянишини турк ба шо{и Бухоро,  
хиёнаткори{ои  баъзе  дарбориён ва кeшиш{ои  мунтазами шо{ Исмоилро  
ба{ри  муста{кам  намудани  иrтидори  мамлакат фаро  мегирад. 

Дар намоишнома воrеа{о  асосан дар rарорго{и шо{ Исмоил  
мегузаранд. Мазмуну  мe{тавои   асар  дар xараёни  гуфтугe,  ба{су мунозира  
ва амалиёти  образ{ои  воrеию тахайюлb ошкор  гардидаанд.  Дар байни   18 
персонаж  (чун вазир Xай{онb,  девондор2 Балъамb,  Сипа{солор Бозувон,  
Насри Сомонb, Му{аммад  Башоро, Амр ибни Лайс,  Мансури  Кешb, модар,  
Ме{рбону,  Хотуной) таваxxe{и  хонанда ва тамошобинро бештар образи  
асосb – Исмоили  Сомонb  ба худ xалб менамояд.  [ар як са{на, намоиш  ва 

                               
1 Арванд – иrтидор,  rудрат, зeр. 
2 Девондор –  мутасаддии  {укму  фармон{ои  дарборb. 
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муколама ягон тарафи  хислату  характери  rа{рамонро (чун rобилияти 
мамлакатдорb, донишу фаросат,  дурандешb,  адолатxeию раиятпарварb ва 
ватанхо{ию  саховатмандb) нишон меди{ад. 

Шо{ Исмоил сабаби  авx гирифтани  шeру ошēб{ои халrро  дар 
ниёзмандb ва  нодорb  медонад ва {атто  андозеро,  ки  барои таъмири девори  
азими  Бухоро  аз а{олb  ситонида мешуд,  rатъ  намуда ва мегeяд: «То ман 
зинда  бошам,  бораи1 вилояти Бухоро ман бошам».  

Донишмандb,  заковат  ва дурандешии  шо{  Исмоил {ангоми  набард  
бар муrобилонаш  боз {ам  возе{тар  ошкор  мегардад.  E  бо истифода  аз 
усул{ои  самараноки  му{ориба  ба {арифони  пурзēри  худ  uолиб  меояд.  
Вале  ба  асирафтодагон  кина  намегирад  ва он{оро  водор менамояд, ки ба 
воrеият  аз рeйи  аrлу  фаросат  ба{о  диҳанд.  Аз  ин  xи{ат, гуфтугeйи  шо{   
Исмоил  ба {окими Хуросон Амри Лайс ва   сипа{солори  e  Му{аммади  
Башоро,  ки дубора  ба маuлубият дучор шуда  буданд,  xолиби диrrат аст.  
Исмоили Сомонb: Бигe, эй Башоро,   мо туро ба xомаи дeстb фиристодем,  на 
бад -он андеша,  ки бар раuми2 xони мо  бо xавшан  ва зире{пeш бозгардb. 
Му{аммад  Башоро:  Шикасти пешин ман  амри тасодуф донистаме,  эй амир  
Исмоил!  Хостам rувва биозмоям,  ному насаб ва шe{рати  дубора 
бозгардонам. То абад ба бадномb маро ёд  набаранд. 
Исмоили Сомонb:  Дубора асирb бори  бадномb   бар сипа{солор  наафзояд? 
Му{аммади Башоро:  Оре, бадномb гаронтар  биафзояд… Валек  равшан 
донистаме, ки   шикасти аввал низ   тасодуф набуда,  аз амри воrеъ  рух дода. 
Эзид таъоло  ин {аrиrат бар дили ман   биандохтb ва  бори  андe{  ва 
навмедb сабук гардондb. Имрeз кишвар ва лашкари амир Исмоил тавоност. 
Амри Лайс:  Чун ту подшо{ надида,  ки душманон  ва асирони хеш ба 
{аммом  биоварb  ва сару тан  озода гардонb… 
Исмоили Сомонb:  Кирдори  бад  осон тавонистан. Бори накeкорb мушкил 
тавон бурдан… 

Образ{ои  дигари намоишнома низ табиию  воrеb  ва барxаставу 
муассир  ифода ёфтаанд. Аксари  шахсоне,  ки   дар дарбор фаъолият доранд,  
аз xумла,  вазири дарго{ Xай{онb, девондори  xавон  Абулфазли Балъамb  ва 
сипа{солор Бозувон мардони хирадманд,  ботамкин  ва дурандешу доно 
мебошанд. Махсусан, са{наи  муколама ва амалиёти  Бозувон  бо бонуи  
хизматгор  Хотуной xолиб  ба назар мерасад.  Дар ин са{на  дар ни{оди  
сипа{солор  бархeрди ду {иссиёти  ба {ам  мухолиф – яке майлу  хо{иши  
ишrварзb  ба  Хотуной ва дигаре {исси  э{тирому  садоrат   ба шо{ Исмоил  
мушо{ида мешавад 
Бозувон (сараш сахт такон хeрда  даст  аз синаи  e мегирад): Эй  xодугар… 
Ин даст  ба хиёнат биёлудb (ба панxаи  ангуштаридораш нигариста). Ин 
ангуштар  аз чашмаи беолоиши  ме{ри шо{ам  берун омадb ва бар  панxаи  

                               
1 Бора – девори rалъа ё девори ша{р.  Хоктeдаи  баланд  дар гирдогирди  ша{р. 
2 Раuм – кори  баръакс кардан. Бар раuми – бар хилофи,  бар зидди. 
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гуна{пешаи  ман дармондb. О{,  гуно{ кардам  ва басо хиёнати  бузург (бо 
хашму uазаб давр мезанад  ва ханxар  аз наём мекашад). 

Эй Яздон, ман  ин хиёнат  ва гуно{   ба чb сурат пок гардонам. Илоxи 
кор нахуст ин бошад… (панxаи  ангуштаридорашро  якбора бурида аз даст 
xудо  мекунад  ва хуншор  ба вай менигарад). Ин аст сазои ту,  эй 
хиёнатпеша… Эй  Яздон,  аз ту бахшоиш хо{ам,  омурзиш! 

Дар байни  образ{ои  манфb  симои  девондор Абe   Мансури  Кешb 
xолиб аст. Ин шахс  айёру  хиёнатпеша мебошад ва барои  амалb сохтани  
ният{ои  нопокаш  аз {еx пастb  рe намегардонад. E  барои со{иб шудан  ба 
мансаби вазирb  ба хиёнати давлатb даст мезанад  ва ба хони кишвари  Яuмо  
Уuруrхон нома навишта  чунин пешни{од мекунад: «Агар боисрор ва  rатъb 
хони  кабир  Уuруrхон аз амир Исмоил вазири дарго{  шудани  маро  хоста 
бошад,  ин uулом {ам орзу{ои  e ба амал биёварад». 

Дар песаи «Шо{ Исмоили  Сомонb»  образи занон мавrеи  босазо 
дорад. [ам Хотуной, {ам  Ме{рбону ва {ам  модарбузург  дар зо{иру ботин  
фарди комил ва намунаи  бонувони  дарбор мебошанд.  Хислатҳои  
нотакрору  собитrадамонаи  модарбузург {ангоми муомила ба  фарзандонаш 
-  писарони  А{мади Сомонb  ва  дигар  дарбориён комилан  намоён мешавад. 
Модарбузург ваrте ки   дар набард бо Амри  Лайс шикаст хeрдани шо{  
Исмоилро (ин хабари дурeu барои  озмоиши а{ли  дарбор буд)  мешунавад,  
дар  замири  e  rувваи  маuлубнопазире туuён мекунад: «Эй фарзанд, бигe, 
моро  чb {оли  забун  ва бадахтарb  пеш омада? (якбора намуди  xиддb  
гирифта):  На-а,  фарзандони  А{мад ибни Асади  Сомонb  намурдаанд. Рe{  
ва нерeи  Сомонхудот бо мост. Шамшер аз  наём  баркашед ва а{ли  Бухоро  
ба пой   бардоред!» 

Комёбии  дигари Ме{мон Бахтb дар офаридани  характер{ои  
Ме{рбону  ва Хотуной  мебошад.  Ме{рбону, духтари  Яъrуби  Лайс,   аз 
а{ли  Хуросон аст, ки чун  нишони иззату икром  ба хизмати шо{ Исмоил  
фиристода шудааст. Хотуной  туркзода буда,  e {ам  бо супориши  падараш 
Уuруrхон  ба хидмати  Исмоил омадааст. Ме{рбону ботамкин  аст,  анъанаву   
одат{ои  хонадони  Сомониёнро бе{тару хубтар медонад ва кeшиш дорад, ки 
бо  фурeтаниву шикастанафсb  ба му{аббати  шо{ Исмоил ноил гардад.  Пеш 
аз набард бо Амри Лайс миёни шо{  Исмоил  ва Ме{рбону чунин  гуфтугe  ба 
вуreъ   мепайвандад. 
Исмоили Сомонb (xомро бардошта): Ниёиши  ту киро  xавшан  бар  размго{ 
бошад? 
Ме{рбону:  Ман ба {ар ду  оштb  хо{ам,  на разм,  шо{ам! 
Исмоили Сомонb  (бо  лабханди  нобоварона): Имрeз  (xомро  нанeшида пас 
мегардонад) ман  бо бародари  падари  ту набард кунам. Рост бигe,  эй духти  
хонадони  саффорb,  бар сари  ин соат  чb андеша  парварb! 
Ме{рбону (аз назди шо{ дур рафта):  Чb чора  кунам,  бузургмодар.  Маро 
духти  Яъrуби  Лайс гeянд, на Амри Лайс. Маро душман  ба хонадони  
боавранг1  мапиндор, шо{ам… (гиря eро  гулeгир мешавад) 

                               
1 Авранг – тахт,  маснади  шо{b. 
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Хотуной бошад,  чолок ва дар ро{и  иxрои  маrсад  фаъол аст. E  ба 

шо{  Исмоил   боxасорат  сухан  мегeяд  ва  беибо из{ори  андеша  мекунад.  
Хотуной  (бо нозу адо):  Ё  амирам,  маро  духти  хони  шерчангол Уuруrхон 
гeянд  ва падар бар ман панд аз ме{р  гуфта,  ки бар  ин xойго{и олb  хидмат  
аз xон кунам.   Ин гулоб нeши  равон  бошад  ва  муждагонb  аз  пирeзи{ои  
амирам  бар Саффориён! 
Исмоили Сомонb (гулобро  гирифта):  Ту дилбарона   ва ме{рxeёна гап 
мезанb.  Бовар кунам ё на? 

Хотуной лаълии  xом{оро  бар фарш гузошта бо суръат ва чолокии  
тамом  ханxар  аз  наёми  А{мади Сомонb мегирад  ва бар дили  хеш  рост 
мекунад. 
Хотуной:  Эй  беназирам,  агар бeйи  бовар  аз сухани ман нахезад,  дили хеш 
пора кунам,  то он мурод  аз пирeзи{ои  амирам  бошад. 

Ба Исмоил  нармгуфторb,  мало{ат  ва одоби шоистаи  Ме{рбону хуш 
меояд ва шо{ ин бонуи хуросониро  ба занb  мепазирад.  Хотуной аз  ин 
беилтифотии   амир нисбат   ба худ  навмед намешавад  ва бо тамоми вуxуд 
ба сипа{солор  Бозувон  дил баста,  eро низ  ба ро{и ишrи   пок {идоят 
мекунад.  Умуман,  дар симои  Ме{рбону  ва Хотуной ду хислат ва ду ро{и 
талош  барои бахт  мо{ирона  тасвир  гардидааст. 

 [амин тариr, намоишномаи «Шо{ Исмоили Сомонb» бо  сужети  
xолиб,  xараёни  мувофиrи  амалиёти  образ{о  ва забони   фасе{у  услуби  
гирои худ  а{амияти калони  маърифатb  ва таълимию тарбиявb касб  карда,  
ба  хонанда  ва тамошобини имрeз uояи  хештаншиносb,  ватандeстb ва 
ифтихори  миллиро   талrин   менамояд. 

 
Савол ва супориш{о: 

1. Намоишномаи «Шо{  Исмоили Сомонb»   кай ва ба  кадом муносибат  навишта  
шудааст? 2.  Сужети намоишнома  кадом воrеа{оро  дарбар мегирад? 3. Оид ба образи  
шо{ Исмоил маълумот ди{ед. 4. Xумлаи «То ман зинда бошам,  бораи вилояти Бухоро ман 
бошам» чb маъно  дорад? 5. Чаро сипа{солор Бозувон  панxаашро бурид? 6. Кадом  
образ{ои манфии  асарро  медонед? 7. Оид ба образи  модарбузург маълумот ди{ед.               
8. Образ{ои Ме{рбону  ва Хотуной  аз {ам чb фарr  доранд?  
 
 
 

ГУЛНАЗАР КЕЛДB 
(таваллуд 1945) 

 
[олнома  Шоири  халrии Тоxикистон, муаллифи  суруди  миллии  Тоxикистон 
Гулназар Келдb  соли  1945  дар де{аи  Дардари  но{ияи  Айнии  вилояти  
Суuд дар оилаи де{қон  ба дунё омадааст.  Соли 1961  мактаби миёнаи де{аро   
бо нишони тилло хатм  кардааст.  Соли 1966 факултети  таъриху  филологияи  
Донишго{и давлатии Тоxикистонро  бо дипломи аъло ба итмом  расонидааст. 
 Гулназар   чанд муддат  дар рeзномаи  «Комсомоли  Тоxикистон» чун 
ходими адабb,  мудири шeъба  ва  xонишини  му{аррир  фаъолият  доштааст. 
Соли  1973 мудири  шeъбаи маxаллаи «Садои  Шарқ» таъин шудааст. Сол{ои  
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1975 – 1977 дар Афuонистон  бо мутахассисони  шeравb  кор кардааст.  
Сол{ои  1977-1991 мудири  шeъбаи  назми  «Садои Шарr» буд.  Аз соли  
1991  сардабири  {афтаномаи «Адабиёт ва санъат»,  аз соли 1999 сардабири  
нашрияи  «Ва{дат»  ва  аз соли  2003 сардабири  маxаллаи  «Пайванд» буд. 
Аз соли 2005 вакили Маxлиси намояндагони  Маxлиси Олии Xум{урии  
Тоxикистон  мебошад.  Гулназар ба Xоизаи  давлатии  ба номи  Рeдакb  
(1994) ва  Xоизаи адабии  ба номи  Турсунзода (1991) сазовор  гардидааст. 
Ро{и       Аввалин шеър{ои  Гулназар айёми  та{сил  дар  мактаби миёна чоп 
эxодb     гардидаанд. Китоби нахустинаш соли 1969  бо номи  «Расми сарбозb» 
ба табъ расид.  Баъд{о  маxмeа{ои «Дастархон» (1972), «Нардбон» (1975), 
«Аuба» (1979), «Па{но» (1981), «Лангар» (1984), «Пайи дарё» (1986), 
«Табхола» (1992), «[ар мисраи шеър Тоxикистони ман аст» (1997), 
«Фариштаи бомдод» (2000), «Rада{и шабнам» (2001), «Шeълаи  барrади  
сeзони   мало{ат» (2002), «Ойинаи ташна» (2005), «Фасли озод» (2005), 
«Шакарнам» (2006)  нашр  шудаанд. 
 Гулназар барои  бачагон  {ам  шеър{о  эxод намудааст, ки дар 
маxмeа{ои «Аз барои Гулъизор» (1983), «Чашми нигин» (1987), «Се кулчаи 
танeрb» (1990) гирд омадаанд. Китоб{ои «Тахти Рустам» (Душанбе, 1990) ва 
«Забони  ошиrb» (Те{рон, 1999)  бо {уруфоти  ниёгон  ба табъ  расидаанд. 

Гулназар асар{ои  насрb, драмавb,  публитсистb ва илмb  низ таълиф  
намудааст, ки китобу  маrола{ои  «Лоиrе  чун  Лоиrе» (2000), «Таъми тути  
балхb» (2002), «Мансури  [аллоx ва Имом Uаззолb» (2005), «Хотираи  
муаллим» (1976), «Ба{ори Вахш» (1983),  «Таронаи Ватан» (1970),  «Замини 
барeманди  шеър» (1976), «Тарона  ва  замона» (1986) намунаи  он{о  
мебошанд. 

Гулназар як rатор асар{ои Г. Гейне, М.Ю. Лермонтов, Е.Евтушенко, Э.  
Межелайтис, Н.  Думбадзе, Н.  Тихонов, Е.  Винокуров, Р.  Рождественский,  
Ф.  Алиева  барин  адибони  маш{урро тарxума  намудааст. [амчунин, 
ашъори  Гулназар ба забон{ои русb, eзбекb,  арабb, rирuизb, чехb,  латишb,  
немисb, булuорb ва uайра  тарxума  ва чоп  гардидаанд. 

Гулназар {ам  дар жанр{ои  суннатb (чун рубоb, дубайтb, uазал, rитъа, 
маснавb,  мусаммат,  фард) ва {ам  дар шакл{ои  нави  шеърb (чун  шеъри 
озод ва шеъри  хусравонb) асар{о офаридааст. Достон{ои  «Савдои зиндагb» 
(1972) ва «Пайи  дарё» (1983)  ба масъала{ои   зиндагии  халrи тоxик дар 
замони  Xанги  Бузурги Ватанb ва сол{ои  аввали  баъдиxангb  бахшида  
шудаанд.  

Аз шакл{ои  суннатии  шеърb  Гулназар  ба рубоb  ва дубайтb 
таваxxe{и  бештар  дорад.  Шоир  ин  шакл{ои  шеъриро  дар китоб{ои  
ало{ида  xой  додааст. Агар  китоби «Ойинаи  ташна» зиёда  аз 1100 рубоиро   
дарбар карда бошад,  пас  китоби «Шакарнам» 388 дубайтиро  фаро  
гирифтааст. Шоир  дар ин  жанр{ои  {аxман  хурду  фарогири шеърb   
па{лу{ои  гуногуни  зиндагиро  {унармандона  тасвир  намудааст: 

 Як суб{ пур аз тараннуми  наврeзист, 
 Як чашма  пур  аз такаллуми  наврeзист. 
 Аз шодии зиндагb  лаби  uунча  шукуфт, 
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 Як пушта пур  аз табассуми  наврeзист. 
Дар  xойи дигар  шоир  {аxми хурди  дубайтиро  нозукбинона  ба умри  

кeто{и  одамb  монанд  кардааст: 
 Дубайтb, ме{ри ту  дар  маuзи дил{ост, 
 Ба {ар давру  замон  rадри ту волост. 
 Чу ширин аст умри  кeта{и мо, 
 Ду байти  кeта{и  ту {ам   гуворост. 
Дар {аrиrат,  рубоb ва дубайти{ои  Гулназар  бисёр масъала{ои   

xомеаи  инсониро  дар шакли  мeъxазу  дилнишин ифода  намудаанд. 
Шакл{ои нави       Гулназар аз шакл{ои нави шеърb  бештар ба банд{ои   
    шеърb         ча{ормисраъгb  майл дорад.   Ва  дар шеъри  озод низ  
кeто{баёниро  меписандад.  Шоир  кeшиш дорад,  ки фикр  {арчи  мeъxаз ва 
фарогир  ифода ёбад, то хонанда дар  сари  {ар  мисраъ  андеша кунад. 
Таваxxe{  шавад  ба шеъри «Ниёиш»,1  ки {амагb аз  се мисраъ иборат аст:  
  Эй Ватан, 
  Аз ту бихо{ам  лаби  ноне, 
  Ки набандад лаби ман. 
 
 Хонанда баъди  андешаи амиr  мазмуни  баланди  ватанхо{ии  шеъри  
мазкурро  дарк  менамояд:  rа{рамони  лирикии  шоир  Ватанро  холисона  ва 
аз рўйи  ме{р  васф  менамояд ва аз Ватан  лаби  ноне хо{иш   карданаш 
барои он аст, ки ного{  аз  бемадорb  лабаш  аз  тавсифи  диёр  хомeш  
намонад.  
 Мавзeъ{ои ашъори лирикии  Гулназар васеъ ва густурда  мебошанд.  
Аз xумла,  мавзўъ{ои  ватану  ватандорb, ишќу му{аббат,  сул{у  дeстb,  
кўшишу кор, ба{ору xавонb сар то сари ашъори Гулназарро фаро 
гирифтаанд.  Шоир кўшидааст,  ки {ар мавзўъро  бо xилои тоза  манзури 
хонанда намояд. Гулназар  {анeз  дар синни 18-солагb  де{аи кў{ии  хешро  
бо сухан{ои  самимb  ва  хотирмоне  васф кардааст, ки хонандаро  ба ваxд  
меорад.  Шеъри  «Лаълии  пур  аз неъмат» {амагb  аз ду  байт  иборат  аст: 
 
  Де{аам  дар домани кe{пораест, 
  [амчу  лаълии  пур  аз ша{ду  шакар. 
  Кў{ гўйb  дар каф онро  дошта, 
  Мар{амат  гeяд  ба  {ар  як  ра{гузар. 
 
 Де{а  ба  лаълии пур аз ша{ду шакар монанд шудааст ва кe{ чун  
инсони  саховатпеша  тасаввур  гардидааст, ки  ин лаълиро  ба каф  гирифта, 
{осили  ранxи  худро  ба  ра{гузарон  пешкаш  менамояд. Чунин  тасвир{ои  
мушаххасу  табиb,  ки  гуво{и   истеъдоди  фитрии  Гулназар мебошанд,  дар 
«Кe{сорам, rарори  ман бингар», «Дар он марзе», «Замини  мо», 
«Тоxикистон ба кb {амсон аст», «Таронаи бозгашт» барин шеър{ои  
ватанхо{онаи  шоир  боз {ам  дилкашу  мафтункунанда xило меди{анд. 
                               
1 Ниёиш – дуои хайр, дуо  аз рeи  зорb ва  илтиxо. 
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 Мавзeи  ишrу му{аббат дар шеър{ои «Эй ишќ», «Масxиди  ишr», 
«Гулдухтарони  Душанбе», «Духтари суб{» ва як ќатор  рубоиву  дубайтb ва 
uазалиёти Гулназар  xолибу  са{е{ ифода  ёфтааст. Ишr дар  тасвири  шоир  
гав{ари  муrаддас,  воситаи покию  мубарроb ва камолоти  маънавии  инсон  
аст.  Дар uазали «Дили тангам  ба о{и ту  намеарзад» тамоми  восита{ои  
тасвир чун вазни  сабук ({азаxи  мусаддаси  солим: V - - -/ V - - -/ V---),  
rофияи аслb (о{, ро{, куло{, ниго{…), радиф (ту намеарзад),  тавсиф,  
муболиuа ва  тазод барин  санъат{ои  бадеb  дар ифодаи мазмуни ошиrонаи 
шеър  са{м гирифтаанд. Дар матлаъ   истифода  шудани  {амо{ангии  
калимаву  таркиб{о   ва боз   як rофияи  дигар ( тангам, сангам) uазалро  боз 
{ам  xолибтар  намудааст: 
 
  Дили  тангам ба о{и  ту   намеарзад, 
  Сари  сангам  ба ро{и  ту  намеарзад. 
  Шукe{и  осмонгири  кула{дорон, 
  Ба як гарди  куло{и  ту  намеарзад… 
  Дусад дафтар агар  шеъри  сафедам  {аст, 
  Ба як холи  сиё{и  ту  намеарзад… 
  Макун пин{он гуно{и  чашми  мастатро, 
  Ки дунё  бар гуно{и  ту  намеарзад. 
 
 Rа{рамони  лирикии  ашъори Гулназар шахси бедордил,  зирак ва 
таxрибадида  мебошад. E аз таxрибаи  рeзгор   ба{ра  бардошта,  ба зиндагb  
ба дидаи  ибрат  менигарад. Ин аст ки дар шеър{ои  Гулназар  фикр{ои  
пандуахлоrb  фаровон истифода  шудаанд.  Шоир  аз рустани  сабза  дар рўйи 
rабри  инсон маънb  бардошта,  uанимат  шумурдани  умрро  таъкид  
мекунад: 
 
  Ба са{ро  рав, ки  ин са{ро uанимат, 
  Чароuи  хандаи  гул{о  uанимат. 
  Замоне зери  пойи сабза монb, 
  Туро ин сабза  зери по  uанимат. 
 
 Умр  {амон  ваrт rимат пайдо  мекунад, ки   агар он  ба омeхтани  илму  
маърифат  ва хизмати  халrу ватан  сарф  шавад.   Дар зиндагb  {ар кас бояд  
{ушёр,  зирак ва {амrадами  замон  бошад,  вагарна  умр гeё  ки  ба хоб  
мегузарад.  Гулназар аз маънои  маxозии  калимаи  хоб (uафлат, бепарвоb)  ва 
ташхиси  калимаи дарё (дарё чун  инсон   нола  мекунад) истифода  карда,  
байти  {икматноке офаридааст: 
  Ваќте ки  мардумон  {ама хобанд, 
  Ба{ри кb нола мекунад дарё? 
 Ё худ  дар байти   зерин  падидаи  номатлуби  гадоb  хеле  образнок  
мавриди  накe{иш  rарор гирифтааст: 
  Эй дасти кушодаи  гадоb, то чанд, 
  Борон  нарасад ба  сабза{ои  сари ро{? 
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 Дар {аrиrат,  гадоb  ва  талбандагb  мо{ияти иxтимоb  дорад ва  агар  
зиёд шавад,  боиси  бадномии  миллат  ва xомеа мегардад.  Зарур аст,  ки {ар  
шахси  солим аз он  пар{ез  намояд.  Умуман, ашъори Гулназар  хонандаро  
ба ро{и  ахлоrи {амида  {идоят  менамоянд. 
 
 Савол ва супориш{о: 
1. Дар бораи  зиндагиномаи Гулназар маълумот  ди{ед. 2.  Кадом маxмeа{ои  Гулназарро  
медонед? 3. Оё фаъолияти эxодии адиб танҳо  ба шеърнависb оид аст? 4. Гулназар ба 
кадом  шакл{ои  шеъри суннатb бештар  таваxxe{  дорад? 5. Мавrеи   шеъри нав  дар 
эxодиёти  шоир чb  гуна аст? 6.  Оид  ба мундариxаи ашъори  лирикии Гулназар сухан  
ронед. 7.  Байти: 
   Эй  дасти кушодаи  гадоb,  то чанд, 
   Борон нарасад ба  сабза{ои  сари ро{?- 
чb маънb дорад? 
 

АШЪОРИ БА МОДАР БАХШИДА 
 
 Дар шеър{ои  «Модар», «Замин чун модари ман  масти  хоб аст», 
«Модари xа{онгирам», «Нони  гарме, ки меканb  зи танeр», «Дар ра{и 
охирин», «[ар шабат хоб мебинам», «Ману волидайн»  модар самимона  ва 
дилсeзона  ситоиш  гардидааст. 
 Ашъори  ба модар  бахшидаи  Гулназар дар шакл{ои  мураббаъ  ва  
шеъри  озод  дар давра{ои  гуногуни фаъолияти  эxодии  шоир  суруда 
шудаанд.  Шеъри «Модар» аз  чор банди  ча{ормисраъгb  иборат мебошад ва  
дар он {олати  модар   дар мавриди  гусели  фарзанди   баркамол  тасвир 
меёбад.  Шеър  бо  пухтани   тeшаи ро{  оuоз  мешавад. Дар ин {олат  модар 
хеле  муносиб  ба  ахгар1  ташбе{  мешавад: 
 
 
  Кунун  ваrти  са{ар  шуд, модари ман, 
  Бароям  мепазb ту  тeшаи ро{. 
  Чу ахгар  тоб дорb,  сeз дорb, 
  Ки дар нон   гармии  худро  гузорb. 
 
 Бо  вуxуди  бо  тамоми  {астb  омода  намудани тeшаи сафар  гусели   
фарзанд  барои  модар  басо  душвор  ва сангин  аст.  Изтиробу  ошуфта{олии 
e дар  банди  маrтаъ  ба  тавассути такрори калимаи хомeш ва таркиб{ои 
чашмони тар ва чашм{ои интизор ифода  ёфтааст:  
 
  Гуселам мекунb, хомeш, хомeш, 
  Пана{   бинмуда чашмони  тари худ 
  Фидои  чашм{ои интизорат! 
  Назодb охирам тан{о бари худ… 
 

                               
1 Ахгар – оташпора,  лахча,  ангишти  афрўхта. 
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 Дар шеъри  «Модари xа{онгирам»  тарафи  дигари бузургии   модари 
тоxик  ва ба модарони  тамоми дунё {амтаrдир будани ў  ба тасвир  омадааст. 
Шеъри  мазкур аз нў{  банди  ча{ормисраъгb  иборат буда,  rофияи банд{о  
ба тарзи ббба, ввва, ггга… сохта шудаанд.  Яъне, се мисраи  {ар  банд  
rофияи  ало{ида  дошта,  дар {амаи  банд{о  мисраи  чорум дар  шакли 
Модарам, модари xа{онгирам такрор ёфтааст.  Мисраи  такрор  ё васила  
бандубасти  шеър  ва муносибати  маънавии  банд{оро  таъмин  намудааст. 
Шоир  аз маънои  рамзии  калимаи «xа{онгир»1  истифода  карда,  мавrеи  
xа{онии модарро  нишон  додан  хостааст.  Дар ин {олат маф{уми  
xа{онгирии   модар  бар хилофи амали xа{онгирони воrеист: 
   
  Сад  Сикандар  ба пеши   ту {еx аст, 
  Фавrи  лашкар  ба пеши  ту {еx аст, 
  Теuу  ханxар  ба пеши ту {еx  аст, 
  Модарам, модари xа{онгирам. 
 
 Гулназар ба воситаи талме{у  муболиuа  (Сад Сикандар ба пеши ту {еx 
аст) барин восита{ои  тасвир  баландии  мақоми  модарро  нисбат  ба яке  аз 
xа{онгирони  {арис – Искандари  Маrдунb (356-323 то м.) таъкид  менамояд.  
Модар «дасти  ларзон», «дили пурармон» ва «чашми  гирён»  дорад. Бо 
вуxуди  ин,  Искандар  бо {амон  тавоноb,  фавxи  лашкар  ва яроrу асли{а 
rувваи xа{онгирии модарро  надорад. 
 Дар банд{ои  минбаъда ро{{ои  xа{онгирии  модари тоxик  тасвир 
меёбанд.  Rувваи  xа{онгирии  модар  дар  о{кашию дарду  доuи eст,  ки дар  
{ама  xо асар доранд. Фарзанд{ои  e дар  гeша{ои   мухталифи  олам  ба 
мукобили душманони молу xони инсонb пайкор карда {алок  гардидаанд  ва  
модар  ба ин  восита  дар тамоми дунё  иртибот  пайдо кардааст. Ин  маънb ба 
воситаи  таркиб{ои   маxозии  нури чашм,  пораи дил ва рe{и  гирён (фарзанд 
дар назар аст) ва талме{{ои  Ла{истон,  Олмон ва Фаронса хеле муносиб 
ифода ёфтааст:  
 
  Нури чашми ту дар Ла{истон аст, 
  Пораи  дил   ба хоки Олмон аст. 
  Рe{и ту  дар Франса гирён  аст, 
  Модарам, модари  xа{онгирам. 
 
 Бузургb  ва  безаволии  модари тоxик  махсусан   ба  тавассути  тасвири  
хаёл{ои  ширин (бибb шуд  келини  хаёлии ту,  танг шуд хона{ои холии ту),  
муносибат  ба мактуб{ои  ёдгорb (нома{о  кe{наву uами ту xавон) ва  
истодагарии e  дар интизори  фарзанд  (кeр гаштb,  валек ра{поb) равшану  
возе{  ифода  ёфтааст. Дар  банди  маrтаъ  мо{ияти  {аrиrии  xа{онгирии 
модар {унармандона xамъбаст  гардидааст.  Шоир  ба воситаи  тобиш{ои  

                               
1 Xа{онгир – xа{онхо{,  xа{онxўй. 
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маъноии  калима  ва таркиб{ои  рехтаи рeсиё{1, куштаи  о{, xа{они  зинда ба 
гуна{гории xа{онгирон назди  модар ишора  карда,  вориси  {аrиrии дунё 
модарро медонад: 
 
  [ар  xа{онгир  рў{сиё{и  туст, 
  Куштаи  пургуно{и  о{и туст. 
  Ин xа{он зинда  дар пано{и туст, 
  Модарам, модари  xа{онгирам. 
 
 Шеъри «Нони гарме, ки  меканb  зи танeр» {аxман  калон нест.  Ин 
шеър  аз шаш  банди  ча{ормисраъгb иборат буда,  {ар банд  қофияи  абвб 
дорад.  Гулназар кeшиш  намудааст, ки  дар шеър  чанд хислати  зотии  
модари тоxикро  мавриди тасвири бадеb rарор ди{ад ва баъди тасвири  
одат{ои  ме{моннавозb  ва  серфарзандии модари тоxик шеър чунин 
xамъбаст шудааст: 
  Бод равшан ситораи  бахтат, 
  К-аз  ту равшан ситораи  тоxик. 
  То ту  {астb, {амора2 меxунбад, 
  Дар замин  го{вораи тоxик. 
 
 Гулназар ба воситаи  тасвир{ои  маxозиву  рамзии ситораи бахт,  
ситораи тоxик,  го{вораи тоxик ва  таносуби  калом (ситора, равшан,  мазор,  
го{вора,  xунбидан, замин)  ба тасвир  rувваи  баланди  ифоданокb ато  
намуда,  маrоми  модарро  дар  зиндагии  орому  осудаи  фарзандон  нишон  
додааст. Махсусан, ба  xунбидани  мунтазами  га{вора нисбат  додани  
xараёни  мeътадили  зиндагии  халrи тоxик  зарурат  ва  шарофати {астии 
модар – га{вораxунбонро ба таври  барxаста ифода  намудааст. 
 Шеър{ои  ба модар  бахшидаи Гулназар заминаи   воrеb дошта,  ба 
xараёни  зиндагии шоир  пайвастагb  доранд.  Аз ин xи{ат, «{ар  шабат хоб 
мебинам», ки  дар шакли  шеъри озод  эxод  гардидааст,  xолиби  диrrат аст. 
Ин шеър  аз чор  банди  семисраъгb ва ду банди  панxмисраъгb  иборат буда,  
мисраъ{ои  охири  {ар банд  {амrофия мебошанд: 
  [ар шабат  хоб  мебинам, -а 
  Ки {арири  симгуни са{об3  ба бар, -б 
  Аз миёни себзори  шукуфта мегузарb. – в 
   
  Боди бомдод  мекунад пар-пар - б 
  Барги гул{ову сарандози  сафеди  туро –г 
  Ва ту ошуфта  мегузарb. – в 
 Дар боuи би{ишт ошуфтаву бехоб  ва ноором будан  рамзи он аст,  ки 
модар баъди марг {ам  рў{ан {амро{и фарзанд буда, аз uами  бозмондагонаш  
озод нест.  Худафрўзи{ои  модар  ба хотири  фарзанд  ва  пайванди  
                               
1 Рўсиёњ – гунањгор, шарманда, беобрў. 
2 [амора – ҳамеша, доимо, ҳамвора. 
3 Сањоб – абр. [арири  симгуни  сањоб – либоси озодае  мисли  абри сафед. 
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ногусастании  он{о дар  банди  хотимавb  ба воситаи  таркиб{ои  марги  
ноба{ангом, хоб{ои дурўuин, роз{ои ну{уфта  равшану возе{ тасвир  
ёфтаанд: 
  Ё дурeu аст  марги  ноба{ангомат, 
  Ё ки хоб{ои  ман  дурeuинанд… 
  Роз{ои  ну{уфта  мегузарb… 
 
Мавқеи   Чи хеле ишора  гардид, дар ашъори Гулназар восита{ои  тасвири 
воситаҳои  бадеb   бамавrеъ ва устокорона  истифода   шудаанд. Дар ашъори  
тасвир  шоир  таносуби  сухан  rавb  буда,  калимаву  таркиб{о  дар xои  худ 
ва  дар  муносибати комили якдигар  истифода  шудаанд. Як  шеъри 
ватанхо{онаи  шоир  чунин  xамъбаст  шудааст: 
  Дар  он марзе, ки шоир{ои мо бо  сабза  {амрозанд, 
  Бигуфтb: «Як  замонат {аст  ин xо  навбати  хуфтан». 
  Чи  бемаргист, зери чанбари гардуни бобоb 
  Ба{орон  аз замин  рeидану бо uунча  бишкуфтан. 
 Дар ин порча калима  ва  таркиб{ои  марз, замин, сабза,  шоир,  беморb, 
{амроз, замон, гардуни  бобоb, ба{ор, рeидан, uунча,  бишкуфтан байни  худ 
муносибати  комил доранд ва барои  таrвияти  {амдигар хизмат  намуда, 
зикри  яке зикри  дигареро  талаб  мекунад.  Шоир гуфтан  мехо{ад, ки  дар  
хоки Ватан   мурдан  барои  {ар ватандор хушбахтист.  Дар  ифодаи  мале{у  
дилкаши  фикр {ам  калима{ои  {амнисбат  ва {ам  маxозу  тазод  (ба{орон  
аз замин  рeидани  мар{ум, хуфтан, рeидан) барин  санъат{ои  бадеb  са{м  
гирифтанд. 
 Гулназар  аз маrолу  зарбулмасал ва  афоризм{ои халrb  мувофиқ  
истифода  мекунад.  Дар порчаи  зерин  шоир  маънии  {икмати  «гандум 
корb,  гандум бидравb,  xав корb -xав»-ро  таuйир дода, фикри  xолибу   
пандомез  баён  намудааст: 
  Бубояд  {амчу  об омад ба xунбиш, 
  Ки бахшояд ба гул  {усни  табассум. 
  Агар бар rасди  мо  xав кишта буданд, 
  Зи хоки мо дамад  амвоxи гандум. 
 
 Дар ин порча табиати  некбинона  ва  хайрхо{онаи  халrи  тоxик, ки бо 
вуxуди  озор{ои  пайдарпайи  бадхо{он  тан{о  некию  некeкориро  сало{  
медонад, таъкид  ёфтааст. Ё худ  бо таuйир додани маънои {икмати «кўри 
хешу бинои  мардум» зарурати  масъулиятшиносии  {ар фардро  дар xомеаи  
инсонb  басо xолиб  баён  намудааст: 
  Uайри ман нуrсе  надорад зиндагb, 
  Ин манам кeри касу  бинои хеш! 
 
 Гулназар шоирест, ки  ба зиндагb  назари  амиr  дорад ва  воrеъбинона  
аз  {одиса{ои  сершумори  давр  хулоса{ои   мeътамади  бадеb  мебардорад. 
 
 Савол ва супориш{о: 
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1. Шеър{ои ба  модар бахшидаи Гулназарро  ном баред. 2. Дар бораи  шеъри «Модар» чb 
медонед? 3.  Дар шеъри «Модари xа{онгирам» мисраи  василаи  «Модарам,  модари 
xа{онгирам» дорои кадом вазифа мебошад? 4.  Шеъри  «Нони гарме, ки  меканb зи 
танeр»-ро  та{лил намоед. 5. Шеъри «[ар шабат хоб мебинам» ба кадом  шакли  шеърb  
тааллуқ  дорад? 6.  Мавқеи  восита{ои  тасвири  бадеиро  дар шеър{ои  шоир  нишон  
ди{ед.  7. Гулназар сухани {икматноки «гандум корb, гандум бидравb, xав корb – xав»-ро  
чb хел истифода  кардааст? 
 
 
 

ЛИРИКА (ШЕЪРИ  UИНОB) 
Махсусият{ои  Ба xинси  лирика 1  асар{ое тааллуr  доранд, ки  дар он{о  фикру  
xинс{ои адабb   {иссиёти  аз  зиндагb  ва {одиса{ои  давр  {осил  кардаи  адиб  
бевосита  тасвир  меёбанд.  Гулрухсор  гуфтааст:  
 
                Надорам орзeи умри xовид, 
       Ватан бигзор  монад xовидона. 
       [амехоҳам ба ту баъди сари манн, 
       Ватан монад,  Ватан монад нишона! 
   
Маф{уми  Асар{ои лирикb аз забони адиб баён  мешавад ва дар ин гуна   
rа{рамони     асар{о шахсияти  адиб  равшан  ба назар  мерасад.  Ба ин  маънb   
 лирикb      мунақrиди  барxастаи  рус В.Г. Белинский (1811-1848) гуфтааст: 
«Шоири  бузург дар бораи  худаш – дар бораи «Ман» сухан ронда, умумb  
гап  мезанад,  зеро  дар симои e  он чизе, ки  дар зиндагии  халr  аст, таxассум 
ёфтааст. Бинобар ин, {ар  кас  дар  uами ў uами худ  ва дар  шахсияти  вай  
худашро  мебинад». 
 [амин  тавр,  шахсеро, ки шеъри  лирикb  аз номи  e  навишта  
шудааст,  дар  адабиётшиносb  rа{рамони  лирикb  мегeянд ва rа{рамони 
лирикb,  аксаран,  худи  шоир аст. Дар  шеър{ои  лирикb  uайр  аз rа{рамони  
лирикb  боз  образ{ои  лирикии  маъшуrа, раrиб, rалам, кe{, дарё ва uайра 
мушо{ида  мешавад. Вале {амаи  дигар  образ{о  ба  сало{дид ва  назари  
фардии  rа{рамони  лирикb вобаста аст.  Дар ин  байт rа{рамони  лирикb  
назари  фардии  худро  оид ба мавrеи  инсони  rобилу  сазовор дар  зиндагb  
чунин  муайян  кардааст: 
 
  Ноrобилони да{р ба маrсад  намерасанд, 
  Дунё  {амеша  дар  талаби  марди  rобил аст. 

       ([офиз) 
 Чи хеле ки аз мисол{о  маълум  гардид, шеър{ои  лирикb тан{о ба 
мавзeи  ишќу  му{аббат  тааллуr  надоранд ва чун  асар{ои  {амосию 
драмавb ба тамоми масъала{ои зиндагb дахл менамоянд. Аз ин рe, лирика ба 
навъ{ои  ишrb, манзаравb,  фалсафb,  сиёсb, иxтимоb, ахлоrb ва uайра  xудо 
мешавад. Агар асар{ои лирикb ба  шавrу  шўри ишr  ва васлу  {иxрони  ёр  

                               
1 Лирика – аз калимаи  юнонии лира (асбоби  торноки мусиrии  Юнони  rадим) гирифта шудааст. 
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оид  бошанд, лирикаи  ишrb  ном  мегиранд.  Асар{ое, ки  дар он{о  
ќа{рамони  лирикb  дар бораи  манзара{ои  табиат  фикр  баён  намояд,  
лирикаи манзаравb  ном доранд.  Асар{ое, ки  дар он{о масъала{ои   
мухталифи  зиндагb мавриди  му{окима  rарор  гиранд, ба лирикаи 
иxтимоию фалсафb  оид  мебошанд. 
Баъзе       Навъ{о  ё  жанр{ои асосии шеъри лирикb фард,  дубайтb,  рубоb, 
жанрҳои    маснавb, rасида,  rитъа,  uазал,  мусаммат,  тарxеот ва мустазод 
лирика   мебошанд. Ин навъ{ои  шеъри  лирикb {ам  дар  назми  асримиёнагb  
ва {ам  назми  давраи  нави тоxик   мавrеи муносиб  доранд.  Ба баъзе  
хусусият{ои  жанр{ои  мазкур  таваxxe{  намоед: Фард (арабb – ягона, тан{о) 
аз як байт иборат  буда,  баъзан аз rофия  озод  навишта мешавад. Шакли 
xамъи фард муфрадот ё фардиёт буда, мавзeъ{ои  гуногунро  дарбар  
мегирад: 
  Бирав зи таxрибаи рeзгор ба{ра бигир, - б 
  Ки ба{ри  дафъи  {аводис  туро  ба кор  ояд. –а 
                 (Рeдакb) 
 Ё ки: 
  [ар шаб зи худат бипурс, агар ту мардb, -а 
  К-имрeз чb хидмате ба мардум  кардb. – а  
        (А. Лоҳутb) 
 
 Дубайтb  аз ду  байт (чор   мисраъ) иборат  мебошад ва  дар  вазн{ои  
{азаxи  мусаддаси  маrсур (мафоbлун,  мафоbлун, мафоил: V- - -/V- - -/ V -~ ) 
ё  {азаxи  мусаддаси  ма{зуф (мафоbлун,  мафоbлун,  фаeлун: V- - -/V- - -/ V -
- )  навишта мешавад. Дубайтb  мавзeъ{ои  гуногунро  фаро  гирифта,  
аксаран  дар  шакли ааба  ва баъзан  дар шакл{ои аааа ва аабб rофия баста 
мешавад.  Бобо То{ири  Урён дар  мавзўи  ишrу  му{аббат гуфтааст: 
  Диле дорам харидори  му{аббат, - а 
   К-аз e гарм  аст бозори  му{аббат. – а 
  Либосе  бофтам бар  ќомати дил – б 
  Зи пуди  ме{нату  тори му{аббат. – а  
 Рубоb (арабb - чоргона) аз xи{ати  миrдори  мисраъ{о  ва rофия  мисли  
дубайтb  мебошад, вале  дар вазн  фарr  дорад.  Вазни рубоb   шаxараи  ахраб 
ё ахрами  ба{ри  {азаx  мебошад. Яъне,  мисраъ{ои  рубоb  ё бо  зи{офи  
ахраб (мафъeлу: -- V) ва ё  бо зи{офи  ахрами (мафъeлун: - - -) ба{ри  {азаx 
оuоз  меёбанд. Рубоb  па{ншудатарин   жанри  назми тоxик  мебошад ва онро  
Умари  Хайём  ба  дараxаи  камолот расондааст: 
  Гар як нафасат  зи зиндагонb  гузарад, - а 
  Магзор,  ки xуз  ба шодмонb гузарад. – а 
  [уш дор, ки   сармояи  ин  мулки  xа{он – б 
  Умр асту  чунонаш  гузаронb,  гузарад. – а 
  - - V /V- V -/ V- - V / V – 
 Маснавb (арабb -- дутогb) шакли  шеъриест,  ки  мисраъ{ои  он ду –ду  
бо {ам rофия мешаванд: аа, бб, вв… Имконият{ои  маснавb  аз xи{ати  rофия  
васеъ  аст.  Бинобар ин  аксари  кулли  достон{ои   адабиёти тоxик  дар  
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шакли  маснавb эxод  гардидаанд. Шеър{ои  лирикb  низ  дар шакли  маснавb  
эxод  мешаванд.  Маснави{ои  лирикb аз xи{ати   {аxм гуногун,  мавзeи  
марказии  он{о панду ахлоr  мебошад. Ин  шеъри  маш{ури  Саъдb  дар 
шакли  маснавb {аст: 
 
  Банb  одам  аъзои  як  пайкаранд, - а 
  Ки дар офариниш  зи як гав{аранд. – а 
  Чу узве ба дард  оварад  рeзгор, - б 
  Дигар  узв{оро  намонад ќарор. – б 
  Ту, к-аз ме{нати  дигарон  беuамb, - в 
  Нашояд, ки  номат  ни{анд одамb. –в 
 
 [амин  тариr,  жанр{ои  лирикии   суннатb  {ар кадом  аз xи{ати   
вазну  rофия   ва теъдоди  мисраъ{о  барин  унсур{ои  шаклb   дорои  {адду  
{удуди  муайян мебошад ва  rонуният{ои  ифодаи  он{о  аз тарафи  
суханварон ба таври  rатъb  риоя  мешавад. 
 Ба  асар{ои uиноb достони   лирикb ва {икояи  лирикb  низ  дохил  
мешаванд, ки мундариxа  ва мe{тавои  он{о  ба воситаи  таассуроту  андеша  
ва муносибати  бевоситаи  rа{рамони лирикb  ифода  меёбанд.  [амчунин, 
дар адабиёти  давраи  нави тоxик  дар баробари  жанр{ои  анъанавb  шакл{ои  
нави лирикb  пайдо  шудаанд  ва он{о  навъ{ои  гуногуни шеъри нав ва 
шеъри сафедро фаро  гирифтаанд.  Умуман,  лирика чун rадимтарин xинси  
адабb дар  ташаккули  завrи  бадеb ва камолоти  маънавии  инсон  са{ми 
муносиб дорад. 
 
 Савол ва супориш{о: 
1.  Чb хел  асар{оро  асар{ои лирикb  меноманд? 2. Оид  ба маф{уми  rахрамони  лирикb  
маълумот  ди{ед.  Жанр{ои  лирикb  ё uиноb  кадом{оянд? 4.  Рубоb  аз дубайтb  чb фарr  
дорад? 5.  Чаро  достон{о  асосан  дар шакли  маснавb  навишта  мешаванд? 6. Оид ба  
маф{ум{ои  достони  лирикb ва  {икояи лирикb чb  медонед? 7. Оё шеъри нав ва  шеъри 
сафед низ ба  навъ{ои  лирика тааллуr  доранд? 
 
 
 
 
 

АБДУЛ[АМИД  САМАД  
(таваллуд 1947) 

 
Зиндагинома   Нависандаи халқии Тоxикистон Абдул{амид Самад зодаи де{аи  
Шикорга{и но{ияи Ховалинги вилояти Хатлон мебошад. Маълумоти  
миёнаро  дар де{аи Кадучии  но{ияи Восеъ гирифтааст. Соли 1965 ба 
Донишгоҳи  давлатии омeзгории шаҳри  Душанбе дохил  мешавад. Соли 
1969, баъди хатми донишго{, ба идораи рeзномаи «Тоxикистони советb» ба 
кор меояд  ва бо ро{намои{ои рeзноманигорони  шинохтаи чум{урb 
фаъолият менамояд. Ин xо ба як гурe{ xавонони хушзавrу боистеъдод чун 
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Uоиб  Сафарзода, Шо{музаффар Ёдгорb, Салимшо{ [алимшо{   мепайвандад  
ва  аз донишу  таxрибаи устодони матбуот  ба{равар мешавад.  
  Абдул{амид Самад муддати  да{ сол  (1977-1987) дар шēъбаи насри 
маxаллаи  «Садои Шарr» кор кардааст. Xонишини сарму{аррири {афтаномаи 
«Адабиёт ва санъат» (1987-1988), xонишини сарму{аррири маxаллаи 
«Фар{анг» (1989-1990),   сарму{аррири  маxаллаи «Садои Шарr» (1990-1993) 
буд.   Аз соли  1993  xонишини  раиси  Иттифоrи нависандагони  Тоxикистон  
мебошад.   
Фаъолияти     Аввалин маxмēаи А. Самад «Шохи  чанор»  (1987) ном дорад. 
   адабb      Нависанда  худ ёдовар шудааст:  «Китоби  нахустинро,  ки аз  
{икоя{ои навшогирдонаам  мураттаб шудааст,  бо  умед… «Шохи  чанор» 
ном ни{одаам, зеро  ба арзиши  як шохаки дарахти наср хидмат кардан низ 
хушбахтист…» Адиб  дар па{лeи навъ{ои  хурди насрb  ба эxоди  асар{ои 
калон{аxм шурeъ мекунад ва нахустин повесташ «Баъд аз сари падар» (1979) 
ном мегирад.   
 Абдул{амид Самад,  {амчунин, муаллифи маxмeа{ои  «Паррончак{о» 
(1983),  «Пиёлаи шикаста» (1985), «Аспи бобом» (1986), «Косаи давр» (1987), 
«Майдон» (1989), «Акаи ошиr» (1992), «Ша{дрези садо» (1997), «Талош» 
(2002) мебошад. 
 Абдул{амид Самад  маrола{ои  публитсистb  ва сафарнома{о  низ  таълиф  
крадааст.  Аз xумла,  маrола{ои  адиб  оид ба  {аёт  ва эxодиёти  нависандаи  
қирuиз  Чингиз  Айтматов  («Устоди наср»),  суханварони тоxик  Мирзо 
Турсунзода («Ифтихори  миллат»),  Фазлиддин  Му{аммадиев («Xони 
одам»),  Uоиб  Сафарзода («Уrобе буд») ва Сайф Ра{имзод («Пайро{а  ва 
дунёи Сайф») таълиф  гардида, пурмe{таво  ва фарогиранд.  
 Соли  2000  нашриёти  «Суруш»-и  Те{рон  маxмēаи  осори  Абдул{амид 
Самадро бо номи  «Баъд аз сари падар» ба табъ расонд.  Rисми  зиёди  
{икояву  rисса{ои   нависанда ба забони русb тарxума ва чоп шудаанд.  Баъзе 
rиссаю {икоя{ояш ба забон{ои англисb, украинb,  белорусb, ēзбекb, rирuизb, 
эстонb, литвонb  ба табъ расидаанд. Нависанда як rатор rисса  ва {икоя{ои  
А.П. Чехов, А. Несин, С. Залигин, Н.  Дунбадзе, Г. Тютюнник барин  адибони 
маъруфро ба  забони  тоxикb  тарxума  кардааст. А.  Самад  соли   1990  барои 
rисса{ои  «Баъд аз сари падар»  ва «Аспи бобом»  ба  Xоизаи давлатии   ба  
номи устод  Рēдакb  сазовор гардидааст. 
Давраи аввали     Аз rадам{ои нахустин дар со{аи адабиёти бадеb диrrати   
   эxодиёт       Абдул{амид  Самадро  масъала{ои  ахлоrии xомеа, {астии инсон 
ва маънавиёти  муосирон  ба худ xалб намуд.  Дар {икоя{ои «Мурофиа»,  
«Rарз», «Суб{ медамид», «Мактаби  шо{тут», «Модар», «Хаёли ширин», 
«Шикор», «Э{тиёт» ва  uайра   мураккаби{ои  табиати инсон  ва че{раи 
зо{ирию ботинии он  мавриди  тасвири бадеb  rарор  гирифтаанд. 
 [икояи «Мурофиа»  чунин  оuоз  меёбад:  «Хишир-хишири  чизе ба 
тор{ои  асаби  Мурод нохун  зад.  Вай  ба па{луи дигар  гашта,  сарашро  бо 
кeрпа пeшонд.  Не, садо боз гeшашро  харошид. E чашм  накушода  хост  
зану  бача{ояшро ко{иш ди{ад (e {амин хел  одат  дошт),  ки намемонанд 
ором хоб  равад.  Вале аз чb бошад, лаби  кeрпаро поин  тела  дода,  чашм  
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кушод.  Ниго{аш  ба  шифти  дeдаолуди  хона  бархeрд  ва пай бурд, ки  дар 
ша{р  не,   дар де{а  хоб  рафтааст». 
 Хонанда  аз  сархатти  аввалин  ба макони воrеа («шифти  дудаолуди 
хона», «дар ша{р не,  дар де{а хоб  рафтааст») ва баъзе хислату  одат{ои  
rа{рамони {икоя  («хост зану бача{ояшро  ко{иш ди{ад») шинос  мешавад ва 
пай  мебарад, ки Мурод  дар  зиндагb  шахси  собитrадам ва масъулиятнок  
нест. 
 Нависанда дар ин {икоя масъалаи  доuи  рeз – суст шудани  пайванд{ои  
оилавb ва хешутабориро  бардоштаст ва ин масъалаи  му{ими  иxтимоиро  
дар мисоли  амалиёту муносибати Мурод  ба модар, бародар  ва  
{амrишлоrиён воrеb ва самимb  нишон додааст. Мурод  аз хурдb  чун  бачаи  
нозпарвард ба воя  расид,  баъд  дар  ша{ри  Душанбе  хонду  дар яке  аз 
мактаб{ои олии Душанбе муаллим шуд ва дигар ба де{а  барнагашт.  Мурод  
хислат{ои  дурeuгeb,  нокорагb ва  ваъдабозb  дорад, ба майнeшb  дода 
шудааст.  Бинобар ин дар  байни  {амде{агон  ва дeстон  эътиборашро  гум  
кардааст. 
 Табиати  номувофиr  ва рафтори  номатлуби  Мурод  аз xониби  модараш  
ва  бародараш –  Даврон  ма{кум  мешаванд: «Ака, одам,  ки аз ме{нат  
битарсад,  дастаи  бела  каx  мегeяд, сад ба{онаи  дигар  меёбад. [унарат,  ки  
{амин буд,  чиба  {аваси  олимшавb кардb?  Ту дар  ша{р  мегардиву  
маломат  ба сари мо  мерезад». 
 Махсусан,  сухан{ои  талху   xонко{и  модар  Муроди  чилсоларо ба  
фикру андеша  водор  мекунанд. Аз xумла,  чунин  сухан{ои  модар: 
«сабилмондаро  камтар  бинeшb, намешавад?», «беме{р шудаb», «раис 
васият  кард, ки  ба xанозааш Зокиру худата  хабар  накунанд», «мардака 
фиреб{ои туву беномуси{ои Зокир  uамбемор кард»,  «мулоимхунукb кардb, 
аз ту умедам ин набуд», «раис ба ту чb  бадb  карда буд, ки  дар  чашмаш хок  
пошидb, дурeu  гуфтb» Муродро маxбур кард, ки  ба худ ояд,  тамоми 
амал{ои  ношоистаашро  пеши рe орад ва ақли  солимро  ба кор  андозад.  
Мурод, ки дар  ни{одаш  андаке  xав{ари  инсонb  монда  буд,  аз сухан{ои  
модар,  бародар  ва муомилаи  {амде{агон  хулосаи муфид  бароварда  
тавонист. [икоя бо тасвири  {олати  пуршиддати  рe{ии Мурод ба анxом  
мерасад: «Мурод  айнакашро  рeйи каф  гузошта  бархесту  берун  баромад.  
Вуxудашро  ларзише фаро гирифта буд. Ба гумонаш  аз паси  {ар дарахт, 
дару  девор  {амсоя{о  ба e  менигаранду  ришханд мезананд. Вай  бо сари  
хамида  бел  дар даст  боu даромад  ва ду  навни{олро  решакан  карда  
гирифту  ба фарози  теппа, ба сeйи  мазор, ба зиёрати  оромго{и  раиси 
Усмон ро{b  шуд.  E  мисли  касе, ки  дар  мурофиа1 бо тамоми  айб{ояш 
иrрор  карда  бошад,  гуна{горона  rадам  мезад». 
  А. Самад  асар{ои   калон{аxм  низ навиштааст ва  нахустин  rиссаи 
нависанда «Баъд аз сари падар» (1979) мебошад. Дар  rисса   масъала{ои  
худшиносb  ва {имоя   намудани  шарафи  инсонb  бардошта  шудааст.  
Мундариxаи  асар  гуфтаи  Сайидои  Насафb – Бепадар  фарзанд  помоли  

                               
1 Мурофиа – даъво  ва љавобе, ки дар  мањкама  гузориш меёбад. 



 286 
маломат мешавадро таrвият меди{ад. [аёти хушу хурсандонаи  rа{рамони 
асар – Хусрав  баъд  аз марги падар  дар  хонаи таuояш – Аxик  тамоман  
таuйир  меёбад.  E  {амагb  {ашт мо{ дар хонаи  таuояш  зиндагb  кардааст.  
Вале дар муддати  кeто{ каду  баст, тар{и  рe ва  муносибати  писарак  ба 
одаму  олам  ба  куллb таuйир  меёбад. Хусрав  дар де{аи  нообод  ва  
камодами  таuояш  мефа{мад, ки  баъзан  ширинсуханb  ва хандаву 
ме{рубонb {ам ниrобе барои пин{он доштани хислат{ои  разилонаву  
манфури  инсон  мешудааст.  
 Писарак  {ис мекунад, ки  баъд аз сари падар  бори масъулияти  оила ва 
нига{бонии он  ба дeши e   афтодааст ва  ба ин  санxиши  таrдир  бояд  
мардона  тоб оварад:  «Ту агар  бачаи  нангу  номусдор  бошb, хонаи  
падаратро  напарто, обод  ниго{ дор.  Чароuи  хонаи  падарата   доимо  
даргирон,  ки рe{аш  шод  шавад, одам{о  ба ту  ра{мат  бигeян», - гуфтани 
модари Хусрав – Ма{ингул  вазифаи  {ар як фарзандро  баъди  марги  падар  
муайян  мекунад. 
  Хусрав  дорои  ахлоrи  {амида ва xа{онбинии солим  мебошад ва 
рафтору кирдори  одамони  гуногунро дар тарозуи аrлу  хирад  бармекашад. 
Саргузашти   Хусрав барои  {ар як  наврас   ибратомeз аст. 
Такмили       Бо  rисса{ои «[авои тирамо{» ва  «Рēдапо» давраи сифатан нави   
  тасвир      тасвироти   А. Самад оuоз  меёбад. Дар ин  rисса{о ва «Сарлашкар» 
барин  асар{ояш муносибати образ{о ба му{ит ва {аёти воrеb  равшан э{сос 
мешавад. Нависанда  бар он аст, ки   зиштb, худпарварb ва дигар амал{ои  
бади одамон натиxаи  муносибат{ои номувофиrи иxтимоb  мебошад.  Дар 
rиссаи «Сарлашкар»  ба воситаи  xузъиёти   пурзарофат характери мардуми 
де{от {унармандона офарида шудааст. Масалан, зан{ои де{а дар кēча  
rомати баланду сурати зебои  Султонро дида   чунин    му{окима меронданд: 
  «-- Лекин  беваи сарсахт  якта  зоиду зēр… 
  -- А{  нагē… Худо  {амин хел  як писари   баxигарат ди{ад,  бас аст.  Чb  
лозим одамсурати  човасару  каxалапои зиёд? 
       -- Рост. Худо лоиr донист гуфта, {ай зоидаму зоидам, -- нолишомез ба 
сē{бат шарик мешуд дигаре. – Азоби  сага кашида  ба воя расондам,  ки  як 
рēз  даст мегиранд,  ба дардам дармон мешаванд.  Шукронаи xоншон, ки uайр   
аз  ташвишу   саргардонb то {ол  ба хона сари хас  наоварданд… 

– О,  диламро наков,  ки халтаи зардов аст, –  бо  {асрат мегуфт дига - 
ре. – Бо чb  умеду  орзу  як лахт гeшта  одам кардам.  Тамоми дороиямро  ба 
хоку об зада,  аxинасареро  додамашу дар  балои азим  гирифтор  шудам». 

Эxодиёти А. Самад  анаъанаи насри  {азорсолаи тоxикро давом дода,   
дар ифодаи  ҳолатҳои  рe{ии табаrа{ои гуногуни  xомеа  са{ми муносиб 
гузоштааст. 
 
 Савол  ва супориш: 
1. Дар бораи зиндагиномаи А. Самад  маълумот  ди{ед. 2  Асар{ои  нависандаро  номбар 
кунед.  3. Дар {икояи «Мурофиа»  кадом масъала  бардошта шудааст? 4.   Оё суханони  
модар ба Мурод таъсир намуданд?  5.  Чаро {икоя «Мурофиа»  номгузорb шудааст? 6.  
Оид  ба забони {икоя{ои  А. Самад  чb  гуфта  метавонед? 7.  Дар бораи образи Хусрав (аз 
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қиссаи «Баъд аз сари падар») маълумот ди{ед.  8.  Дар қиссаи «Сарлашкар»  хислатҳои  
мардуми  де{от  чb  гуна  ифода  ёфтаанд? 
 
                                  

RИССАИ «ПАРРОНЧАКЊО» 
 
 Мe{тавои        Зиндагb ва фаъолияти   донишxeёни мактаб{ои олb мавриди  
   rисса     тасвири  нависандагоне  чун Сорбон ({икояи «Панx сол»),  А. Самад 
(қиссаи «Паррончак{о»)  ва Б.  Абдурра{мон (романи «Дунёи сабзи ишr») 
rарор гирифтаанд. «Паррончак{о» (1982) нахустин rиссаи бадеист,  ки 
шахсияти донишxeёнро дар xомеа ошкор месозад. Дар маркази rиссаи  
«Паррончак{о»  воrеа{ои  рeзгори  нависанда,  ки дар Донишго{и  
омeзгории  пойтахт аз сар гузарондааст,  rарор  гирифтаанд.  А. Самадов  
рeзгори  донишxeйии   хешро ба зиндагии  донишxeёни  дигар  умумият 
дода,  як силсила образ{ои  хотирмон  офаридааст. 
 Rисса  аз ХIV боб иборат буда, бо маъракаи имти{оноти  дохилшавb   дар 
яке   аз мактаб{ои  олии  Душанбе оuоз  мешавад  ва дар он  воrеа{ои  
яксолаи   та{сили донишxeён мавриди   тасвир rарор  мегиранд. Воrеа{о  дар 
асоси  фаъолияти  ду гурe{и донишxeён  сурат меёбанд.  Ба гурe{и аввал 
Наим,  Насим,  Ра{матшо{, Гулсоро  дохил мешаванд,   ки рафтору омоли  
ибратомeз доранд.  Ба гурe{и  дуввум Rайсу Ра{имбек, Паканаву  Сe{роб ва  
Латофату  Назокат шомиланд,   ки акси гурe{и  аввал   амал мекунанд. 
Миёни  ин ду гурe{ зиддият мавxуд аст ва ин зиддият тамоми мундариxаи  
асарро  фаро гирифтааст.  
Образ{ои       Rа{рамони  марказии  rисса  Насим   ном дорад.  Вайро {амкур-    
асар       сон «писари раис» меноманд.  [ол он ки e  xавонест, ки аз падару  
модар  барваrт ма{рум монда,  дар хонаи  бача{о тарбия  ёфтааст.  Насим бо 
хоксориву ме{натдeстb  ва муомилаи  хушу рафтори  некаш дар байни 
{амсабаrон эътибор  дорад. E {аrиrатxe аст. Дар синфхона  аз {амсабаrон 
rафо  менишинад ва {еx го{ донотарошb намекунад.  Вале {ангоми  дифоъ аз 
{амсабаrон ва {аrrу {уrуrи худ фаъол  аст. Насим бо хоксорb,  бамуло{изагb  
ва  ширинзабонb  намунаи  ибрати   xавонони  охири асри  ХХ   ва ибтидои 
асри  ХХI  тоxик мебошад. 
 Дар rисса ба доншxeйи дигаре шинос мешавем, ки  Наим ном  дорад.  
Наим донишxeйи фаъол ва {аrталош аст, бинобар ин  нависанда  eро ба 
сифати  ноrил ва ровb1 истифода кардааст. Мавrеи Наим  дар {аллу фасли  
масъала{ои  ахлоrи xавонон  аз Насим  кам нест.  Бесабаб  нест, ки   {амаи 
задухeрд  ва низоъ{ои  rисса   аз рeйи   мушо{ида  ва  дарку фа{миши  e {ал  
мегарданд.  Наиму  Насим  чун донишxeёни {алиму ме{рубон,  ме{натдeсту 
бомаърифат, хоксору инсондeст ба муrобили донишxeёни фориuбол, 
rаллобону  муфтхeрон  ва мансабпарастон  амал мекунанд.  
  Ра{матшо{ низ ба Насиму  Наим  {амтаrдир аст.   Тафовути Ра{матшо{ 
он аст, ки   e  рeзгордида буда,  зану  фарзанд дорад ва миёни  донишxeёни 

                               
1 Ноrил  ва ровb – дар асари  бадеb образе,  ки воrеа{о  аз забони   e наrл меёбанд. 
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дигар   чун дeсти  калонсолу  таxрибадида эътироф  мешавад.  Хонанда ба ин 
образ  дертар шинос гардад {ам,  зуд ба он унс мегирад. Нависанда 
Ра{матшо{ро ба муrобили Rайсу  Ра{имбек  барин донишxeёни бадрафтор 
ва беандеша мегузорад.   Ра{матшо{  чандин маротиба   ба ин ду  {амдарси   
авбошу  майзада  ва нопокаш ба муноrиша медарояд. Дар ин {олат{о 
сухан{ои  e бо  далел{о  ва  му{окима{ои   мантиrb  таrвият  меёбанд: 
 — Ошно,  ба панxаи  ман  нигар. – Ра{матшо{  дасти росташро сeйи  
Ра{имбек дароз  кард. – Дидb,  панx ангушт  баробар нест… Масалан,  раиси  
Шо{назари  моро  аз де{rон фарr  кардан мушкил. Дар xой{ои ношинос  
шофирашро раис гумон карда, аз e боло мешинонанд. Лекин парво 
намекунад.  Гав{ари одам аст  раиси Шо{назар.  Бача{ош {ам,  а{ли  аёлаш  
{ам доимо {амро{и мардум кор мекунанд. 

— Бача{ош кор мекунанд? – {айратомез пурсид Ра{имбек. 
— Бале.  Кор {еx каса  намекушад. 
— Э{а,  падарам  раис бошаду дар зери офтоби сeзон кор кунам? Ин {еx 

 xои таъриф надорад.  Раис  бе{унар аст. [м,  як рeз бошу хурeс бош! 
— Ана, дидb, оншо! – гeё  чизи аxиберо кашф карда бошад, ба ваxд омад 

Ра{матшо{. –  Ту {ам  аз раиси мо фарr доштаb. [амаи   мо,   яке аз {исоби 
мардуму  кисаи давлат  дасткушод, дигаре мумсик,   яке  ба  xое нарасида  
{авобаланд,  дигаре  со{иби  мансабу  боз  хоксор,  яке  доро,  дигаре нодор…  
Ин  чиз  xойи ба{с надорад,  ошно, -- оромона  ба сe{бат  нуrта гузошт 
Ра{матшо{. 
  Мутолиаи rиссаи «Паррончак{о» хонандаро ба че{ра{ои со{ибэ{тироме, 
мисли   Абдукаримамак,   муаллим [акимb, завxаи  Абдукаримамак,  раиси 
Шо{назар ошно месозад, ки  ин гурe{  бо хислат{ои наxиби инсонb, бо 
ахлоrи  пок ва рe{и rавии худ метавонанд инсон{ои навро  низ тарбият 
намоянд. Наим ду сол боз дар шаҳр  дар хонаи амакаш Абдукарим  зиндагb 
мекард. Дар ин хона барои e тамоми шароит муҳайё буд. Завxаи  
Абдукаримамак ба Наим  дилсeзу меҳрубон буд.  Наим  иқрор мешавад, ки  
дар деҳа  ҳатто аз модараш  чунин ғамхориро  надидааст.  Вақте ки Наим  
баъди донишxe шудан дар хобгоҳ зиндагb кардан мехоҳад,  eро аз нияташ  
гардонданb  мешавад: 
 – Хонаи мо  ба дилат зада бошад,  ин гапи дигар. – Янгаам илтиxоомез ба 
амакам нигарист,  дар чашмони e  аллакай  ашк ҳалқа зада буд. – О ман  туро  
аз ягон  фарзандам  кам намедонам –ку, - гуфт e  ва бо гeшаи  рeймол  оби  
чашмонашро  поккунон илова кард: - Хобгоҳ  барои бачаҳои бекасу  роҳдур  
лозим.  Ту хонаи  алоҳида  дорb,  нону хeрок  доим  муҳайё… Натарс,  дигар  
намегузорам,  ба ягон  кор даст расонb… 
 Нависанда  дар се варақи аввали  боби VI  образи завxаи  Каримамакро  
чунон  воқеb  ва ҳунармандона  офаридааст, ки хонанда мафтуни  табиати  
ҳалиму  муносибати  оқилонаи  ин зани  сабзинаи  чилсола  мегардад. 
 Дар «Паррончак{о» чун Rайс, Ра{имбек, Латофат, Назокат, Пакана,  
Нурик,  Сония, [икмати ланда{ēр  як rатор   симо{ои манфb фаъолият 
доранд, ки дар му{ити xомеаи  сол{ои  80-ум  рeзгор дошта, ба {аромиву  
ифлосb,  разиливу   нобакорb, rотиливу хиёнат даст мезананд. Аз xумла,  
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тасвири  симо{ои манфури Латофату Назокат барин духтарони айшу 
ишратпараст  ба маrсад  мувофиr аст. Дар тасвири нависанда ин духтарҳо ба  
донишxe  монанд  нестанд ва моҳияти  зиндагиро  танҳо дар зару зевар, сару 
либос ва айшу  ишрат  медонанд. Латофат ба либос  чунон рағбат  дорад, ки  
«мабодо дар тани духтаре ҳамранги либоси  худашро  бинад, бедимоғ,  
дилтанг,  ҳатто  хашмгин мешаваду  дуюмбора он пероҳанро  намепeшад». E  
дар ҳама  xо – ҳам дар хона,  ҳам дар кeча ва ҳам дар донишгоҳ  танҳо аз 
дороию  сарват ҳарф мезанад ва аз тeҳфаҳои  пурқимати падари  давлатманду  
ҳаводорони  тамаъкораш курта –курта  гeшт  мегирад. Латофат дар синфхона 
ангуштарини навашро  ба дугонаҳояш  чунин  намоиш  медиҳад: 

– Додом тeҳфа кард… [оло  бибию  бобокалони  ҳеx  кас  ин хелашро  
надидааст.  Нигинаш  алмос,  тиллояш холис. – E чунин  тез  гап  мезад, ки  
нафас  дар гулeяш  мепечид. – Акнун шашта шуд.  Дута  дар ин ангуштам.. 
Нархи  ҳамаи инҳо, - вай  панx  ангуштарияшро  нишон дод, - ба ин баробар 
намешавад… Як мошин… мошини  одb ҳам не, як «Жигулb» аст… 

Табиист,  ки  чунин ҳарисb ва кeтоҳандешb Латофату  Назокатро  бо 
роҳи  номатлуб  мебаранд  ва онҳо дар худи  соли  авали  таҳсил  ба  бадбахтb  
гирифтор  мешаванд. Нависанда  ба муrобили ин навъи  духтарон  че{раи 
ибратангези Гулсороро офаридааст, ки  ба  пешрафти маънавиёти духтарони 
донишxe мувофиrат мекунад.  

Забони «Паррончакҳо» равону  пуробуранг буда,  ба хонанда ҳаловат 
мебахшад. [ам сухани нависанда ва ҳам нутқи  персонажҳо   бо зарофат 
омезиш ёфта,  басо дилнишину  хотирмон садо  медиҳанд.  Порчаҳои шеърb,  
суханҳои ҳикматнок  ва мақолу зарбулмасалҳо  боиси  такмили  мундариxаи 
асар  гардидаанд.  Махсусан истифодаи  бомавриди xузъиёти  бадеb баёнро  
мeъxазу  рехта  намудааст.  Нависанда  бо чанд xумлаи содаи  ҳикоягb  
муносибати  мухталифи  ҳамкурсонро  ба хабари ба дарс  ҳозир шуда  
натавонистани  устод  [акимb  ба таври амиқ нишон  додаст: «Латофату 
Назокат  аз ин хабар шодона  қарсак заданд.  Онҳо дарҳол  сумкаҳоро  ба 
китф ҳамоил  карда, нeг-нeги  по берун  баромаданд.  Rайсу  Раҳимбек  
дунболи  онҳоро  гирифтанд.  Баъд носкашу сигареткаш паи ҳам  аз синф  
баромаданд.  Танҳо  Насим  аз болои  китоб  сар намебардошт.  Гулсоро  рeи  
муқоваи  дафтараш  сурати  кафтар  мекашид. Ин шуғли  доимии eст». 

Агар  xузъҳои  «қарсак задан», «нeг-нeги по берун  баромадан», 
«дунбол гирифтан»  фориғболb  ва  кeтоҳандешии  Лутфияву  Назокат ва 
Rайсу  Раҳимбекро  таъкид  намоянд,  пас xузъҳои  «аз болои китоб сар 
набардошгтан» ва «дар муқоваи  дафтар  сурати  кафтар  кашидан» ба 
масъулиятшиносb,  бекинагb ва  инсондeстии  Насиму  Гулсоро  ишора  
доранд. 

Ба {амин тариr,  повести «Паррончак{о»-и Абдул{амид Самад асари  
зарурb ва xолиб мебошад.  Хонандаи имрeз, махсусан xавонон,  аз фаъолияту 
рафтори  Насиму Наим  ва Ра{матулло{у  Гулсоро ибрат мегирад, донишу 
маърифат  меандeзад ва аз амал{ои  ношоями Rайсу Ра{имбек ва Латофату 
Назокат афсeс хeрда, ин тоифаи   нангбори миллатро  бад мебинад. 
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Савол  ва супориш{о: 

1.  Rиссаи  «Паррончак{о» ба рeзгори кадом табаrаи а{олb бахшида шудааст? 2. Образ{ои 
rисса  ба чанд гурe{ xудо мешаванд? 3. Образ{ои   мусбат аз кадом xи{ат ибратангезанд?  
4. Оид ба сeҳбати Раҳматшоҳ ва Rайсу Раҳимбек мулоҳиза ронед.5. Барои чb образҳои  
Латофату Назокат ва Rайсу Раҳимбекро манфb мегeянд? 6. Оид ба забони асар маълумот 
диҳед. 7. «Паррончак{о» барои xавонони  имрeз  чb а{амият дорад? 
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