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АНДЕШАЊО ПЕРОМУНИ РУБОЇ
1. ИСТИЌЛОЛИ ВАЗНИ РУБОЇ
Яке аз нишонањои асоситарини шеъри њар навъи бани башар вуљуди
вазн дар он аст ва тардиде нест бар ин ки «дар њар яке аз забонњои дунё
агар шеъре њаст, мавзун аст» ва дар њељ ќавмеву миллате ва дар њељ замоне
шеъре, ки холї аз вазн бошад, набудааст ва аз ќадимтарин замоне, ки
истилоњи шеър ё муодили он дар забонњои дигар ба яке аз анвои њунар
итлоќ шуда, њамеша мафњуми он бо мафњуми вазн мулозима доштааст.
Аз ин рў, рубої њам, ки яке аз анвои ќадими шеъри форсї буда, вазни
њиљоии он баъдњо ба арўзи араб татбиќ карда шудааст ва њатто рубоиёти
арабї ба вазни рубоиёти форсї дар мамолики араб пањн гаштааст, пеш
аз њама бо њамин вазни ќадимии худ соњибистиќлол аст ва бо он аз дигар
жанрњо фарќ мекунад. Вале вазни рубої бо хусусиятњои хоси худ низ аз
анвои дигари авзони арўз фарќ дорад. Маълум аст, ки бањрњои вазни арўз
барои тамоми жанрњои назми форсї муштараканд ва шоир метавонад
ќасида, ѓазал, ќитъа ё маснавии худро дар яке аз вазнњои арўз эљод намояд.
Аммо барои эљодкори рубої њол чунин нест ва офарандаи рубої танњо
дар шаљарањои 24-гонаи ахрабу ахрами бањри њазаљ метавонад рубої гўяд
ва дар акси њол офаридаи ў рубої мањсуб намегардад. Ба ибораи дигар
бигўем, «вазни рубої ихтисос ба рубої дорад» ва рубої дар байни анвои
назми форсї ягона жанрест, ки истиќлоли вазни худро то имрўз нигоњ
дошта, ягон жанри дигаре натавонистааст вазни онро пурра тасарруф
намояд. Далели ин даъво шумораи ночизи он ашъорест, ки дар даврањои
мухталифи инкишофи назми форсї бо вазни рубої гуфта шудаанд ва
тамоми онњоро метавон дар чанд сафња дарљ намуд. Лозими тазаккур аст,
ки кўшиши ба жанрњои дигари назм татбиќ намудани вазни рубої асосан
дар асрњои ХI-XII ба назар мерасад, ки дар асрњои минбаъда ашъоре, ки
бо вазни рубої гуфта шудаанд, боз њам камтар дида мешаванд. Ба хотири
он ки андешањои худро беисбот нагузорем, намунае чанд аз анвои назм
меорем, ки бо вазни рубої гуфта шудааст:
Ќитъаи Абўтоњири Хотунї, ки Шамси Ќайси Розї дар «Алмўъљам»
овардааст:
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Устод мабар гумон, ки дилреш наям,
В-аз феъли туву аз ту бадандеш наям.
Дар кеши ту оини накўкорї нест,
Эзид донад, ки ман бар он кеш наям.
Бе њамчу худе бувад маро хешиву бас,
Бегонаи табъи хешро хеш наям.
Дар некиву дар бадї наям њамсари ту,
Бе хор наям, валек бе неш наям.
Гуфтї, ки чаро давониву бозпасї,
З-он бозпасам, ки чун ту дар пеш наям.
Ќитъаи дигаре, ки Давлатшоњи Самарќандї дар «Тазкират-уш-шуа
ро» аз номи Шайх Озарї зикр кардааст:
Сардафтари арбоби њунар Хоља Алї,
Эй он, ки туро лутфи табиат азалист.
Ту хоњ маро писанду хоњї мапсанд,
Донад њама кас, ки Њамза устоди Алист.
Дар девони Ќосим Анвор ѓазали зерин ба назар расид, ки дар вазни
рубої гуфта шудааст:
Дарвеш, ки њарфи ў ба сурат пеш аст,
Њар як ба масобае, ки беш аз пеш аст.
Дол аст валек он ки бо дору соз,
Гар бар тани ту њар сари мўе неш аст.
Ин рўву риё макун, ки ин рўву риё,
Расвоии бегонаву ранљи хеш аст.
Вов аст вифќи ѓайри мавло кардан,
Ин кор чунин кори яке бе хеш аст.
Ё якдилу якранг шав андар рањи ишќ,
Якто нашавад њар он ки ў бе хеш аст.
Шин он, ки кунад шукру шикоят накунад,
В-андар паи хасми хеш некандеш аст.
Њар кас, ки чунин панљ хисолат дорад,
Дарёбу дар ў гурез, к-ў дарвеш аст.
Аз ќасидаи Фаррухї, ки дар «Маљмаъ-ул-фусањо»-и Ризоќулихони
Њидоят омадааст:
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Сарвї, гар сарв моњ дорад бар сар,
Моњї, гар моњ мушк дорад в-анбар.
Моњат бо мушк сим дорад хамбар,
Сарват бо моњ лола дорад зевар.
Ман бисёре ѓами ту хўрдам, љоно,
З-ин рўй, эй бут ба рўй гаштам чун зар.
Дорам бар рух зи ашк љўе љорї,
Рўям зард асту тан чу мўе лоѓар.
Гар ман аз базми мир бўе ёбам,
Гардад корам зи бахт рўзе бењтар.
Аз дил дарёст миру аз каф Љайњун,
Бар садр ў Њотам асту бар зин Њайдар.
Аз худ даште фарох гардад Љайњун,
Чун кард ў аз наём берун ханљар.
Гардун майдон шавад чу бозї чавгон,
Дарё сањро шавад, чу бозї лашкар.
Гетї заррин шавад, чу ой зї разм,
Хоро пурхун шавад, чу тозї ашќар.
Бабрї, гар бабр дар дораду зубин,
Абрї, гар абр тољ дораду афсар.
Сафдар чун ту набуд Рустам ё Сом,
Мењтар аз ту набуд Љам ё Нўзар…
Ќасидаи мазкури Фаррухї, ки то охир бо яке аз вазнњои нисбатан
саќили шаљараи ахрами рубої – Њазаљи мусаммани аштари солими азалл
(абтар) / - - - / - у - / у - - - / – навишта шудааст, гумони ѓолиб он аст, ки
шоир онро аз рўи тафаннун ва ба хотири нишон додани њунари шоирї ва
мањорати санъаткории худ дар назди мамдўњ ва раќибони худ – шуарои
дарбор эљод карда бошад.
Бино ба маълумоти Е.Э.Бертелс дар чанд љои «Тамњидот»-и
Айнулќуззоти Њамадонї ашъоре себайтї (дар шакли мусаддас) мављуд
аст, ки тарзи ќофиябандии – аааааа дошта, дар вазни рубої гуфта шудааст
ва яке аз себайтињое, ки Е.Э.Бертелс зикр мекунад, ин аст:
Касро зи нињони дил хабар натвон кард,
Ањволи дил аз касе њазар натвон кард.
К-ин олами шаръро зи бар натвон кард,
Инсониро зи худ бадар натвон кард.
Мањљубонро бад-ин назар натвон кард,
Бо хеш ба кўи мо гузар натвон кард.
5

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Яке аз шуарои маъруфи нимаи аввали асри ХI Манучењрии Домѓонї
њарчанд хеле кам рубої сурудааст (дар девони ў 6 рубої сабт аст), вале
ў мусаммате дорад, ки аз 39 байт иборат буда, дар вазни рубої гуфта
шудааст ва Муњаммад Авфї дар «Лубоб-ул-албоб» аз ў фардбайтњое зикр
мекунад, ки бо вазни рубої таълиф гардидаанд. Аз сабаби он ки мусаммати
Манучењрї хеле дароз аст, мо ин љо бо овардани ду банди аввали он иктифо
менамоем:
Субњоналлањ љањон набинї чун шуд,
Дигаргун боѓу роѓ дигаргун шуд.
Шамшод ба тўи зулфаки хотун шуд,
Гулнор ба ранги тузиву парнун шуд.
Аз сабза замин бисоти бўќалмун шуд,
В-аз меѓ њаво ба сурати пушти паланг.

* * *

Дар боѓ кунун њарирпўшон бинї,
Бар кўњ сафи гуњарфурўшон бинї.
Шабгир кулангро хурўшон бинї,
Дилњо зи навои мурѓ љўшон бинї.
Бар рўи њаво гилемгўшон бинї,
Дар даст абиру нофаи мушк ба чанг.
Намунаи фардбайтњои Манучењрї, ки дар «Лубоб-ул-албоб» омада
анд, чунинанд:
Гар баркашам ин фурўшуда пой аз гил,
Њаргиз надињам ба њељ номарде дил.

* * *

Бехобиро бар дида бастастам.
В-аз дидани хоби бењуда растастам.

* * *

Лўлў дорї миёни ёќут андар,
Эй зиндакуни мурда ба тобут андар.

* * *

Эй хурдгули нек, надониста зи бад,
Чандон гирањат зи мушк бар лола кї зад?
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Умуман, гуфтани фардбайт бо вазни рубої бештар дида мешавад
ва мо ин њолатро дар асрњои ХIV-ХV дар осори Абўисњоќи Атъима,
Ќорї Низомиддини Яздї, Фонии Чиѓатої ва дигарон низ мушоњида
намудем. Вале бояд хотиррасон намуд, ки тамоми ашъори бо вазни рубої
гуфташуда ва аз маъхазњои дастрасбуда љамънамудаи мо хеле кам аст
ва эњтимол меравад, ки аз ин зиёда дастрас кардани чунин ашъор шояд
муяссар нагардад. Гуфтан љоиз аст, ки дар эљодиёти шифоњии мардуми
тољик фардбайтњо дар вазни рубої нисбат ба назми хаттии мо зиёданд ва
бо вуљуди он ки аксари онњо дар асоси рубоињо ба вуљуд омадаанд ва дар
байни рубоињо ќаринањо (вариантњо) доранд, вале муњим он аст, ки онњо
вуљуд доранд ва намунањои зерин далели возењи ин даъвост:
Аз хона баромадиву љумун-љумун,
Дардат занадо љувонзани ќошпаррун.

* * *

Э духтараки сафедаки хушханда,
Умрат гузарад ба ин љавони ганда.

* * *

Ситора ба моњ буромаду ман дидам,
Ќањрї будамо ба дилбарам хандидам.

* * *

Эй љўраи нозанини дандонзира,
Берун, ки намебурої, мањтоб хира.
Яке аз нуќтањои муњими дигар он аст, ки дар назми халќї инчунин
назири себайтиеро, ки Е.Э.Бертелс дар «Тамњидот»-и Айнулќуззоти Њама
донї пайдо намудаасту мо дар сафањоти ќабл дарљ намудем, метавон беш
тар пайдо намуд. Навъи мазкури назми халќї, ки дар натиљаи васлшавии
байтњои мувофиќи ду рубоии ба њам наздик ва ё бо роњи ба як рубої
изофа кардани байти муносиб ба вуљуд омадааст ва хусусиятњои рубої,
аз он љумла вазни рубоиро ба худ ќабул намудааст, алњол дар назми халќ
бо номи «себайтї» арзи вуљуд мекунад ва ба намунаи себайтии овардаи
Е.Э.Бертелс хеле наздик аст. Масалан, себайтињои зерин:
Э духтараки хурдтараки абру бањор,
Шўята кушам туя кунам беваи зор.
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Шўяма накуш мана накун беваи зор,
Харбузая хўр туя дар полез чї кор.
Њар кас, ки маро гирад як шаб дар канор,
Њољї шаваду Макка равад сесад бор.
Мањтобшаб аст чаќон-чаќон сояи бед,
Дар сояи бед нишаста як куртасафед.
Э куртасафед, рў ба боло дорї,
Дар пеши барат бурида гулњо дорї.
Ман садќа шавам бурида гулњои туро,
Монандаи кавк рў ба сањро дорї.
Њарчанд ки ќофияи себайтии дуюм аз мисоли овардаи Е.Э.Бертелс
фарќ дорад, вале муњим он аст, ки дар назми халќї низ назири себайтињо
вуљуд доштааст. Мо дар назми халќї танњо фардбайт ва себайтињои дар
вазни рубої гуфташударо дучор омадем, зеро аксари жанрњои назм аз
ќабили ќасида, ќитъа, ѓазал, маснавї, мусаммат дар эљодиёти халќ дида
намешаванд ва баъзеи онњо тамоман вуљуд надоранд.
Бо вуљуди ин тамоми намунањое, ки аз назми китобї ва эљодиёти
шифоњии мардум зикр намудем, гувоњи онанд, ки истифодаи вазни рубої
дар жанрњои дигар њодисаи љузъист ва характери умумї надорад ва агар
бо вазни дубайтї, яъне Њазаљи мусаддаси мањзуф ў маќсур (у - - - / у - - - / у
- - ё у - -) њазорон байт, ѓазал, ќасида,ќитъа, маснавї ва дигар анвои шеър
таълиф гардида бошад, тамоми абёте, ки дар вазни рубої дар адабиёти
китобї гуфта шудааст, бояд аз ду-се сад байт зиёд набошад.
Мањз њамин истиќлоли вазни рубої нагузоштааст, ки он чун дубайтї
ба сифати бандњои алоњидаи шеърї низ мавриди истифода ќарор гирад.
Њарчанд ки дар назми форсї борњо саъйе барои аз рубоиёти алоњида
тартиб додани асари томе вуљуд дошт, вале ин кўшишњо низ ангуштшумор
буданд ва ба майли умумї табдил ёфта натавонистанд.
Яке аз кўшишњои нахустини чун асари том љамъ овардани рубоиёти
алоњида «Мухторнома»-и Аттор аст, ки аз тарафи худи шоир ва бо хоњиши
дўстонаш мураттаб гардида, аз як муќаддима ва 50 боб «дар матолиби
мухталифи ирфонї ва бархе дар мабодии дину мазњаб ва порае дар умур
ва ањволи шахсї ва ќисмате низ васфи манозири табиї аст аз ќабили
бањору шаб ва гулу субњ ва бобе чанд ошиќона дар васфи чашм ва абру ва
хату њол ва дањану миён ва ѓайра» иборат аст ва алњол дар бораи шакл ва
миќдори абёти ин асар аќоиди мухталиф мављуд аст. Баъзењо бар онанд, ки
«Мухторнома» саъйест дар таълифи достони тарбиявї – ахлоќї дар шаклу
вазни рубої ва тибќи ин аќида он бояд 5000 рубоиро дар бар мегирифтааст.
Бино ба маълумоти дигар гўё Аттор «Мухторнома»-ро дар 6000 байт дар
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ќолаби рубої мураттаб сохтааст ва аз он миён 1000 байт ў 500 рубоиро,
ки лоиќи ин олам набудааст, бар об шустааст. Бархе аз донишмандон
«Мухторнома»-ро маљмўаи алоњидаи рубоиёт донистаанд ва онро аз 2010
рубої, ки аз тарафи худи Аттор интихоб гардидааст, иборат шумурдаанд.
Вале аќидаи ба њаќиќат наздиктар он аст, ки «Мухторнома»-ро Аттор
мувофиќи наќшаи ќаблї бояд аз 5000 рубої мураттаб намуда, мувофиќи
мавзўъ дар 50 боб људо мекардааст ва њар як боб 100 рубоиро дар бар
мегирифтааст. Вале аз рўи дастнависњои мављуда гумон меравад, ки ин
наќшаи шоир амалї нагашта ва «Мухторнома»-и Аттор дар шакли њозир
бештар аз 1000 рубоиро дар бар гирифтааст.
Дар нињояти амр метавон гуфт, ки «Мухторнома»-и Аттор достони
мустаќил набуда, маљмўаи рубоиётест, ки мувофиќи мавзўъ ва мундариљаи
ѓоявї ба бобњои алоњида људо карда шудааст ва чунин усулро њатто дар
ќарни мо дар китоби Исо Њидоят «Мактаби Хайём», ки дар он рубоиёти
шоирро мувофиќи мавзўот дар 14 боби алоњида иборат аз 136 рубої му
раттаб сохтааст, дида метавонем. Вале чунин кўшишњо низ љузъї буда,
муваффаќияте пайдо карда натавонистаанд ва дар назми форсї наметавон
достонеро пайдо кард, ки дар шакл ва вазни рубої гуфта шуда бошад.
Дар назми хаттии мо инчунин кўшишњое ба харљ дода шудаанд, ки
аз якчанд рубоии аз љињати мавзўъ ва мундариљаи ѓоявї ќаробат дошта
шеъри алоњидае созанд ва чунин рубоиётро мусалсал ў мавќуф гуфтаанд.
Чунончи Шамси Фахрї дар «Меъёри Љамолї» њашт рубоии мусалсалро
чун шеъри алоњида зикр намудааст, ки 4 рубоии аввали он чунин аст:
Дї булбулаке зариф аз тарфи чаман,
Дидам, ки нишаста буд бар шохи суман.
Дар васфи латофати гули тардоман,
Мехонд ба завќ ин рубої бар ман.
К-эй зинати навбањору эй тарфи чаман,
Бишкаста зи равнаќи ту бозори Хутан.
Дер омада зуд марав аз пешам,
В-арна зи љафову зуд сари ту ман.
Дар њазрати шоњ нолаву оњ кунам,
Ўро зи љафову љаврат огоњ кунам.
В-ар шоњи љањон ба ѓаври њолам нарасад,
Аз васли рухат ба раѓми бадхоњ кунам.
Дар сояи ту муроди хотир њосил,
Андешаи фурќати ту аз дил зоил.
В-аз он ки шањаншоњ ба њолам нарасад,
Аз љаври ту ман низ ба ночор, эй дил.
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Шарафиддини Ромї низ дар «Њадоик-ул-њаќоиќ» бо номи «шеър» се
рубоии зерин овардааст:
Худро зи хату лаби ту, эй симинбар,
Бар оташу об мезанад уду шакар.
Бо пистаи тангаш, ки фидояш бодам,
Дар пўст нуњуфта ѓунча дар ханда магар.
Ин беадабї номия ногоњ шунид,
Аз хашм равонаш ба сари дор кашид.
Чун дам зи њаводории ў мезад бод,
Шуд тунду дањони ѓунча аз њам бидарид.
То хор хиљил миёни бўстон гардад,
В-аз кардаи сарди худ пушаймон гардад.
Лаб бардўзад, дањан бубандад ѓунча,
Он љо, ки набоядаш, ки хандон гардад.
Аз намунањои рубоиёти мавќуф ё мусалсали боло метавон ба хубї
дарёфт, ки бо вуљуди паи њам омадан ва љузъи як «шеър» њисобида шудани
њар як рубої чун асари хурди лирикї, чун шеъри том маъниву маќсади
муайянеро ифода мекунад ва худ чун шеъри мустаќил аз рубоиёти дигар
људо шуда меистад. Аз ин мебарояд, ки дар як шеър паи њам омадани
чандин рубої ба њељ ваљњ маънои шеъри мустаќил гардидани онњоро
надорад, балки чунин «шеър» танњо маљмўаи рубоиётест, ки паи њам аз
рўи маъниву мазмун чида шудаанд. Дар девони шоирон аз рўи мавзўъ ва
калимањои асосї аз ќабили «эй дил», «љоно», «зулфи ту», «теѓи ту», «хасми
ту» ва монанди инњо паи њам омадани рубоиёт низ мушоњида мегардад ва
дар назар силсилаи шеърњоро мемонад, вале дар асл чунин нест ва њар як
рубоии онњо бо сохтору банду баст ва мундариљаи ѓоявии худ чун асари
људогонаи лирикї зуњур мекунад.
Аз ин рў, дар таърихи назми форсї ба тарвиљи рубоиёти мавќуф ў
мусалсал низ саъй накардаанд, зеро дарк кардаанд, ки ин ќабил шеърњо
ќонунияти дохилии рубоиро чун жанри мустаќили лирикї халалдор
мекунанд ва аз ин љињат лоиќи дастгирї нахоњанд шуд.
Њамин тариќ, бо вуљуди он ки дар таърихи назми форсї кўшишњое
барои шикастани ќолаби анъанавии рубоисарої дар шаклњои мухталиф аз
ќабили бо вазни рубої гуфтани анвои гуногуни назм, дар шакли рубої ва
вазни он сохтани асарњои алоњида, таълифи ашъори мавќуф ё мусалсал ба
харљ дода шудаанд, вале натиљаи ин њама кўшишњо аз адами муваффаќияти
онњо гувоњї медињад.
10

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Аз ин хотир бо ќатъият метавон гуфт, ки дар вазну шакли рубої
фаќат рубої метавонад матбўъ, ширин ва дилкашу гуворо гуфта шавад ва
њамин истиќлоли вазни рубоист, ки дар таърихи назми форсї њељ ваќт ва
ба њељ жанре дигар насиб нагашта будааст, вазни рубоиро пурра тасарруф
кунад ва њамин истиќлоли вазни рубоист, ки то имрўз чун яке аз нишонањои
асоситарини он рубоиро аз анвои дигари назм фарќ мекунонад, истиќлоли
онро таъмин мегардонад.
2. РУБОЇ ВА ЖАНРЊОИ ХУРДИ ЛИРИКЇ
Рубої чун жанри мустаќили лирикї аз анвои дигари шеъри форсї
натанњо аз љињати вазну ќофия ва миќдори байту мисраъњо, балки бо як
ќатор хусусиятњои хоси сохтори дохилии худ низ фарќ мекунад. Рубої,
ки «на њамчун порчаи шеърї, балки чун асари комили манзум» мањсуб
асту њамагї аз чањор мисраъ иборат мебошад, аз офарандаи худ мањорату
истеъдод ва завќу донишу заковати олиро таќозо дорад, зеро дар акси
њол эљоди асари комилу олие чун рубої имконнопазир аст. Мањз њамин
мањорату устодї ба Рўдакї, Унсурї, Асљадї, Фаррухї, Хайём, Мавлавии
Румї ва дигар таронасароён имкон додааст, ки дар ќолаби чањор мисраъ
шоњкорињои беназире намуда, адабиёти форсиро ѓанитар гардонанд.
Маълум аст, ки барои робитаи байни чањор мисраи чунин як асари
комили назми форсї ва банду басти он роли вазн ва ќофия кам нест,
вале ѓайр аз ин дар сохтори рубої оњанг ва мусиќї низ роли њалкунанда
мебозад. Дар рубоиёти форсї асосан мисраъњои якум ва дуюм, ки бо
оњанги пастшаванда хонда мешаванд, чун муќаддимаи фикри гўянда,
оѓози он њисоб меёбанд. Мисраи сеюм, ки бо оњанги баландшаванда
хонда мешавад, суолу њайрат, тааљљубу эњсоси гўяндаро ифода мекунад ва
«агар рубої бо мисраи сеюм ќатъ гардад, дар хонанда чунин эњсосе пайдо
мегардад, ки сухан нотамом мондааст. Мисраи чоруми рубої бошад, бо
оњанги пастшаванда хонда мешавад ва тамоми маќсаду маънии дар рубої
матрањшуда дар он ба таври нињої њал мегардад, аз он хулосаи мантиќї
ё натиљаи эњсос, њолат, њодиса ё воќеаи дар мисраъњои ќаблї зикршуда
љамъбаст карда мешавад.
Ќобили зикр аст, ки дар баробари ин вуљуди оњангњои мусиќї, ки
њанўз дар асри ХV Абдурањмони Љомї дар «Рисолаи мусиќї» дар бораи
онњо маълумот дода буду дар асарњои муњаќќиќони муосир муфассал ва бо
шавоњиди шеърї тањлил гардидааст ва њамоњангии овозњо (аллитератсия)
ва мутавозияти мисраъњо (параллелизм) низ маќоми арзандае доранд.
Чунончи дар таронањои зерини Унсурї аз як тараф вуљуди оњанги пасту
баланди хониш ва аз тарафи дигар оњанги мусиќии њиљозї, яъне яке аз се
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оњангњои мусиќї, ки дар рубоиёти форсї мушоњида кардаанд ва нињоят
њамоњангии овози «у» дар калимањо матонати сохтори дохилии рубоиро
мустањкам намуда, оњанг ва мусиќавияти ягонаи мисрањои онро таъмин
кардаанд:
Аз мушк њисори гули худрўй кї дид?
Бар гул хатте зи мушки хушбўй кї дид?
Гулрўй буте бо дили чун рўй кї дид?
Бар пушти замин низ чунин рўй кї дид?
Дар рубоии Рўдакї бошад, мутавозияти мисраъњо ва такрори
калимањои асосї аз ќабили «туам», «ин» њиссачаи «на» ва пайвандаки «ки»,
радифи «на дил» устувории дохилии рубоиро мустањкам намуда, ягонагии
томи мисраъњои онро нигоњ доштаанд:
Бар ишќи туам, на сабр пайдост, на дил,
Бе рўи туам, на аќл барљост, на дил.
Ин ѓам, ки марост, кўњи Ќоф аст, на ѓам,
Ин дил, ки турост, санги хорост, на дил.
Умуман, дар баробари унсурњои дигари ташкилдињандаи сохтори
дохилии рубої мавќеи калимањои асосї, ки радиф низ аз љумлаи онњост,
хеле зиёд аст ва чунин калимањои такроршаванда робитаи мантиќии
мисраъњои рубоиро мустањкам намуда, тамомияти сохторї ва маъноии
онро нигоњ медоранд. Масалан, дар рубоии зерини Масъуди Саъди Сал
мон, ки такрори калимањои «гар», «в-ар», «сабр», «кунам», «адў», «њаме»
ва радифи «шавад» дар робитаи мантиќии мисраъњо ва сохтори дохилии
онњо мавќеи арзандае дорад:
Гар сабр кунам, умр њаме бод шавад,
В-ар нола кунам, адў њаме шод шавад.
Шодии адў наљўяму сабр кунам,
Шояд ки фалак дар ин миён род шавад.
Ё худ такрори «эй», «в-эй», «зи», «ту», «љон» ва радифи «дорам» дар
рубоии зерини Анварї:
Эй дил зи висоли ту нишоне дорам,
В-эй љон зи фироќи ту амоне дорам.
Бечора танам њама љањон дошт ба ту,
В-акнун ба њазор њила љоне дорам.
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Њамин тариќ, ба љуз вазну ќофия унсурњои мухталифи ташкилдињанда
низ сохтори дохилии рубоиро таъмин намуда, истиќлоли онро аз дигар
жанрњои лирикї чун асари томе, ки бештар бо таљассуми андешањои
фалсафї ва мазмунњои њикматнок фарќ мекунад, таъмин кардаанд. Вале
чунон ки ќаблан низ гуфта шуд, моњияти асосии он, њикматнокї ва маѓзи
асосии андешањои фалсафии дар рубої ифодашаванда, аз мисраи сеюм ва
чорум маълум мегардад ва аз ин хотир роли мисраи сеюму чорум чун байте,
ки «лутфи рубої дар онњо зоњир мегардад» дорои ањамияти њалкунанда
мебошад. Агар дар мисраи сеюм, ки аксаран дар рубоињои бар андешањои
фалсафї ва њикматнок асос ёфта аз ќофия озод аст, шоир аз зањмати
ќофиясозї рањої ёфта, диќќати худро фаќат ба рехтагї ва пухтагии маънї
сарф намояд ва аз њисоби он мисраи чорум «суръат ва нуќтаи музоаф пайдо
намояд», дар мисраи чорум хулосаи нињої ва маѓзї асосии андешаи гўянда
бароварда мешавад. Ба назари мо, ањамият ва нозукии байти охирини
рубоиро Соиби Табрезї хеле хуб эњсос намудааст ва байти зерини ў гувоњи
ин даъвист:
Аз рубої байти охир мезанад нохун ба дил,
Хатти пушти лаб ба чашми мо зи абрў хуштар аст.
Аз ин хотир, ба пухтаву рехта гардидани байти охири рубої диќќати
махсус додани аксари рубоисароёни адабиёти форсї, ба зарбулмасалу ма
ќол монанд гардидани байти охир ва ба љои он аз амсолу њикматњои халќї
истифода бурдани Фаррухї, Унсурї, Мавлавии Румї, Саъдї ва дигарон
бесабаб нест ва бояд аз талаботи худи табиати сохтори дохилии рубої ва
моњияти он сар зада бошад.
Њамин тавр, рубої бо тамоми хусусиятњои фарќкунандаи жанрии
худ чун асари мустаќили назми форсї, чун «миниётури шаклан хурди
лирикї ва њатто драмаи манзум» аз тамоми анвои дигари шеър тафовут
дорад ва чун жанри соњибистиќлол то имрўз арзи вуљуд дорад. Вале дар
баробари ин байни рубої ва жанрњои дигари лирикї як ќатор умумиятњо
ва фарќиятњое њастанд, ки марбут ба масъалаи муносибати байни жанрњо
буда, то њол ба љуз муносибати рубої ва дубайтї масъалањои дигари
робитаи рубої ва жанрњои дигари лирикї мавриди тадќиќоти алоњида
ќарор нагирифтаанд.
Доир ба масъалаи муносибати рубої ва дубайтї танњо дар бобати
умумияти ќофиясозии ин ду жанри лирикї ва миќдори мисраъњои онњо
муњаќќиќон фикри ягона доранд, вале дар масъалањои боќимондаи робитаи
онњо њанўз ихтилофоти назар мављуд аст. Њудуди истилоњии «рубої» ва
«дубайтї», ки алъон дар адабиётшиносии муосир муќаррар гардидааст ва
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ин ду жанрро аз њамдигар фарќ мекунонад, танњо яке аз љињатњои тамйизи
онњост. Ба фикри аксари адабиётшиносон яке аз фарќиятњои асосии рубоию
дубайтї дар вазни онњост, яъне дубайтї дар вазни Њазаљи мусаддаси мањзуф
ё маќсур (у - - -/у - - -/у - - ё у - -) ва рубої дар вазнњои 24-гонаи шаљарањои
ахрабу ахрами бањри њазаљ гуфта мешавад. Вале баъзе муњаќќиќон зимни
мулоњизаронии худ доир ба вазни рубоию дубайтї ба лаѓзишњо роњ
додаанд ва дар як вазн омадани њар чањор мисраи рубоиро шарти ќонунї
донистаанд. Вале натиљаи тадќиќоти дар ин мавзўъ анљомдодашуда гувоњи
онанд, ки чунин аќида ѓалати мањз буда, дар амал баръакс рубоиёте, ки њар
чањор мисраашон дар як вазн гуфта шудаанд, хеле каманд ва мусодафан
вомехўранд. Лаѓзиши дигар дар масъалаи вазни дубайтист ва таъйиди он
аст, ки гўё вазни азалї ва зотии дубайтї Њазаљи мусаддаси мањзуф ё маќсур
аст, вале чунон ки дар сањифањои ќаблии боби мазкур зикр намудем, вазни
дубайтї танњо хоси дубайтї нест ва ин вазн њанўз дар замонњои чун жанри
мустаќили адабиёти китобї мањсуб набудани дубайтї дар назми хаттии
форсї маъруф буд ва ќадимтарин «Шоњнома»-и Масъуди Марвазї бо ин
вазн эљод гардида, минбаъд чун «Вису Ромин»-и Фахриддини Гургонї ва
«Хусраву Ширин»-и Низомї достонњо дар ин вазн навишта шудаанд. Аз
ин лињоз, ба назари мо, аќидаи муњаќќиќи эронї З.Мўътаман ба њаќиќат
наздиктар аст, ки бино ба таъйиди ў «вазни мазкур (вазни дубайтї – А.А.)
дар мавриди сохтани дубайтї махсус бе лањљаи вилояте ё рустое буда ва
ба иборати дигар танњо дубайтињои фањлавї дар ин вазн суруда шудааст».
Мувофиќи аќидаи З.Мўътаман минбаъд њамон вазни дубайтињои фањлавї
ба вазни Њазаљи мусаддаси мањзуф, ки дар назми китобї мављуд буд ва
вазни онњо ба он ќаробат дошт, татбиќ карда шуда, сабаби бунёди ду
байтињои китобї ва рубої људо гардидани онњо шудааст.
Аз ин љињат метавон гуфт, ки яке аз фарќиятњои вазни рубої аз
дубайтї дар махсус будани вазни рубої ва дар жанрњои дигар маъмул
набудани он аст. Фарќияти вазни рубоию дубайтї аз он шањодат медињад,
ки њатто умумияти миќдори мисраъњои рубоию дубайтї низ зоњирї
буда, ин ду шакли жанрї бо вуљуди чормисраї будан, аз љињати њаљм ва
миќдори рукнњо низ аз њамдигар фарќ доранд. Зеро вазни дубайтї ба он
ишора мекунад, ки дар як байти он 6 рукн, яъне 4 бор рукни мафоилун ва
ду бор рукни фаъўлун ё фаъўлон меояд. Маљмўи рукнњои рубої бошад,
дар як байт 8-то буда, ду рукн аз дубайтї зиёдтар аст. Агар инро аз љињати
миќдори њиљоњои дубайтї ва рубої аз назар гузаронем, фарќи њаљми онњо
боз њам возењтар мегардад. Њарчанд ки њудуди њиљоњои рубоиро 11–13
муќаррар кардаанд, вале мувофиќи мулоњизањои мо њудуди њиљоњои рубої
10–13 буда, миќдори њиљоњои дубайтї аз 9–11 иборат аст. Масалан, дар
рубоиёти халќии зерин, ки њудуди мазкури њиљоњо ба назар мерасад:
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Моро, моро, хароб кардї моро
Дар оташи тез кабоб кардї моро
Дар оташи тез кабоб њаргиз напазад
Мо санг будем, ту об кардї моро.

10
11
12
10

Долони баланд дорию пешаш якатут
Ду ќоши сиёњ дорию чашмони кабуд
Њар кас, ки маро аз ту људогї фармуд
Хонаш пури оташ асту гўраш пури дуд.

13
13
13
13

Ду намунаи дигар аз назми хаттии форсї:
Он ишќи муљаррад сўи сањро метохт,
Дидаш дили ман зи карру фарраш бишнохт
Бо худ мегуфт чун зи сурат бирањам
Бо сурати ишќ ишќњо хоњам бохт.

12
12
11
10

Сад ном зи ёди дўст бар нанг задем,
Сад тунги шакар бад-ин дили танг задем
Эй Зўњраи сокин, дигарат лоф намонд,
К-аз сур ќуробаи ту бар санг задем.

10
12
12
11

Намунаи дубайтињое, ки њудуди њиљоњои мисраъњояшон аз 9–11
иборат мебошад:
Дубайтињои халќї:
Нигоро, ту гули сурхию ман зард,
11
Ту аз шодї шукуфию ман аз дард.
11
Биё, он сурхгул бар зардгул нењ
9
Ки дар боѓ ин ду гул бо якдигар бењ.
11
Сари роњи маро девор кардан,
Маро мўњтољи рўи ёр кардан.
Илоњо, кўр шава чашми љидогар,
Маро аз хонумон безор кардан.

10
10
11
10

Дубайтињои Бобо Тоњири Урён:
Фалак дар ќасди озорам чарої,
Гулам гар нестї, хорам чарої?
Ту, ки боре зи дўшам бар надорї,
Миёни бор сарборам чарої?

11
10
11
10
15
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Касе, ки рањ ба бедодам бара, не,
Хабар бар сарви озодам бара, не.
Тамоми хубрўён љамъ гарданд,
Касе, ки ёдат аз ёдам бара, не.

11
11
9
11

Аз намунањои зикршудаи рубоиёту дубайтињои халќї ва китобатї
маълум мегардад, ки њудуди имконпазири њиљоњои як рубої дар њадди аќалл
аз 40 њиљо ва дар њадди аксар аз 52 њиљо иборат буда метавонад. Миќдори
њиљоњои имконпазири як дубайтї бошад, дар њудуди 36-44 њиљо метавонад
бошад. Аз ин муќоиса бармеояд, ки бо вуљуди аз чањор мисраъ иборат
будани рубої ва дубайтї ин ду жанр аз љињати њаљм низ аз њамдигар фарќ
доранд ва рубої аз дубайтї њаљман васеътар ва аз ин љо имкони ѓунљоиши
маънї дар он бештар аст, зеро як рубої дар њудуди 4-8 њиљо аз дубайтї
зиёдтар дошта метавонад. Аз ин лињоз доираи мавзўоти рубої низ нисбат
ба дубайтї васеътар буда, агар дубайтї «барои ифода намудани эњсос ва
њаяљон хеле мувофиќ буда, дар он баёни эњсоси дил ва ишќ хеле барљаста
инъикос ёбад» доираи мавзўоти рубої бисёр васеъ ва доманадор аст ва он
«мутазаммини умуми маъонии шеърї ва мавзўоти адабї аст ва аз њар љинс
сухан дар он метавон ёфт, чї њар ваќт шоире, ки ба сохтани рубої таваљљўњ
дошта, мавзўи латиф ва нуќтаи ширине ба хотираш расида ва ба иллати
риояи љониби ихтисор ва эњтироз аз татвили калом ба аќсоми дигари
шеър напардохта, мазмунро дар ќолаби рубої рехтааст». Њамин љињати
доманадории мавзўи рубоист, ки шоирон дар даврањои мухталифи таърихи
адабиёти форсї дар мавридњои тангии фурсат барои бадоњатан гуфтани
шеър ба он рў овардаанд ва тамоми мавзўву мазмунњоро аз ќабили ишќу
љавонї, шаробу шодї, васфу мадњ, њазлу мутояба, муросалаву мунозара,
њабсияву марсия ва ахлоќу фалсафаро дар шакли рубої тарњрезї кардаанд
ва шояд мавзўе набошад, ки дар он аќќалан чанд рубоие нагуфта бошанд.
Байни рубої ва дубайтї мувофиќи аќидаи муњаќќиќон аз љињати
шаклњои асосии ќофиябандї умумияте мављуд аст, ки он асосан дар
шаклњои аааа, ааба сохта шудани ќофияи ин ду жанр зоњир мегардад. Вале
шакли сеюми ќофиябандии аабб, ки дар рубоиёти халќї бисёр вомехўрад,
дар дубайтињои халќї низ муштарак мебошад. Дар рубоиёти китобї бошад,
чунин тарзи ќофиябандї дучор намегардад. Ѓайр аз ин Н.Кароматуллоева
навъњои дигари ќофиябандиро чун абаб, абба, ки ќофияњои салла ва
камаркашида низ номида мешаванд, зикр мекунад, вале чунин тарзњои
ќофиябандї на дар маљмўањои Бобо Тоњир ва на дар дубайтињои халќї
дида мешаванд. Ба назари мо, аќидаи Н.Кароматуллоева дар бораи дар
шакли ќофиябандии абвб вохўрдани дубайтињо низ сањењ нест, зеро чунин
тарзи ќофиябандї хоси ќитъа буда, нишонаи асосии ин жанр ба њисоб
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меравад ва шеъре, ки чунин тарзи ќофиябандиро дорост, новобаста аз он
ки дар кадом вазн навишта шудааст, ќитъа њисоб меёбад, на дубайтї ў
ягон жанри дигар ва чањор мисраъ ў ду байт доштани он далели дубайтї
хондани он нест.
Дар сохтори дохилии дубайтї низ чун рубої ѓайр аз ќофия, кали
мањои асосї, њамоњангии овозњо, мутавозияти мисраъњо ва радиф роли
муњим мебозад. Ѓайр аз ин дар ќисми зиёди рубоиву дубайтињои халќї
«мисраи васила доранд, ки он одатан мисраи сеюм буда, ва ќариб њамеша
чун такрори мисраи дуюм меояд ва чун лањзае барои љамъбасти мазмуни
рубої ё дубайтї хизмат мекунад. Масалан, дар рубоии зайл, ки мисраи
«Бадномзадаи халќи худо бисёрай» мисраи васила аст:
Чашмони сиёњуш бенаво карда мана,
Бадномзадаи халќи худо карда мана.
Бадномзадаи халќи худо бисёрай,
Я хандаи ширинуш адо карда мана.
Ё худ дар дубайтии зерин:
Сарам дард мекунад, сарвар биёред,
Табиби шои Искандар биёред.
Табиби шои Искандар набошад,
Равед аз хонаи дилбар биёред.
Вале дар рубоиёти китобї назири намунањои боло дучор намегардад
ва хулосаву љамъбасти мазмуни рубої асосан бо рехтаву суфта гардонидани
мисраи чорум ва аксаран байти дуюм ба даст оварда мешавад. Аз ин љост,
ки њарчанд воњиди асосии њам рубої ва њам дубайтї мисраъ аст, вале
робитаи мантиќии мисраъњои рубої нисбат ба дубайтї устувортар ва аз ин
љо байтњои рубої нисбатан мустаќилтар аст. Масалан, дар рубоии зерин:
Афсўс, ки бефоида фарсуда шудем,
В-аз тоси сипењри сарнагун суда шудем.
Дардову надомато, ки то чашм задем,
Нобуда ба коми хеш нобуда шудем.
Дар рубоии боло байтњо нисбатан мустаќил буда, ягонагии вазн,
ќофия, радиф ва маъниву мантиќи асосии рубої, робитаи онњоро таъмин
намудааст. Аз ин љо робита ва муносибати рубої бо фардбайт чун жанри
мустаќили лирикї возењ мегардад, зеро байт низ чун рубої шакли шеърист
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ва фикри том ва маќсади муайянеро ифода мекунад ва «нотамомии фикр
дар як байт њарчанд муљаз аст, вале чун хилофи ќонуни жанр њисоб карда
мешавад. Вале байт аз љињати майдони ѓунљоиши маънї ва њаљм нисбат ба
рубої хурдтар аст ва маќсаду маънии том дар он нисбат ба рубої боз њам
муљазтар ва мухтасартар ифода карда мешавад. Аз ин рў, агар «Рўдакї дар
фардбайти алоњидае миниётурњои манзум офарида бошад, майдони шоирї
дар чањор мисраъ барои ў тамоман кофї буд, ки дар њаљми он драма эљод
кунад».
Њаљми хурди байт эљодкори онро водор мекунад, ки дар мисраи
муќаддимавї фикру андешаи худро ифода намуда, дар мисраи дуюм онро
љамъбаст намояд, хулоса барорад. Дар рубої бошад, пас аз муќаддима дар
байти якум имконе њаст, ки дар мисраи сеюм ављи аълои эњсосу андеша,
њолату њодиса баён гардида, дар мисраи чорум маънии асосї, маќсади
гўянда инъикос ёбад.
Дар байт низ чун дар рубої воњиди асої мисраъ аст ва робитаи байни
мисраъњо бо ягонагии оњангу мусиќї, вазну ќофия ва маънї нигоњ дошта
мешавад. Барои робитаи байни мисраъ ва байтњои рубої бошад, ѓайр аз
воситањои номбурда васоили дигаре чун калимањои асосї, њамоњангии
овозњо, мутавозияти мисраъњо ва ѓайра хидмат мекунанд, ки байтњои
дохили рубоиро мантиќан бо њам алоќаманд мегардонанд.
Байт чун жанри мустаќил банди алоњида аст ва соњиби истиќлоли
том мебошад. Вале дар рубої чунин нест ва истиќлоли байт дар он нисбист
ва танњо ду байти рубої якљоя дар ягонагии маънї, вазну ќофия, давоми
мантиќї, такрори калимањо, муќаддима ва исбот бо њам алоќаманд гар
дида, банди ягона, шеъри комилро ташкил карда метавонад.
Ќаробати рубої ва байтро дар назми шифоњии халќ боз њам возењтар
мушоњида кардан мумкин аст, зеро њодисаи дар асоси рубоињо ба вуљуд
омадани байт ва аз байт ташаккул ёфтани рубоињо дар эљодиёти халќ
бисёр ба назар мерасад. Дар адабиёти китобї низ байтњое вомехўранд,
ки дар вазни рубої буда, бо тарзњои ќофиябандии аб, аа сохта шудаанд
ва дар сурати мувофиќи ќонуниятњои назми рубої идома додани онњо
метавон рубоиёти комил офарид. Масалан, байтњои зерин, ки чун байтњои
алоњидаи рубої ба назар мерасанд:
Гуфто, ки латифа гўй, гуфтам њалво,
Ширинтар аз ин латифа натвон гуфтан.
Лавзина дар ин суфра њаёте дигар аст,
Зери лаби њар яке наботе дигар аст.
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Ќаробати возењи байт ва рубої гувоњи он аст, ки байт чун хурдтарин
ва ќадимтарин воњиди нахустини сохтории назми тољик асоси пайдоиши
шаклњои гуногуни банд, аз он љумла рубої гардидааст.
Аз ин њама маълум мегардад, ки рубоиро низ метавон чун банди
алоњида њисоб кард, зеро он тамоми хусусиятњои бандро аз ќабили яго
нагии вазн, ќофия, таќсимшавї аз рўи нишонањои оњангї ва ѓайра, ки Н.А.
Дворняков тасниф кардааст, дар бар гирифтааст. Аз ин лињоз «силсилаи
рубоиётеро мувофиќи ягонагии оѓози онњо, умумияти сохторї, услубї
ва ягонагии мантиќї ихтиёран људо намуда, метавон шеъреро иборат аз
бандњои беохир ба вуљуд овард». Дар њаќиќат чунин кўшишњо дар амал ву
људ доштанд ва эљоди рубоиёти мавќуф ў мусалсал аз њамин ќабил кўшиш
њост. Инчунин ихтиёран интихоб намудани рубоиёти алоќаи мантиќї
дошта ва аз тарафи мутрибон чун шеъри алоњида суруда шудани онњо низ
дорои хусусиятњои банд будани рубоиро возењ мегардонад ва ин хусусиятро
дар асоси рубоиёти Хайём аз тарафи М.Воњидов тањия карда шудани
намоишномаи «Гуфтугў бо худ» боз њам хубтар ошкор мегардонад.
Бо вуљуди ин њама бояд таъкид намуд, ки рубої банд нест ва он худ
як асари хурди назми форсї ва жанри соњибистиќлол буда, дар байни навъ
њои гуногуни шеърї мавќеи хоси худро дорост ва дар ягон давраи таърихи
адабиёти форсї истиќлоли жанрии хешро аз даст надодааст.
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ЌОЛАБРО БОЯД ШИКАСТ
ё мушкилоти наќди адабї
Аз он давроне, ки шеъри форсии дарї бар пой хосту нахустин
бузургмандони он чун Рўдакиву Шањиди Балхї, Даќиќиву Фирдавсї,
Абулмуайяди Балхиву Мунљики Тирмизї, Абўшакури Балхиву Хусравонї,
Абулњасани Муродиву Кисоии Марвазї намунањои олии осори фикрии
худро эљод намуданд, бањо додан ба шеъри якдигар дар миёни шуаро
роиљ гардида ва далели возењи он андешањои Шањиди Балхиву Рашидии
Самарќандї дар бораи шеъри Рўдакї, муносибати Рўдакї ба шахсияту
шеъри Муродї ва амсоли онњо мањсуб мегардад.
Афкори наќду шеършиносї минбаъд дар осори тазкираву адабиёт
шиносї аз зумраи «Тарљумон-ул-балоѓа»-и Родуёнї, «Њадоиќ-ус-сењр»-и
Рашиди Ватвот, «Лубоб-ул-албоб»-и Муњаммад Авфии Бухорої, «Ал-мўъ
љам»-и Шамси Ќайси Розї, «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоњи Самар
ќандї ва соири онњо идома ёфт ва то оѓози инќилоби шўравї низ чунин
суннати наќди шеъри якдигар миёни шуаро ва изњори афкори наќду ши
нохти шеър дар осори тазкираву адабиётшиносї марсум буд.
Бояд ёдовар шуд, ки дар аѓлаби мавридњо бањо додан ба шеъри
шоирон ба таври воќеї, объективї ва аз рўи талаботи арўзу ќофия ва бадеъ
сурат мегирифт ва бањои муѓризона чун муносибати Абузироа Муаммарии
Љурљонї ба шахсият ва шеъри Рўдакї камтар воќеъ мегардид. Ба таъбири
дигар, муносибати шуаро ва ањли наќду суханшиносї нисбат ба шеъру
шоирї сахтгирона ва воќеї буд, ки яке аз намунањои он мулоњизаи зайли
Љомї дар бораи шеъри Соѓарї ном шоири муосири ўст:
Соѓарї мегуфт: дуздони маъонї бурдаанд,
Њар куљо дар шеъри ман як маънии хуш дидаанд.
Дидам аксар шеърњояшро яке маънї надошт,
Рост мегуфт он, ки маънињошро дуздидаанд.
Пас аз инќилоби шўравї ва ба арсаи фаъолият омадани адабиёти
«шаклан миллию мазмунан сотсиалистї» низ наќди адабї ва суннатї бањо
додан ба назму насри адибони тољик идома дошт ва њатто бо суръат ва
шиддати бештар аз гузашта арзи вуљуд кард. Вале акнун меъёри бањо додан
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ба сухани адиб таѓйир ёфта буд. Давлати шўравї дар шакли мафкураи
њукмрони худ ва принсипњои њизбият ва синфият чањорчўбае ё ќолабе
муќаррар кард, ки риояи он барои њамагон њатмї буд ва аз ин ќолаб берун
баромадан маънии саркашї ва тундравї нисбат ба мафкураи њукмрони
шўравї мањсуб мегардид. Аз ин љост, ки дар муносибат ва бањодињї ба
осори адабї низ дар навбати аввал на арзишњои њунарї ва бадеият, балки
созгорї ва љавобгўии он ба таќозои манфиатњои њизбї ва синфии давлати
шўравї ба назар гирифта мешуд. Осори диниву мазњабї, ирфонї чун
мавзўоти ба ин мафкура бегона куллан мавриди тардид ќарор мегирифт.
Њатто баъзе ќолабњои шеърї чун ќасида ба сабаби он ки яке аз њадафњои
аслиаш мадњи шахсиятњои гуногуни љомеаи гузашта буд, инкор шуда ва ба
њамин сабаб «Кремл»-и Лоњутї на њамчун ќасида, балки бо номи «достон»
муаррифї ва тањлил мешуд. Ќисматњои њамду наът, тавњид, мунољот ва
амсоли онњо аз маснавиёту ќасоиди гузаштагон зимни тадвину чоп њазф
мешуданд, осори шуаро ва нависандагони майли мазњабї ва диниву
ирфонї дошта аз ќабили Саної, Аттор, Мавлавии Балхї, Ањмади Љомї ё
мадењасароён чун Анварї, Фаррухї, Унсурї, Манучењрї, Хоќонї ў куллан
аз назари таълиму танќид берун мемонд, ў ба хотири инкору тардид аз
онњо ёд карда мешуд. Дар осори гузаштагон кофтану тањмил кардани
афкори зиддидинї дар афкори адабиётшиносї ва наќди адабї роиљ буд.
Нодида гирифтан ё роњ додан ба инњирофе аз мафкураи мављуда чун як
навъ исёни фикрї ё адабї алайњи он мањсуб мегардид ва арзёбї мешуд, ки
таќдири Љумъа Одинаев ва «Гузашти айём»-и ў далели возењи ин маънист.
Бо вуљуди ин дар тўли њафтод соли мављудияти давлати шўравї дар
баробари вуљуди назму насри бадеии шўравии тољикї адабиётшиносї ва
наќди адабии тољик низ ривољи тамом ёфт ва ба арсаи фаъолият Шариф
љон Њусейнзода, Абдулѓанї Мирзоев, Рањим Њошим, Носирљон Маъсумї,
Холиќ Мирзозода, Раљаб Амонов, Воњид Асрорї, Муњаммадљон Шакурї,
Соњиб Табаров, Расул Њодизода, Абдуќодир Маниёзов, Хуршеда Ота
хонова, Камол Айнї, Аълохон Афсањзод, Худої Шарифов, Абдунабї Сат
торзода, Рањими Мусулмониён, Валї Самад, Љўрахон Баќозода, Њамроќул
Шодиќулов, Юсуф Акбаров, Абдурањмон Абдуманнонов, Абдухолиќ На
биев ва соири онњоро оварда тавонист.
Ба арсаи фаъолият омадани теъдоди назарраси шахсиятњо аз зумраи
адабиётшиносон ва мунаќќидон дар ањди шўравї бесабаб њам набуд,
зеро давлати шўравї дар ќатори намояндагони дигари илму адаб барои
адабиётшиносон ва мунаќќидон њам, ки бори адабиётшиносї ва наќди
адабиро бар ўњда доштанд ва тибќи меъёрњо, талабот ва таќозои мафкураи
њукмрони замон арзишњои адабї ва иљтимоии назму насри муосири тољик
ро наќду баррасї мекарданд, то њадде рафоњияти моддї ва имконоти иќти
содиро фароњам оварда буд.
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Нуќтаи ќобили зикр он аст, ки бањсњо дар атрофи асарњои адибони
алоњида, ё масъалањои муњими назму насри муосири тољик дар ањди шўравї
хеле љиддї, љасурона ва андешањои танќидї дар муќобили њамдигар бе
хотирбинї ва тезу тунд изњор карда мешуданд. Барои таќвияти ин маънї
бањсњоеро, ки дар сањифањои «Маориф ва маданият» ва «Садои Шарќ»
баргузор мегардиданд, ба хотир овардан кофист.
Зикри ин муќаддима дар бораи наќди адабии тоинќилобї ва ањди
шўравии тољик ба хотири он буд, ки дар њар ду марњала низ наќди адабї
ривоље дошт ва дорои мафкура, меъёрњо ва принсипњои тањлилу тадќиќи
худ буд. Алалхусус дар даврони шўравї наќди адабї ва адабиётшиносї
ривоље тамом дошт, мафкура, меъёрњо, принсипњо ва суннатњои худро
дошт, бо усулњои тањќиќ ва асоси методологии адабиётшиносї ва наќди
адабии русї ва аврупої муљањњаз буд ва теъдоде аз намояндагони он натан
њо дар ќаламрави Тољикистон, балки дар доирањои адабиётшиносї ва
наќди адабии Русия, собиќ љамоњири шўравї ва берун аз онњо низ шинохта
ва эътироф шуда буданд.
Вале, ваќте ки сухан дар бораи вазъи кунунии адабиётшиносї ва
наќди адабии мо меравад, бо манзараи дигаре мувољењ мегардем. Бо арзи
сипос ва ќадршиносї бояд гуфт, ки имрўз њам новобаста ба душвории
иќтисодї ва вазъи моддии худ касоне мављуданд, ки бори адабиётшиносї
ва наќди адабиро бар дўши худ гирифтаанд. Маќола ў таќриз менависанд,
аз њисоби худ чопи мошинї ў компютерї мекунанд, бе тамаи њаќќи ќалам
ба чоп месупоранд. Бо ин њама наќди адабї ва адабиётшиносии тољик
дар марњалаи кунунї дар вазъи ногувор ва буњроние ќарор дорад ва ба
мушкилоте мувољењ омадааст, ки садде дар роњи фаъолият ва муваффаќияти
он бунёд кардаанд.
Мушкили аввале, ки бунёд шудааст, ин аст, ки наќди адабї ва адабиёт
шиносї бояд асоси назари методологї, меъёрњои бањодињї, усулњои тањќиќ
ва асосњои мафкуравии худро муайян карда бошад. Асоси методологї ва
назариявии адабиётшиносии гузаштаи тоинќилобї љањоншиносии исломї
ва назарияи шеършиносии суннатии ќлассикї буда ва дар ањди шўравї
мафкураи њизбии коммунистї ва назарияи марбут ба он роњнамои асосии
адабиётшиносї ва наќди адабї њисоб меёфт. Вале имрўз сохти иљтимоии
љомеа дигар шуда ва замони њукмронии мафкураи њизбии коммунистї
гузаштааст. Аз ин љо табиист, ки меъёрњои бањодињї ба арзишњои њунарии
осори адабї низ бояд таѓйир пазиранд, зеро ќолабе, ки давлати шўравї
барои бањодињии осори бадеї муќаррар карда буд, имрўз ба кор намеояд,
вале меъёри дигаре мувофиќи замони дигар муќаррар њам нашудааст.
Албатта, њалли ин мушкилот имрўз бар ўњдаи худи мунаќќидон ва
адабиётшиносон гузошта мешавад. Ба андешаи мо, имрўз барои адабиёт
ќолаби муайяни мафкуравї љустан њам бояд муносиб набошад, зеро њукм
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ронии ин ё он мафкураи муайян чун замонњои гузашта эљоди бадеиро пой
банд ва имконоти онро мањдуд мегардонад. Амал намудан аз рўи прин
сипњои озодфикрї, ошкорбаёнї, гуногунандешї, ки пас аз фурўпошии
Иттињоди Шўравї имконпазир гардиданд, имрўз дар фаъолияти эљодї
самараи хуб ба бор оварда метавонанд.
Дар масъалаи таъйини вазифањои адабиёт дар марњалаи кунунї бояд
ќабл аз њама њадафњо ва манфиатњои давлати соњибистиќлоли Тољикистон,
ки ба роњи навсозиву бунёдкорињо иќдом нињодааст, ба назари эътибор
гирифта шавад. Аз ин хотир тарѓиби ѓояњои вањдат ва худогоњии миллї,
эњёи фарњангу суннатњои миллї, масъалањои пешрафти иќтисодї, саноатї
ва фарњангии кишвар, њифзи муњити зист, равобит ва њамкории Тољикистон
бо кишварњои љањон ва амсоли онњо бояд дар адабиёти имрўз дар маърази
тасвир ќарор гирифта бошанд. Њамчунин теъдоде аз ѓояњои муќаддас, ки
дар давраи тоинќилобї ва ањди шўравї низ дар маркази диќќати адабиёти
бадеї буданд: набояд мавриди тардид ё инкор бошанд. Ин ѓояњо, ки аз
тарѓиби гуманизм, ватандўстї, илму дониш, касбу њунар, дўстї ва муњаббат,
ростиву љавонмардї, инсофу адолат, хушодобиву мењнатдўстї ва ѓайра
иборат буданд, дар њамаи давру замонњо ва имрўз њам дорои ањамияти
бузурги тарбиявї буданду њастанд. Аз љумла мавзўи сулњ ва дўстии байни
халќњо, ки яке аз мавзўоти асосии адабиёти даврони шўравї буд, дар вазъи
кунунии љањони имрўза ањамияти бештаре хоњад дошт.
Дар масъалаи усулњои тањќиќи адабиётшиносї ва наќди адабї бояд
гуфт, ки адабиётшиносии русї ва аврупої дорои усулњои пешќадами тањ
ќиќ буду њаст ва имрўз њам ба онњо такя кардан аз ањамият холї нахоњад
буд. Албатта, дар баробари ин омўхтан ва татбиќ намудани таљрибаи
адабиётшиносон ва мунаќќидони Эрон Абдулњусайни Зарринкўб, Сируси
Шамисо, Шафеъии Кадканї ва муњаќќиќони дигари шарќ низ ба манфиати
кор хоњад буд. Дар маљмўъ метавон гуфт, ки дар вазъи кунунї танњо бо
роњи омўзиши таљрибаи суханшиносии гузаштаи суннатии мо, комёбињои
адабиётшиносии Русияву Аврупо, мамолики шарќ ва пайванду татбиќи
онњо дар адабиётшиносї ва наќди адабии тољик метавон њамќадам ва
њамрадифи љањониён буд.
Мушкили дигаре, ки имрўз дар наќди адабии мо ба миён омадааст,
шакли ќатъии ќолабї пайдо кардани аѓлаби куллї гузоришоту маърўзањо
ва таќризу маќолањо мебошад. Моњияти чунин ќолаб дар он зоњир мегардад,
ки њар гуна навиштор дар бораи ин ё он адиб аз шарњи њол ё баршумурдани
теъдоди осору љоизањои ў оѓоз гардида, бо тавсифоти иѓроќомез дар њаќќи
ў ва осораш анљом меёбад ва њељ сухане аз њунари суханварии вай ба миён
оварда намешавад. Боиси таассуф аст, ки чунин ќолаби бањодињї натанњо
нисбат ба осори адибони пуртаљриба ва соњибњунар, балки дар њаќќи
онњое низ истифода мешавад, ки дар њунари шоирї ё нависандагї таљриба
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ва ќудрате надоранд. Дар натиља чунин њам мешавад, ки як нафар шахси
њаваскор дар адабиёт ва безавќу бебањра аз њунари шоириву нависандагї
мартабаи «устод», «боистеъдод» ва «суханвар»-ро ба худ пайдо мекунад.
Гуфтан ба маврид аст, ки яке аз сабабњои асосї ва тањрикдињандаи
чунин «ќолаби наќдї» бо пулу сарват марбут гардидани кори китобчопкунї
мебошад. Зеро њар касе, ки маблаѓ дорад ва дар сари ў њаваси шоир ё
нависанда шудан аст, њар чї мехоњад менависад ё менависонад ва бо
осониву бе муњокима аз њисоби маблаѓи худ дар њар нашриёте, ки мехоњад
ба чоп мерасонад ва боз бо роњи њавасмандкунї ё ошної маќола ё таќризњои
ќолабї дар бораи «китоб»-и ў чоп њам мешаванд. Дуруст аст, ки њар кас
њаќ дорад бо эљоди осори адабї машѓул шавад ва њадафи мо манъи касе
аз ин фаъолият нест. Худи таърих ва гузашти айём ќазоват хоњад кард,
ки суханвар кї будаасту бењудагў кї будааст. Њадафи мо ин љо зикри ин
падидаи номатлуб ва эроди пешнињодест, ки њар як асари бадеї ќабл аз
чоп бояд дар иттифоќи нависандагон ё ташкилоти дигари эљодї муњокима
ва ба чоп тавсия карда шавад.
Нуктаи дигаре њам дар робита ба ин ќобили зикр аст, ки дар навиш
тањо њатман зиёдии теъдоди маќолањо, китобњо, асарњо ва љоизањо чун
шоњиди бузургии олим, шоир ё нависанда зикр карда мешавад. Албатта,
зиёдии осори илмї ё адабии ин ё он олиму адиб хуб аст, агар арзишманд
бошанд, вале дар асл аз таърихи илму адаби гузашта медонем, ки бузургии
ањли илму адаб ва баќои исмашон мунњасиран марбут ба зиёдии теъдоди
осорашон набудааст. Таърих гувоњ аст, ки Родуёнї бо «Тарљумон-улбалоѓа», Рашиди Ватвот бо «Њадоиќ-ус-сењр», Низомии Арўзї бо «Чањор
маќола», Њофиз бо як девону Восифї бо «Бадоеъ-ул-ваќоеъ» њам зинданом
мондаанд.
Марбут ба китобу китобчопкунї масъалаи дигареро њам бояд ёдовар
шуд, ки пас аз фурўпошии Иттињоди Шўравї чопи асарњои адабии њатто
адибони тавоно ва номвар њам бо сабабњои мањдудии имконоти иќтисодї
камтар ба табъ мерасад ё бо теъдоди кам чоп шуда ва ба фурўш бароварда
намешавад. Аз ин сабаб аст, ки китобњои ба тозагї чопшудаи адибони
тољик дастраси умум намегарданд, аз чопи онњо хонандагон ва аз он љумла
мунаќќидон низ дар аксар мавридњо бехабар мемонанд. Фаќат баъзан
китобњои нав ба таври тасодуфї ё ба василаи худи муаллиф дастраси
мунаќќидон мегарданд, ки ин њолат на њама ваќт муяссар мешавад. Аз ин
хотир китобњои ба тозагї чопшуда, ки дар байни онњо асарњои арзишманд
низ албатта, мављуданд, аз мадди назари наќди адабї ва тањлилу баррасии
адабиётшиносї дур мемонанд. Табиист, ки ин њолат њам аз мушкилоти
вазъи кунунї буда, монеае дар роњи муваффаќият ва пешрафти кори наќди
адабї бунёд мекунад.
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Дар вазъи кунунї чунин ќолаби навиштани маќолаву таќризњо ба
осори адабии муосирони мо то њадде маъмул ва роиљ гардидааст, ки гўё аз
азал чунин буда ва суннати эроди нуќсу норасоии асар аз хотирњо фаромўш
шуда ё иродатан аз зикри љињатњои манфиву навоќиси асар иродатан
худдорї карда мешавад.
Аз мушкилоти дигаре, ки дар таљрибаи адабиётшиносї ва наќди
адабии имрўз мушоњида мешавад, муносибат ва тарзу меъёри бањодињї ба
осори адабист, ки то њадде аз суннати адабиётшиносии ањди шўравї мерос
мондааст. Чунин ќолабе роиљ шуда, ки ба асари бадеї аз рўи мавзўву
мундариља, ќолаби зоњирї ва љанбањои иљтимоии мундариљаи он бањо дода
шуда ва мухтассоти бадеї, њунари шоирї ё нависандагї дар офариниши
маъниву образњо, поя ва маќоми суханофаринии гўянда ва бадеиёти
сухани ў, ки аз нишонањои асосии арзиши њунарии асари бадеист, аз назар
берун мемонад. Агар мо адабиёти муосири тољикро аз оѓози ањди шўравї
то имрўз њамаљониба, њам аз лињози шаклу мундариља ва њам арзишњои
њунарї тањќиќ намоем, маълум хоњад шуд, ки он холї аз тањаввулу таѓйи
рот набудааст ва адибон вазифањои дар назди онњо гузоштаи љомеаи
хешро иљро кардаанд. Алалхусус, ваќте ки насри муосири тољик ва осори
устодони он Садриддин Айнї, Сотим Улуѓзода, Љалол Икромї, Пўлод
Толис, Фазлиддин Муњаммадиев ва дигарон аз лињози шаклу мундариља
ва арзишњои њунарї њамаљониба тањќиќ мешаванд, маълум хоњад шуд, ки
насри муосири мо низ аз лињози поя ва арзиши њунарї марњалаи тањаввул
ва такомули назаррасеро аз сар гузаронидааст.
Аз падидањои дигаре, ки имрўз ба њукми ќолаб даромадааст, асосан
ба љашнворањо марбут гардидани тањќиќу баррасии осори намояндагони
адабиёти мо мебошад. Аз љумла, њини љашнворањое, ки марбут ба ёд
буди суханварони адабиёти гузашта ва муосир Умари Хайём, Носири
Хусрав, Камоли Хуљандї, Мирзо Турсунзода, Лоиќ Шералї, Фазлиддин
Муњаммадиев ва дигарон баргузор гардидаанд, теъдоди китобњо ва
маќолаву гузоришоти бештар тавсифї дар бораи рўзгору осори онон ба
табъ расиданд, вале пас аз гузашти њангомаи љашн ањёнан агар маќолае чоп
нашавад, дигар навиштае дар бораи онњо пайдо намегардад. Ин гуфтањо
њаргиз маънои инкори ањамияти љашнворањоро надорад, вале матлаб ин
аст, ки тањќиќи осори намояндагони дар робита бо љашнворањои онњо
бояд ќолаб ва суннат нагардад, зеро дар он њол садњо љашнвора мебояд,
ки осори як намояндаи боризи адабиёт то њадде муфассал омўхта шавад.
Ба андешаи мо, бењтар мебуд агар дар љараёни љашнворањо конфронсњо
ва бањсњои илмї дар атрофи масъалањои эљодиёти соњибљашнњо бештар
баргузор мегардиданд.
Аз љумлаи мушкилоти дигар ва шояд муњим, ки имрўз вуљуд дорад,
набудани њавасмандї ва ќадршиносии зањмати мунаќќид бояд бошад, зеро
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њар касе, ки ба кори наќди адабї даст мезанад, чун фидоии ин роњ бе тамаи
њавасмандии моддї ќалам ба даст мегирад. Шояд ягона манфиате, ки аз
ин кор меёбад, чоп шудани китобу маќолањои ў ва мусоидати онњо барои
дарёфти унвону дараљаи илмиву омўзгорї бошад. Аз ин љост, ки таълифи
маќолаву китобњои наќди адабї бе зарурат ва ба таври иродї камтар
воќеъ мешавад. Зеро фаќат бо пешаи мунаќќидї машѓул шудан зиндагии
моддии њељ касро таъмин карда наметавонад ва аз ин сабаб наќди адабї
ба машѓулияти дуввумдараља пас аз шуѓли асосии њар як мунаќќид табдил
меёбад. Чунин њолат низ, албатта, яке аз омилњои заъфи кори наќди адабї
мањсуб мегардад.
Метавон гуфт, ки наќди адабї дар њама давру замонњо фаќат кори
адабиётшиносон ва мунаќќидон набудааст ва чунон ки дар оѓози ин
навишта зикр гардид, дар ин амр аз оѓоз шуаро ва адибон низ ширкат
варзидаанд. Дар ањди шўравї њам шоирон ва нависандагон дар кори
наќди адабї иштирок доштанд ва фаъолияти устодон Садриддин Айнї,
Абдусалом Дењотї, Мирзо Турсунзода, Сотим Улуѓзода ва дигарон дар
ин љабња низ намунаи ибрат буда ва онњо бо навиштањои худ доир ба
масъалањои мухталифи омўзиши мероси адабї ва наќди адабї изњори
мулоњиза намуда, дар ривољи наќди адабии ањди шўравї сањми арзандае
гузоштаанд. Мутаассифона, ин суннат дар вазъи кунунї то њадде коста
шуда, ширкати шуаро ва нависандагони имрўзи тољик дар кори наќди
адабї камтар мушоњида мешавад.
Дар дањсолањои охири ќарни бистум дар сањифањои «Хорпуштак»
ва «Адабиёт ва санъат» шеърњое бо номи «наќиза», ки зоњиран бо таъсири
адабиёти рус ба шеъри тољикї интиќол ёфта буданд, чоп мешуданд. Дар ин
навъ шеърњо, ки дар вазну ќофия ва шакли зоњирии ашъори сусту каммоя
гуфта мешуданд ва њадафашон нишон додани сустї ва заъфи маъної ва
мантиќии алфозу таъбирот ва ё мазмуну мўњтавои шеъри наќизашаванда
буд. Аз ин хотир чунин наќизањо низ як навъ вазифаи наќди адабиро иљро
мекарданд ва падидаи хуб њисоб меёфтанд. Мутаассифона, наќизагўї
тадриљан аз миён рафт ва имрўз ќариб куллан ба назар намерасад.
Бо вуљуди ин њама бори гарони кори наќди адабї ќабл аз њама ва
асосан бар дўши мунаќќидон гузошта шудааст ва њалли мушкилоти ба
миён омада низ ќабл аз њама бо саъй ва муљоњадати онњо њалли худро ёфта
метавонанд. Рафъи мушкилоти ба миён омада ва саъйу зањмати њамдастонаи
мунаќќидон, албатта, имкон фароњам хоњад овард, ки наќди адабии имрўзи
тољик низ шахсиятњое чун Шарифљон Њусейнзодаву Абдулѓанї Мирзоев,
Соњиб Табарову Холиќ Мирзозода, Носирљон Маъсумиву Муњаммадљон
Шакурї ва монанди онњо ба миён оварда тавонад.
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ДИРЎЗУ ИМРЎЗИ ШЕЪРИ НАВРАСОН
Дар баробари адабиёти наврасон, ки бо таъбирњои «адабиёти ба
чагон», «адабиёти кўдакон», «адабиёти атфол» ва соири онњо низ ном
бурда мешавад, бо њар муносибате бањсњо ороста ва андешаву мулоњизоти
гуногун изњор карда шудааст. Баъзан чунин андешањо њам изњор мегардад,
ки гўё дар адабиёти тоинќилобии мо адабиёти бачагон ба таври алоњида
ва људогона вуљуд надоштааст ва ба ин далел зарурати вуљуди алоњидаи
чунин адабиёт барои наврасон дар марњалаи муосир баъзан мавриди
инкор њам ќарор мегирад. Умуман, як навъ муносибати назарногирона,
сањлангорона ба адабиёти наврасон эњсос мегардад. Алњол њатто истилоњи
ягонае барои ин адабиёт аз љониби ањли тањќиќ муайян карда ва пазируфта
нашудааст.
Аз ин хотир лозим меояд, ки дар бораи гузаштаву имрўзи адабиёти
тољик барои наврасон бори дигар изњори мулоњиза карда, баъзе андешањо
доир ба масъалањои муњими мутааллиќ ба он иброз дошта шавад.
Дар бораи он ки адабиёт барои наврасон дар гузашта, яъне дар
ањди классикии таърихи адабиёти тољик вуљуд доштааст, шаке нест,
зеро «Ќобуснома»-и Унсурмаолии Кайковус, «Гулистон»-и Саъдї, «Ба
њористон»-и Љомї махсус барои тарбияи фарзанд ва аз он љумла нав
расони дигар таълиф шудаанд. Насињатномањое, ки дар муќаддимањои мас
навињои шоирон бештар љой дода мешуданд, њамчунин вазифаи адабиёти
наврасонро адо мекарданд. Њар як хонандаи соњибзавќ ба осонї хоњад
дарёфт, ки байтњои зерини Носири Хусрав ќабл аз њама ба наврасон ни
гаронида шуда буд:
Ба пирї хидмати модар, падар кун,
Љавонию љунун аз сар бадар кун.
Мазан таъна бар эшон аз дили сер,
Ки гар ёбї замон, гардї ту њам пир.
Ки парвардаст модар дар канорат,
Падар буд солњо тимордорат...
Байтњои зерини Низомї њам њарчанд дар насињат ба фарзандаш
гуфтааст, вале рањнамои ахлоќиву маънавии тамоми наврасону љавонони
дигари замони ў буду имрўз њам њамин ањамиятро дорост:
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Ѓофил манишин, на ваќти бозист,
Ваќти њунар асту сарфарозист.
Дониш талабу бузургї омўз,
То бењ нигаранд рўзат аз рўз.
Чун шер ба худ сипањшикан бош,
Фарзанди хисоли хештан бош.
Давлат талабї, сабаб нигањ дор,
Бо халќи худо адаб нигањ дор.
В-он шуѓл талаб зи рўи њолат,
К-аз карда набошадат хиљолат.
Мекўш ба њар вараќ ки хонї,
То маънии он тамом донї...
Дар баробари ин њикоёту тамсилоти тарбиявї, ашъори панду ах
лоќии нависандагону шоирони адабиёти ањди классикии тољик асосан
ба наврасону љавонон нигаронида шуда буданд, зеро калонсолону пирон
маъмулан аз марњалаи тарбия ва таълим хуб ё бад гузаштаанд.
Ба ин делелњо ќазоват карда метавонем, ки адабиёт барои наврасон
дар гузашта низ вуљуд дошт, њарчанд дар якљоягї ва омехтагї ба адабиёти
ягонаи ањди классикї арзи њастї менамуд ва аз лињози сабку услуб ва тарзи
баён низ бо адабиёти калонсолон умумият дошт. Сабаби ин њолат дар он
буд, ки насли наврас дар он замон њанўз аз оѓози тањсил дар хурдсолї
Ќуръону њадис, осори манзуму мансури гузаштагону муосирони худро аз
рўи имкону ќудрат њифз мекард ва бо маънии таъбироту вожањои осори
адабии замони худ ошної пайдо мекард. Агар њодисањои дар њафтсолагї
Ќуръонро аз ёд кардану шеър гуфтани теъдоде аз шоирони классик ва ё
аќќалан дар њафтсолагии худ рубоии зеринро гуфтани Мирзо Абдулќодири
Бедилро ба ёд орем:
Ёрам њар гањ, ки дар сухан меояд,
Бўйи аљабаш, ки аз дањан меояд.
Ин бўйи ќаранфул аст, ё наќхати гул,
Ё роињаи мушки Хутан меояд.
барои мо равшан хоњад шуд, ки наврасони давраи гузашта бар асари
саводомўзї маънии он осори манзуму мансури ахлоќї ва тарбиявиро, ки
дар сабку услуби адабиёти калонсолон эљод карда мешуданд, бе зањмати
зиёд дарк мекарданд ва зарурат надошт, ки забону услуби осори адабї
махсус барои онњо содда ва кўдакона карда шавад. Њарчанд саводомўзї
ва донишандўзї барои њамагон дастрас набуд, вале онњое, ки имкони
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омўзиши илму маърифат пайдо мекарданд, аз кўдакї дар баробари Ќуръону
њадис, ѓазалиёти Њофизу Љомиву Бедил, «Маснави»-и Мавлавии Балхї,
«Гулистон»-у «Бўстон»-и Саъдї, «Бањористон»-и Љомї ва дигар осори ада
биву диниро, ки дар барномаи тадрис ворид шуда буд, њифз менамуданд
ва бо сабку услуб, маъонии алфозу таъбироти осори адабии замон ошної
пайдо мекарданд. Дар баробари ин осори манзуму мансури бачагона њам
дар адабиёти шифоњї вуљуд дошт, ки вазифаи адабиёти бачагонаро адо
мекард ва ба њамагон дастрас буд. Наслњои зиёди кўдакону наврасони
тољик тањти таъсири ќиссаву ривоёт ва чистону таронањои шифоњї низ
тарбия ёфта ба камоли ахлоќиву маънавї мерасидаанд ва офарандагону
гўяндагони ин осор ба њайси адибони наврасон њам хидмат мекардаанд.
Ќобили зикр аст, ки њам дар гузаштаи то инќилоби Шўравї ва њам
дар адабиёти китобиву шифоњї адабиёте махсус барои наврасон арзи њастї
намекард, њарчанд дар адабиёти шифоњї истиќлоли он бештар мушоњида
мешавад. Бояд сабаби асосии дар омехтагї бо адабиёти калонсолон вуљуд
доштани адабиёти наврасон дар он бошад, ки дар асрњои миёна њанўз
дифференсиатсия ё ба шохањо људо гардидани илму фарњанг ва аз он
љумла адабиёти њунарї њам роиљ нагардида буд. Аз ин рў дар миёни анвои
осори адабї аз ќабили мазњабї, фалсафї, ирфонї, ахлоќї, таълимї ва аз
он љумла осор барои калонсолон ва наврасон њам сарњади муайян гузошта
нашуда буд.
Пас аз инќилоби Шўравї дар Тољикистон низ саъю талошњо барои
ба вуљуд овардани адабиёте, ки фаќат ихтисос ба кўдакону наврасон
дошта бошад, ављ гирифт ва дар ин кор асосан ба принсипњо ва таљрибаи
адабиётшиносии русї такя намуда, дар пайравї ба он бунёди адабиёти
бачагонаи тољик гузошта шуд. Тибќи ин принсип осоре, ки барои бачагон
эљод мешуд, бояд хусусиятњои синну солї ва равонии чор гурўњи бачагон
– томактабї, синни хурди мактабї, синни миёна ва болоии мактабиро ба
назари эътибор мегирифт ва мувофиќи он эљод карда мешуд.
Раванди ташаккули адабиёти бачагонаи тољик дар оѓози ањди
Шўравї бо якчанд васила љараён гирифт. Василаи нахустин таълифи
китобњои дарсї барои хонандагони мактабњо буд, ки «Тањзиб-ус-сибён»-и
Садриддин Айнї ќабл аз инќилоб ба ин амр оѓоз нињода буд. Сипас ин кор
бо китоби В. Мањмуд ва Т. Зењнї «Омўзиш» идома ёфт. Василаи дигар эљоди
асарњои махсус барои бачагон буд, ки дар онњо аз лињози забон ва сабки
баён ба соддагї ва осонбаёнї саъй карда мешуд. Њамин тавр, то солњои
сиюми ќарни бистум ашъори Абулќосим Лоњутї «Мо ранљбарзодагонем»,
«Эй мардикорон», Садриддин Айнї «Њасан зад», «Сањаргоњон», «Бомдоди
бањорон» ва амсоли онњо эљод шуданд, ки бунёди адабиёти бачагонаи
тољикро гузоштанд. Ќобили зикр аст, ки дар ин марњалаи тањаввули
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адабиёти бачагонаи тољик маљмўаи ашъори бачагонаи Т. Зењнї, соли 1927
бо номи «Таронањои кўдакон» нашр гардид, ки падидаи муњим буда, на
хустин маљмўаи ашъори бачагона дар адабиёти шўравии тољик мањсуб
мешавад.
Аз солњои сиюм сар карда адабиёти бачагонаи тољик хусусиятњои
хоси худро пайдо кардан гирифт ва дар ин овон бо ќалами устодон Лоњутї,
Пайрав Сулаймонї ва Абдусалом Дењотї шеърњое эљод гардидаанд, ки
љавобгўи таќозои адабиёти бачагон буда, бо соддагии забону таъбирот,
сабукиву хушояндии вазну оњанг ва осонфањмии мазмун ба доираи завќу
дарк ва тасаввуроти наврасон мувофиќат мекарданд. «Манзумаи бачагон»и Пайрав Сулаймонї, «Мо насли ќањрамонем», «Бањори кўњистон», «Ал
ла» ва «Чистонњо»-и Лоњутї, «Эй булбулакони боѓи дониш», «Модари
мењрубони ман», «Баррачаи ман»-и Абдусалом Дењотї ва соири онњо
намунањои хуби ашъори бачагонаи тољикї буданд ва иќдомоти љиддї дар
бунёди ин адабиёт дар ањди шўравї мањсуб мегардидаанд.
Адабиёти бачагонаи тољик минбаъд ба туфайли ашъори дар бораи
наврасон эљоднамудаи Мирсаид Миршакар, Абдусалом Дењотї, Боќї
Рањимзода, Ѓаффор Мирзо, Аминљон Шукўњї, Муњиддин Фарњат, Али
Бобољон, Бобо Њољї ва дигарон ба зинаи тањаввулу камоли худ ќадам ни
њод ва теъдоди кофии ашъоре ба вуљуд омадаанд, ки махсус барои наврасон
гуфта шуда ва моли адабиёти бачагонаи тољик мањсуб мешуданд. Ваќте ки
ба ашъори барои наврасон гуфтаи адибони мазкур аз рўи инсофу адолат
муносибат менамоем ва бањо медињем, хоњем дарёфт, ки адабиёти ањди
шўравии тољик ва аз он љумла шеъри бачагонаи он њам, дорои арзиши
њунарии худ њам будааст ва иддаоњое, ки баъзан дар бораи гўё бе арзиши
њунарї будани адабиёти ањди шўравї изњор мегардиданд, аз рўи инсофу
адолат набудаанд.
Агар ба ашъори барои наврасон эљодкардаи Мирсаид Миршакар,
Абдусалом Дењотї, Аминљон Шукўњї, Суњайлї Љавњаризода ва дигарон
мурољиат намоем, шеърњоеро метавон пайдо кард, ки наслњои зиёди
наврасони тољик тањти таъсири маънавии онњо тарбият ёфтаанд ва он
шеърњо имрўз њам њамон таровату дилкашї ва шевоию љаззобии худро
нигоњ доштаанду ба зоти худ камназиранд. Аз он љумла аст шеъри Мирсаид
Миршакар, ки «Рост мегўям» ном дорад ва банди нахустинаш чунин аст:
Гумон набаред,
Ки ман хурд астам.
Ана, мебинед,
Љорўб дар дастам.
Бо ин љорўбам,
Хона мерўбам...
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Ё худ шеъри Абдусалом Дењотї «Баррачаи ман», ки бо банди зерин
оѓоз меёбад:
О, баррачеки масти ман,
Биё, давон дукур-дукур.
Љаву алаф ба дасти ман,
Биёву хур кумур-кумур.
Наої, медињам ба гов,
Ки мехўрад фашар-фушур...
Аз ин гуна мисолњо метавон боз бисёр иќтибос овард, вале зикри ин
намунањо њам ба андешаи мо кофист, бигўем, ки чунин шеърњо намунаи
олии шеъри бачагонаи тољик буданд ва имрўз њам бо њамон равониву
шевоии худ ба зењни њар як хонандаи наврас наздику дастрас мебошанду
бо гузашти айём таровату тозагии худро аз даст надодаанд.
Бояд гуфт, ки шеъри бачагонаи тољик то солњои панљоњуми ќарни
бистум дорои баъзе хусусиятњое буд, ки мавлуди таќозои ањди шўравї
буданд. Дар шеъри наврасон низ алалхусус дар дањсолањои аввали
фаъолияти он оњанги ташвиќу тарѓиботї, даъват ба њифзи манфиатњои
сиёсии давлати шўравї, мубориза алайњи душманони он, васфи пешвоёни
сиёсии инќилобу давлати шўравї ва амсоли онњо вусъат ёфт ва шеъри
наврасон низ то њадде омехта бо сиёсат ва тобеи мафкураи њукмрони
давлати шўравї гардид. Дар ин замина шеърњои «Марши пионерон»-и
Пайрав Сулаймонї, «Аз зиндањо њам зиндатар»-и Мирсаид Миршакар,
«Шогирди Ленин мешавем»-и Абдусалом Дењотї ва соири онњо ба вуљуд
омаданд, ки рўњияи замони шўравї ва њадафњои мафкуравии давлати
шўравиро ифода мекарданд. Албатта дар баробари онњо ашъоре низ кам
набуданд, ки њадафи аслиашон тарбияи ахлоќї ва маънавии насли наврас
ва орї аз оњангњои сиёсиву мафкуравї буданд ва имрўз њам баъди барњам
хўрдани давлати шўравї ва дар вазъи дигари таърихї низ ањамияти худро
аз даст надодаанд.
Нуќтаи дигаре низ ќобили зикр аст, ки њарчанд то солњои чилум ва
панљоњум адабиёти бачагонаи тољик марњалаи ташаккули худро паймуда
ва осори арзишманде дар ин љода ба миён овард, вале њанўз шоиронеро ба
майдони њунар наоварда буд ки эљодиёти онњо мунњасир барои наврасон
ба маънои томи ин истилоњ хондан мумкин бошад. Зеро аз устод Айнї
сар карда то Мирсаид Миршакару Абдусалом Дењотї, Боќї Рањимзодаву
Аминљон Шукўњї ва дигарон бештар бо эљоди асарњо барои калонсолон
машѓул буда ва бо њамин соњаи фаъолияти худ маъруфият пайдо карда
буданд ва эљоди асарњо барои наврасон фаќат як љузъи фаъолияти адабии
онњоро ташкил мекард. Ин њолат, яъне дар радифи таълифи асарњо барои
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калонсолон камо беш дар мавзўъ ва сабки хоси адабиёти наврасон асар
навиштан то њадде идомаи суннати адабиёти классикиро мемонд, ки шуаро
ва нависандагон дар эљодиёти худ теъдоде аз осорашонро барои таълиму
тарбияи наврасон ихтисос медоданд.
Аз солњои чилуми ќарни бистум ба баъд адабиёти бачагонаи тољик
натанњо ба марњалаи камоли худ ќадам нињод, балки шоироне ба майдони
њунар омаданд, ки тамоми фаъолияти адабии худро сарфи адабиёти бачагон
намуданд ва чун шоири воќеии бачагон эътироф гардиданд. Аз зумраи ин
шоирон Болтаќул Диёрї (Мањмудов)-ро метавон нахустин шоире донист,
ки тамоми эљодиёти ў ва маљмўањои ашъораш «Бањори мењнат», «Гулњои
њаёт», «Ќалами мо», «Дар мењмонии пионерон», «Барги сабза», «Кўли
булурин», «Бањори орзу» ба наврасон бахшида шудааст ва ў соли 1948 аз
њамин роњ ба узвияти иттифоќи нависандагон пазируфта шудааст. Шоири
дигаре, ки тамоми эљодиёти худро сарфи адабиёти бачагон намудааст
Гулчењра Сулаймонова мебошад, ки шеърњои ў чун «Хаткашон», «Гулхан»,
«Бибиљонам», «Чилкокул», «Хоњаракам», «Дўлона», «Сичароѓ», «Додом»
ва ѓайра аз намунањои олии шеъри бачагонаи тољик мањсуб мегарданд.
Барои исботи даъвї овардани абёти нахустини шеъри «Бибиљонам»
кофист, ки ба хонандаи хурдсоли тољик азизу ошност:
Бибиљонам меояд,
Дилу љонам меояд.
Аз рањи дур меояд,
Базўр-базўр меояд.
Бибем ояд, мо хурсанд,
Кисањояш пури ќанд...
Шоири дигари тољик Убайд Раљаб њам, ки тамоми фаъолияти
адабии худро ба адабиёти наврасон бахшидааст, дар рушду нумўи ин
адабиёт хидмати босазое карда ва тасаввури адабиёти бачагонаи тољик
бе эљодиёти ў имконпазир аст. Аѓлаби ашъори вай бо китобњои дарсиву
таълимї ворид шуда ва ба сурудњои мањбуби наврасон табдил ёфтаанд.
Теъдоди зиёди онњо чун «Модарам», «Хўшаи гандум», «Нони гарм», «Аз
ёна сўи хона», «Манзара», «Чанд гул дорад Гулдаста», «Алопар» ва амсоли
онњо дар тўли чандин дањсолањо вирди забони хонандагони навраси тољик
буданд ва имрўз њам аз шеърњои дўстдоштаи онњо мањсуб мешаванд. Аз
љумла шеъри «Модарам»-ро, ки бо байтњои зерин оѓоз меёбад ва ба њар
як хонандаи навраси тољик шинос аст, метавон аз намунањои олии шеъри
бачагонаи тољик донист:
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Маро сањар кї хезонд?
— Модарам.
Чой ба ман кї резонд?
— Модарам.
Дар љараёни такомули адабиёти бачагонаи тољик шоироне чун Абду
малик Бањорї, Бобо Њољї, Муњиддин Фарњат, Мављуда Њакимова, Мањ
мадалишо Њайдаршо, Алї Бобољон, Озод Аминзода, Наимљон Назирї
ва дигарон ба майдони адабиёт омаданд, ки дар баробари эљоди осори
адабї барои калонсолон бо таълифи шеърњо барои наврасон низ машѓул
будаанд. Дар миёни онњо алалхусус сањми Алї Бобољон, Муњиддин Фар
њат, Бобо Њољї, Мављуда Њакимова, Мањмадалишо Њайдаршо дар ин
љода назаррас аст. Дар баробари ин шоирон Акобир Шарифї, Наримон
Баќозода ва Нўъмон Розиќ, ки мунњасир бо эљоди шеърњо барои наврасон
шуѓл варзидаанд, ба майдони адабиёт омаданд ва аз њисоби онњо теъдоди
шоирони хоси адабиёти бачагон рў ба фузунї нињод.
Теъдоди намояндагони шеъри бачагонаи тољик алалхусус аз солњои
навадуми ќарни бистум ба баъд ба маротиб афзуд ва ба майдони адабиёти
бачагон ќуввањои тозаи эљодї дар симои Латофат Кенљаева, Юсуфљон
Ањмадзода, Љўра Њошимї, Нозукой Алиева, Абдусаттори Рањмон, Ќурбон
Муњаммадї, Кунѓурот Самиев, Асад Гулов, Назар Табарзода, Эгами Наз
рулло, Шарифи Муњаммадёр, Њамроњ Усмон, Муњаммад Ѓоиб, Исроил
Иброњим ва соири онњо омаданд ва њар як дар рушду нумўи шеъри наврасон
ало ќадри тавону имкони худ саъю зањмат ба кор бурданд. Эљодиёти
ин шоирон дар тањаввули шеъри наврасон беасар намонд ва теъдоди
зиёди ашъоре чун «Офтоб», «Њалќама ёб», «Каду», «Мўрчае дона ёфт»-и
Юсуфљон Ањмадзода, «Нинї», «Ман аз њама баландам», «Корвон», «Кулча
чаро ширин аст»-и Љўра Њошимї ва теъдоде аз шеърњои Муњаммад Ѓоиб,
Латофат, Шарифи Муњаммадёр, Эгами Назрулло, Абдусаттори Рањмон ва
дигарон эљод гардиданд, ки сањифањои тозае дар адабиёти имрўзи бачагон
мањсуб мешаванд.
Дар баробари тањаввули адабиёти бачагонаи тољик наќди адабии он
низ арзи фаъолият намуд ва дар тўли дањсолањои мухталиф адабиётшиносон
ва мунаќќидон Раљаб Амонов, Љонон Бобокалонова, Юсуф Акбаров,
Љўрахон Баќозода, Абдурањмон Абдуманнонов, Азимљон Аминов, Нозукой
Алиева ва дигарон камо беш ба наќду тањќиќи адабиёти бачагонаи тољик
пардохтанд ва ба ќалами устодон Раљаб Амонов ва Љонон Бобокалонова
нахустин китобњои таърихи адабиёти бачагонаи тољик таълиф гардиданд.
Дар наќду тањќиќи адабиёти бачагонаи тољик алалхусус сањми профессор
33

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Љонон Бобокалонова бузург аст ва ў барњаќ яке аз бунёдгузорони наќду
тањќиќи адабиёти бачагонаи тољик мањсуб мегардад.
Њамин тавр, маълум мегардад, ки имрўз адабиёти бачагон чун
яке аз шохањои људогонаи адабиёти муосири тољик ба марњалаи камол
расида ва дорои теъдоди зиёди шоирони хоси худ њам мебошад, ки бо
эљоди осори адабї барои наврасон машѓуланд. Вале дар баробари ин
мушоњида мегардад, ки дар раванди кунунии инкишофи ин адабиёт низ
баъзе мушкилоту монеањо мављуданд.
Маълум аст ки дар ањди шўравї адабиёти бачагон асосан бо се роњ
инкишоф меёфт, ки яке аз онњо таълифи китобњои дарсиву осори адабии
манзуму мансури бачагонаи адибони собиќ љамоњири шўравї ва хориљї
он буда, дар тўли даврони шўравї осори зиёди намояндагони маъруфи
адабиёти бачагон С. Маршак, К. Чуковский, А. Барто, С. Михалков, М.
Стелмах, И. Нехода, Я. Колас, К. Муњаммадї, А. Обидљон, Б. Сариќбоев, Т.
Муталлибов ва дигарон ба тољикї тарљума ва дар шакли китобњои алоњидаву
маљмўањои дастаљамъи манзури хонандагони навраси тољик гардонида
шуданд. Њамчунин осори зиёди адабии ањди классикии мо аз ќабили
«Насињатнома»-и Унсурмаолии Кайковус, «Сиёсатнома»-и Низомулмулк,
«Љомеъ-ул-њикоёт»-и Муњаммад Авфии Бухорої, «Гулистон» ва «Бўстон»и Саъдии Шерозї, «Бањористон»-и Абдурањмони Љомї ва монанди онњо
низ дар шакли китобњои алоњида пешкаши наврасону мактабиёни тољик
гардиданд. Ин њама нишондињандаи тањаввули њамаљонибаи адабиёти
бачагонаи тољик буд. Имрўз њам дар самти таълифи китобњои таълимї
ва осори манзуму мансур барои наврасон фаъолият њаддалимкон љараён
дорад, вале мутаассифона, шояд бо сабабњои иќтисодї ва мањдудии
имконоти чопи китоб бошад, ки дар марњалаи кунунї фаъолият дар ду
самти дигар, яъне тарљумаи осори манзуму мансур аз забонњои дигар ва
тањияи осори адабии ањди классикї барои наврасон рў ба заъф нињода ва
дар ин љода муваффаќияти назаррас мушоњида намешавад.
Аз падидањои нохуше, ки дар адабиёти наврасон мушоњида мешавад
ва дар тўли дањсолањои охир ривољи бештаре пайдо намудааст, аз оѓози
фаъолият шеъри бачагона гуфтану тадриљан пурра ба адабиёти калонсолон
гузаштани шоирон аст. Ѓалат нахоњем кард, агар бигўем, ки аксари кулли
шуарои мо фаъолияти хешро ба гуфтани ашъори бачагона оѓоз кардаанд
ва бо мурури муддате ба гуфтани шеърњо барои калонсолон гузаштаанд
ва дар тўли фаъолияти минбаъда баъзан ањёнан шеъри бачагона гуфтаанд
ё ба куллї тарки он кардаанд. Мутаассифона, чунин «марњалаи гузариш»
дар њоле њам воќеъ мегардад, ки шоир дар эљоди шеъри бачагона ба
пояи муайяни эљодї расида ва шеърњои олие барои бачагон офарида
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тавонистааст ва дар њоли идомаи њамон равиши эљодї шояд яке аз шуарои
бењтарини бачагон гардад.
Шояд яке аз сабабњои чунин падида дар он бошад, ки гуфтани
шеъри бачагона дар назари зоњирбин сањлу содда менамояд ва барои
њар як навмашќи шеър чун майдони машќу тамрини шоирї метобад. Аз
љониби дигар мавќеи бештари шеъру шоирї барои калонсолон дар љомеа,
афзалияти мавќеи ин гурўњи шуаро дар дарёфти унвону љоизањо ва эњтимоми
бештар ба онњо, таваљљўњи шоиронро ба гуфтани шеър барои калонсолон
зиёд мегардонад. Аз ин љост, ки шеъри бачагона ба «гузаргоње» табдил
меёбад, ки ба василаи он пўяндагони роњи шоирї аз машќи шеърнависї
гузашта сипас гуфтани шеърњоро барои калонсолон оѓоз менамоянд ва ба
таъбири дигар гўё ба «адабиёти бузург» ворид мешаванд.
Албатта бо зикри мулоњизаи фавќ њаргиз муроди мо он нест, ки дар
гуфтани шеър барои шоирон њудуд гузоштан ва аз эљоди шеъри бачагон
ё калонсолон манъ кардан дуруст бошад. Зеро њар шоире мухтор аст, ки
барои бачагон шеър гўяд ё калонсолон, шеъри њаљвї гўяд ё ишќї ва ѓайра.
Дар таърихи адабиёти муосири тољик низ кам набуданд шоироне чун
Лоњутї, Миршакар, Дењотї, Шукўњї ва дигарон, ки њам барои бачагон
ашъори писандида эљод кардаанду њам барои калонсолон. Вале њадафи
аслї он аст, ки шеъри бачагонро низ сањлу содда пиндоштан ва чун
майдони машќи муваќќатї дар шоирї пиндоштан њам бояд раво набошад,
зеро шеъри бачагона њам дорои хусусиятњои хоси сабкиву забонї, жанриву
мавзўї ва амсоли онњо буда, баръакс эљоди шеъри хуб барои наврасон на
ба њар як шоир даст медињад ва завќу истеъдоди хосеро таќозо дорад.
Нуќтаи дигаре њам дар робита ба мавзўъ ќобили зикр аст, ки барои
наврасон ё калонсолон шеър гуфтани њар як шоир шояд аз худшиносии
эљодии ў манша гирад, зеро барои њар шоире, ки пояи ќобилият ва истеъ
доду њунари худро шинохта ва муайян карда тавонистааст, маълум хоњад
шуд, ки барои бачагон шеър гўяд ё калонсолон, дар кадом мавзўъ ва
ќолабњои шеърї эљод бояд кунад ва амсоли инњо. Дар акси њол чунин
њам мешавад, ки шоире, ки табъу завќ ва истеъдоди хешро ба эљоди шеър
барои калонсолон сарф мекунад ё баръакс ќобилияту истеъдоди ў барои
гуфтани шеъри калонсолон мувофиќ асту ў ба эљоди шеъри бачагона
машѓул мешавад. Дар њар ду њолат њам муваффаќияти чашмдошт ба даст
намеояд.
Дар робита бо мавзўъ метавон дар бораи наќди шеъри бачагона њам,
ки аз масъалањои муњим дар вазъи кунунї њисоб меёбад, изњори мулоњиза
намуд. Маълум аст, ки аз оѓози адабиёти садаи бистуми тољик аксари
кулли мунаќќидон ва адабиётшиносон асосан дар бораи масъалањои
наќду тањќиќи шеърњо барои калонсолон изњори назар кардаанд. Чунонки
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ќаблан њам дар ин навишта зикр гардида буд, мунаќќидоне, ки дар бораи
адабиёти бачагон асару маќола таълиф кардаанд, чандон зиёд набуда,
асосан аз Р. Амонов, Љ. Бобокалонова, А. Абдуманнонов, Ю. Акбаров, Љ.
Баќозода, А. Аминов, Н. Алиева, С. Саидов ва иддае дигар метавон ном
бурд. Аз миёни ин њама танњо Љ. Бобокалонова ва Н. Алиева асосан ба
наќду тањќиќи адабиёти бачагона шуѓл варзидаанд. Аз ин љо бармеояд,
ки теъдоди мунаќќидони адабиёти бачагон дар марњалаи кунунї хеле кам
буда, имрўз њам њамин њолат идома дорад. Албатта ин бесабаб њам нест,
зеро дар њоле ки мунаќќиди адабиёти калонсолон бо ин шуѓл таъмини
моддї карда наметавонад, табиист, ки таваљљўњ ба наќди адабиёти бачагон
боз њам камтар ва дуюмдараљатар мегардад.
Бояд гуфт, ки яке аз вазифањои асосии адабиёти бачагон ва аз он
љумла шеъри он аз замонњои гузашта тарбияи маънавї ва ахлоќии насли
наврас мањсуб мегардид ва ин вазифаро дар баробари адабиёти китобї
эљодиёти шифоњии мардум низ бар ўњда дошт. Наврасони тољик дар
гузашта дар баробари хондану шунидани «Гулистон»-у «Бањористон» ва
дигар осори таълимию ахлоќии ањди классикї дар њалќаи калонсолон
чистону суруд ва ќиссаву афсонањои халќї мешуниданд ва дарси ростиву
садоќат, некиву љавонмардї, шафќату хайрхоњї, инсофу адолат ва дигар
хислатњои њамидаи инсониро меомўхтанд. Дар ањди шўравї низ чунин
одат то њадди имкон роиљ буд, вале мутаассифона имрўз вазъ дигаргунатар
аст. Бадењаву чистонгўї, ќиссагўиву афсонахонї дар њалќаи падару
модарон ва бобою бибињо хеле коста шуда, љои онро асосан барномањои
телевизион ва кассетањои видеофилмњо мегиранд. Наврасон дар тўли
шомгоњон ва баъзан рўзона њам асосан рўбарў бо барномањои телевизион
ќарор мегиранд. Албатта тамошои барномањои маърифатї ва тарбиявї –
ахлоќии телевизион кори хуб аст ва дар тарбияи наврасон мусоидат карда
метавонад. Вале дар баробари ин алалхусус дар телевизиони марказї ва
кассетаи видеофилмњо куштору зўроварї, дуздиву ѓоратгарї, хунсардиву
берањмї, бењаёиву фасоди ахлоќї ва амсоли онњоро ба тамошобини наврас
нишон медињанд. Агар ба назари эътибор гирем, ки ахлоќу маънавияти мо
шарќист ва кўдакони мо бояд дар руњи чунин ахлоќу маънавиёт тарбият
ёбанд, тасаввур кардан душвор нест, ки тамошои чунин барномањо барои
наврасони мо чи асаре хоњанд гузошт.
Аз вазифањои муњими дигари адабиёти бачагон ба андешаи мо бояд
тарбияи маърифатї ва љањоншиносии онњо бояд бошад. Ба таъбири дигар
ба василаи ин адабиёт кўдак бояд бо муњити зисти хеш, анвои набототу
њайвонот, кўњњову дарёњо, зебоињои диёри худ ошної пайдо кунад, ба
ин васила ба ватани хеш мењр бандад, онро дўст дорад ва худро чун як
љузъи људонашавандаи табиати он эњсос намояд. Табиати Тољикистон
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бошад, бињишти рўи замин аст, бо анвои гулњову дарахтон, кўњу дарёву
чашмасорон, олами набототу њайвонот ва зебоињои беназири худ дидаи
њар бинандаро мафтун менамояд. Вале мутаассифона на њамаи онњо барои
хонандаи наврас муаррифї ва омўзонида мешавад. Масалан, ваќте ки дар
бораи гулњо барои бачагон шеър мегўянд, асосан лола, бойчечак, ќоќу,
хайрї ва якчанд анвои машњури дигар сухан мерваду бас, дар њоле ки дар
оѓўши табиати Тољикистон садњо навъи гулњои рангоранг мерўянд ва њар
яке ном ва рангу бўи хоси худро доранд. Дар бораи олами паррандагон,
набототу њайвонот, анвои сангњо ва амсоли онњо низ ќариб айни њамин
њолат мушоњида карда мешавад ва асосан дар бораи анвои маълуму машњури
онњо ашъори бачагона эљод мегардад. Ин њолат таќозо менамояд, ки ба
љанбаи маърифатии шеъри наврасон низ таваљљўњи бештар зоњир гардад,
то ба василаи шеър онњо аз њарфњои алифбо сар карда, то аломатњои њисоб,
анвои набототу њайвонот, гулњову дарахтон ва дигар мухтассоти диёри худ
ва муњити зисти худ маълумоти зарурии аввалияро пайдо карда тавонанд.
Омўзонидани забон ва суннату оинњои миллї низ яке аз вазифањои
муќаддаси шеъри бачагона буда, ба василаи он хонандаи наврас бояд
алфозу ибороти нав ёд гирад, бо таъбироти бачагона бошад њам фасењ ва
фањмову бурро сухан гуфтанро омўзад, дар бораи иду маросимњо ва расму
оинњои миллии гузаштагони худ аз ќабили Наврўз, Мењргон, Љашни сада,
Сартарошон ва амсоли онњо тасаввуроти мушаххас пайдо намояд.
Аз ин њама бар меояд, ки кори эљодии шеъри кўдак ва тарбияи
насли наврас сањлу содда нест, зеро он ба тарбияи маънавї, ахлоќї ва маъ
рифатии насли наврас, ки ояндаи љомеаи кунунии мо хонда мешавад, сару
кор дорад ва ояндаи љомеаи кунунї беш аз њама ба он вобаста аст, ки насли
навраси имрўзї дар кадом пояи маънавї, ахлоќї ва маърифатї тарбия
карда мешавад ва ба камол мерасад.
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АСРОРИ ШЕЪРИ МАРЃУБ
Дар яке аз рўзњои офтобии моњи марти соли 2001 дар мактаби миёнаи
дењаи Пўлодони шањри Конибодом ба истиќболи шастсолагии зодрўзи
шоир Нозирљон Боњирї базми шеъру суруд баргузор гардида буд ва дар
ин базм иддае аз ањли илму адаби тољик низ ширкат доштанд. Шеъру
суруд, њазлу мутоябањои рангин дили њозиронро ба ваљд меовард, суруру
њаловат мебахшид. Дар айни ављи базм Шоири халќии Тољикистон, адиби
мањбуби наврасон Убайд Раљабро ба минбар хонданд. Шоир бо тамкину
лабханди ба худ хос ба сањна баромад ва пас аз салому гуфтори мухтасари
муќаддимавї ба хонандагони навраси худ руљўъ карда, ба шеърхонї оѓоз
намуд. Ў мисраи нахустини шеърро хонд, ки бо суол анљом меёфт:
Маро сањар кї хезонд?
Пас аз хондани мисраъ шоир бо назари суол ба сомеони навраси
худ назар дўхт ва онњо бетаъхир ва бо як овоз «Модарам» - гўён нидо
мекарданд. Њамин тавр, мисраъњои дигарро низ аз ќабили «Кї сўи оби
љў хонд?», «Кї майда бофт мўям?», «Кї муччї кард рўям?» ва соири онњо
шоир мехонду љавоби суолњо аз забони сомеони наврас бо њамон як лафзи
«Модарам» садо медод.
Ин лањзаи вохўрии шоиру хонандагони ў њамон ваќт маро хеле ба
ваљд овард. Ба ваљд омадам аз он ки ў дар ин лањза беш аз њар муаллиме
шунавандагони худро идора менамуд, ба сухани худ љалб мекард. Ба ваљд
омадам аз он ки ў воќеан шоири њаќиќии кўдакону наврасон аст, аз дунёи
дили онњо, андешаву ормонњо ва майлу хоњишњои онњо огоњ аст. Мисли
онон андеша мекунад, бо забони худашон сухан мегўяд, мисли онњо поку
беѓаш ва беолоиш механдад ва бо лањни онњо шеър мехонад.
Њамон шеър, ки «Модарам» ном дошт, диќќати маро низ ба худ
љалб намуд ва ќарор додам, ки онро худ бихонам ва ба ин васила бори
дигар ашъори шоирро, ки дар маљмўањои мухталифи ў ба табъ расидаанд,
мутолиа намудам. Шеъри «Модарам» дар такмили охирини шоир ба
пуррагї чунин садо медињад:
— Маро сањар кї хезонд?
— Модарам.
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— Кї сўйи оби љў хонд?
— Модарам.
— Кї майда бофт мўям?
— Модарам.
— Кї муччї кард рўям?
— Модарам.
— Кї куртаам бипўшонд?
— Модарам.
— Кї чойи гарм нўшонд?
— Модарам.
— Кї гул ба дасти ман дод?
— Модарам.
— Кї мактабам фиристод?
— Модарам.
— Маро кї гуфт ќобил?
— Модарам.
— Кист ба ман љону дил?
— Модарам.
Шеъри мазкур барњаќ яке аз ашъори волои адабиёти наврасони мост
ва сирри мањбубияту маќбулияти он низ дар њамин аст, ки тибќи шеваи
гуфтору андешаи наврасон, мувофиќи тарзи зиндагї ва тафаккури онон
эљод гардидааст ва бе њељ гуна душворї ба зењну идроки хонандаи наврас
роњ меёбад.
Дар адабиёти муосири тољик дар рушду нумўи шеъри наврасон
шуарои мутааддиде сањм доранд ва ашъори хубу марѓубе дар ин љода эљод
њам кардаанд. Бо ин њама, ба андешаи ман, Убайд Раљаб яке аз шоирони
дараљаи аввал дар адабиёти муосири тољик барои наврасон мањсуб аст ва
олитарин намунањои ин навъ ашъорро гуфта тавонистааст, ки бо мурури
замонњо кўњна нахоњад шуд ва ањамияти худро аз даст нахоњад дод. Чун дар
бораи сабабњои чунин мањбубият ва шевоии шеъри Убайд Раљаб хостам
андеша намоям, ашъори худи ў дасти мадад ба ман дароз кард. Мутолиаи
ашъори ў имкон дод, то дар бораи он мухтассоти шеъри ў изњори назар
намоям, ки нишона ва бурњони мањбубияту шўњрати ў ва шеъри ўст.
Аввалан, ба њамагон маълум аст, ки яке аз мухтассоти шеъри ба
рои кўдакону наврасон гуфташаванда дар содагї ва равонии он зоњир
мегардад. Ин навъ шеър бояд бо алфози содаву гўшнавоз, вазни равону
хушоянд гуфта шавад ё ба ќавли дигар, бо забони кўдак ва лањни гуфтори
ў мутобиќат дошта бошад. Аѓлаби кулли сурудањои Убайд Раљаб дорои
чунин хусусият буда, алфозу оњанги онњо њангоми хондан форам ва
гушнавоз садо медињанд, дар онњо њељ гуна лакнате ва душворие дар
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талаффузу тараннум барои кўдак пайдо намегардад. Масалан, дар абёти
зайл аз шеъри «Хоњаракам»:
Хоњаракам, хоњаракам,
Худи худи модарам…
Хоњаракам гул барин,
Шохаи сунбул барин.
Бутаи њулбў барин,
Лолаи худрў барин…
Кони маѓал хоњарам,
Кони ѓазал хоњарам.
Дидадаро хоњарам,
Шодии мо хоњарам.
Дар маљмўањои ашъори шоир чунин шеърњо хеле зиёданд, вале ин
љо зикри як шеъре бо номи «Чї медињад донаи тар?» бояд муносиб бошад,
зеро дар он дар дањ мисраъ њам равонии вазну шевоии алфоз мављуд асту
њам љанбаи маърифатие барои хонандаи наврас дорад:
— Шаќшаќаљон, шаќшаќаљон,
— Куљо равї?
— Сўи ќамар.
— Сўи ќамар чї мебарї?
— Донаи чормаѓзи тар.
— Чї мекунї ту донаро?
— Нињон кунам дар лаби љар.
— Дона ба ту чї медињад?
— Сабз шавад, расад ба бар.
— Мева дињад ба кўдакон,
— Соя шавад ба рањгузар.
Шеъри мазкур ба замми он ки бо салосат ва содагиву равонии худ ба
зудї дар зењну завќи хонандаи наврас љойгузин мешавад, ба ў чунин хабари
маърифатиро њам медињад, ки сабаби дар лаби љар ва љойњои касногузари
кўњистони тољикон нумў кардану самар овардани чормаѓзу писта ва соири
онњо паррандагоне мисли алошаќшаќа њастанд, ки донаи ин мевањоро
бурда нињон кардаанд.
Гуфтањои фавќ моро водор менамояд, ки дар бораи мухтассоти
дигари шеъри кўдакону наврасон таваќќуф намоем. Маълум аст, ки шеъри
кўдакону наврасон ва умуман, анвои шеър фаќат барои тафрењи хотир,
дилхушї гуфта намешавад. Алалхусус, шеъри кўдакону наврасон бояд
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дар баробари он ки ба онњо забон омўзонад, зењну завќи мусиќиашонро
таќвият дињад, ба онњо зиндагї омўзад, дар бораи њодисањои муњити
атроф, олами њайвоноту наботот, паррандагону хазандагон, касбу њунар,
расму оин ва суннатњои милливу мардумї ахбори маърифатї дињад. Аз
ин љо хулосае бармеояд, ки барои он ки шеър мањбубу марѓуби кўдакону
наврасон буда тавонад, бояд дар баробари содагии алфозу равонии авзон
дорои маълумоти маърифатї ва омўзандагї низ бошад.
Дар маљмўањои ашъори Убайд Раљаб ќариб шеъреро наметавон
ёфт, ки дорои ањамияти таълимї, тарбиявї набошад. Иддае аз ашъори ў
чун «Мушкил бувад», «Шоха», «Хирманкўбї», агар дар бораи машѓулият
ва касбу њунарњои мухталиф ба хонандаи навраси худ маълумот дињанд,
шеърњои «Холаи гулрез», «Оњангар», «Обмон», «Асои чўпон», «Суратгар»,
«Пирамарди кўчарўб» ва амсоли онњо силсилаи хуберо дар бораи моњият
ва нозукињои касбу њунарњои мухталиф ба вуљуд овардаанд ва онњоро
метавон аз нахустин ашъори шањрошўб дар адабиёти кўдакону наврасон
њисоб намуд.
Дар зумрае аз ашъори шоир худи наврасон, ќањрамонони шеър, ки
дар дењоти кўњистони тољик ба воя мерасанд, худ бо зањмати калонсолон
шиносої пайдо менамоянд, ба ќадри зањмати онњо мерасанд. Масалан, дар
шеъри «Нони гарм» дар назари хонандаи наврас натанњо љараёни пухтани
нон маълум мегардад, балки дар зењни ў тасаввуре пайдо мешавад, ки
барои пухтани нон зањмати чї ќадар одамон сарф мешавад. Шоир аз
забони ќањрамони навраси худ дар ин шеър чунин мегўяд:
Лахча чун гул шукуфта
Лахча таги хокистар.
Танўри пури лахча
Чун ќўраи оњангар…
Очам рўи алавро
Андак-андак мекобад.
Ду рўяш чу рўи нон
Дар чашми ман метобад.
Оби хунук чун араќ,
Мешорад аз рўи нон.
Нони гандум мепазад,
Чун рўи марди дењќон.
Аз нони гарми очам,
Бўи марза меояд.
Бўи доси чун алмос,
Бўи дарза меояд.
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Бўи банду чигина,
Бўи вал, бўи хирман.
Аз нони очам ояд,
Бўи падарљони ман.
Дар шеъри «Боварат намеояд?» дар љараёни мењнат худи хонандаи
наврас ширкат дорад. Ў шуѓли дењќонї меомўзад, монанди калонсолон бар
сар фўта баста, заминро пал мекунад, тухмї мекорад, ба он пору мепошад.
Гўрбаро «пишт» мегўяд, то замини тухмї коридаро накобад, гунљишконро
«киш» мегўяд, то тухмиро ёфта нахўранд. Борон њам меборад ва замини
киштшударо сероб мекунад ва бо гузашти муддате:
Парма карду аз замин,
Баромад аљриќ барин.
Шалѓаме барги тара
Пиёзе мўи бара.
Кам-кам хишова кардам,
Худам хишова кардам.
Ваќти сањар
Ваќти хоб,
Реза-реза додам об.
Шалѓаме чун карам шуд,
Пиёзе чун шалѓам шуд…
Шеъри Убайд Раљаб хонандаи навраси худро натанњо бо анвои
касбу њунар ва машѓулиятњо шиносо менамояд, ўро ба мењнатдўстї тарѓиб
менамояд, балки дар бораи олами набототу њайвоноти муњити атроф,
њодисањои табиат маълумот медињад, дар дили ў мењру муњаббатро нисбат
ба табиати атроф ва мављудоти он бедор менамояд. Хонандаи наврас бо
хондани шеърњои «Гунљишкакон», «Мошон дар хона хоб аст», «Суре ба
по шуд», «Мўрча», «Љайра», «Тор танид анкабут», «Кабўтари ман», «Гур
баи мо оча шуд», «Алопар», «Аспи бобоям яктост», «Кабки дарї», «Таѓо
биёрак», «Чўљањо», «Уќоб», «Хурўсак» ва амсоли онњо дар бораи хислату
рафтор ва сифоту манфиатњои њайвоноту паррандагони атроф маълумот
мегирад, нисбат ба онњо мењру шафќат ва дилсўзї пайдо менамояд, онњоро
чун узви људо нашаванда ва зарурии муњити атрофии худ мешиносад ва
медонад. Хонандаи навраси шоир кабки дариро њам, ки худ ром кардааст,
як љузъи муњими диёраш мењисобад ва мегўяд:
Кабки ман хушилњон аст,
Як пора кўњистон аст.
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Њамин тавр дар силсилаи шеърњои «Аз сўњбатњои Сомон» низ њадаф
шиносої ва маърифати муњити атроф ва њайвоноту набототи диёри мањбуб
аст. Ин гуна њадафгузории шоир бесабаб њам нест, зеро тарѓиби дилсўзї
ва муњаббат ба муњити атроф ва мављудоти он василаест ба тарѓиби
Ватан, дења, кўњистон ва манзарањои табиати он. Дар робита ба ин мавзўъ
нуктаеро ёдовар шудан аз ањамият бояд холї набошад. Аз оѓози давраи
Шўравї то дањсолаи охир шеъри кўдакону наврасон низ то њадде олуда
бо сиёсату мафкураи њукмрони љомеа буда ва тибќи он мафњуми Ватан
асосан дар маќолаи «Ватанам – СССР» ифода меёфт, ба кўдак низ ѓояњои
фидокорї ва мафкураи коммунистї ва ѓояњои он талќин карда мешуд.
Тасвири Ватани кўчак – Тољикистон, дењаву оила ва муњити атроф дар
доираи њамин гуна ѓоя ва мафкура сурат мегирифт. Аз ин сабаб аксари он
шеърњое, ки шомили ѓояњо ва тобишњои сиёсї ва мафкуравї буданд, имрўз
фаќат чун моли таърихи адабиёт ањамияти худро нигоњ доштаанду бас ва
чун шеъри имрўз ба кор намеоянд.
Маљмўањои ашъори Убайд Раљаб шоњиди он аст, ки то кунун шеър
њои дар солњои мухталиф эљод кардаи ў ќимат ва ањамияти худро аз даст
надодаанд, зеро дар шеърњои ў Ватан тавъам бо мафњуми Тољикистон,
диёри кўњистони тољикон, бо шањру дењот, кўњу дарё, чаману боѓот ва њай
воноту набототи он будааст. Шеъри ў саршор аз унсурњои миллї ва тољикї
буда, дар он аз андешаву оро, бозињо ва суннатњои миллии тољикї сухан ба
миён омадааст. Ваќте ки ў бо ифтихор мегўяд:
…Ин кўю дар, ин љўю љар,
Ин теѓаи оњугузар.
Ин ќуллаи чун тољи сар
Аз они туст, аз они ман,
Љони ту асту љони ман.
Ин роѓу ин дашту даман,
Ин боѓу гулгашту чаман,
Ин рўдњои мављзан,
Аз они туст, аз они ман,
Љони ту асту љони ман…
Натанњо хонандаи наврас ба ваљд меояд, балки дар калонсолон низ
эњсоси ифтихор аз Тољикистони азиз ва мењру муњаббат нисбат ба он пайдо
мегардад. Сатрњои шеъри дигари шоир дар ин мавзўъ – «Модари љони ман»
низ њам барои наврасон ва њам барои калонсолон таъсири баробар дорад
ва чун суруди мењри миллату Ватан садо медињад. Масалан, дар фиќраи
зайл аз шеъри мазкур мехонем:
43

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Хонаи мењри ман,
Синаи поки туст.
Решаи љони ман,
Дар дили хоки туст.
Эй Ватан,
Эй Ватан
Модари љони ман
Љони ман,
Љони ман,
Тољикистони ман.
Умуман, яке аз хусусиятњои мумтози шеъри Убайд Раљаб дар он
зоњир мегардад, ки аѓлаби сурудањои ў њам барои наврасон ва њам барои
калонсолон љолибу муассиранд. Шеъри «Бахт дар хонаи мост» яке аз
намунањои хуби чунин ашъори шоир аст, ки дар он масъалаи мутааллиќ ба
иттифоќу иттињоди оилаи тољик, муносибати миёни афроди он ва риояи
одобу суннатњои миллї матрањ гардидааст. Ќањрамони ин шеър аз он
сухан оѓоз мекунад, ки дар гирди хон ва оши палав дањ нафар аъзои оила
нишастаанд. Дар рафти наќл хонанда ба осонї пай мебарад, ки сухан дар
бораи оилаи тољик ва одобу суннатњои он меравад. Падар чун сарвари оила
дар пешгоњи хон менишинад ва њама ба ў менигаранд, ки ба ош даст дароз
кунад, то ањли оила пас аз ў ба ошхўрї сар кунанд, зеро одобу суннати
миллї ва хонаводагї инро таќозо дорад ва эњтироми сарвари оила вољиб
аст. Мањз њамин эњтиром ва якдигарфањмист, ки ин оила саодатманду
бахтиёр аст ва инро шоир аз номи ќањрамони шеъри худ чунин хулоса
мекунад:
Мо дањ нафар дар гирди хон,
Дањ зодаи як хонадон.
Дањ дўсти хубу тифоќ,
Дањ душмани бухлу нифоќ.
Аз як табаќ оши палав,
Оше, ки модар дар алав
Пухтаст, нўши љон кунем,
Шукронаи эњсон кунем…
Мо дањ нафар дар гирди хон,
Дањ пояи як дудмон,
Дањ дастгири модарем,
Бањри падар дањ ёварем.
44

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Майдони фаъолияти ќањрамонњои шеъри шоир асосан дењоти кўњис
тони тољик аст. Хонанда ба василаи шеъри ў дар олами зебову беолоиши
кўдакону наврасони дењот, андешаву оро ва машѓулияту бозињои онон
сайр мекунад, онњоро дар миёни даравгарону хирманкўбон, њайвоноти
ањлї, паррандагону набототи кўњистон мебинад, дар зењни ў тасаввури
равшане дар бораи тарзи зиндагї ва шуѓлу рафтору ормонњои наврасони
дењоти кўњистони тољик пайдо мегардад. Албатта, ин бесабаб нест, зеро
худи шоир дар муњити кўњистони тољик ба дунё омада, айёми тифлї ва
наврасии худро дар чунин муњит гузаронидааст. Аз ин љо ў дунёи зебову
рангини онњоро хеле хуб дарк мекунад, дар шеъри худ кўдаквор, беѓашу
беолоиш механдад, сухан мегўяд, андеша меронад ва њатто шеърашро њам
мисли онњо ба лањни онон мехонад.
Њар кас, ки дар муњити дења ба воя расидааст, медонад, ки кўдакон
њангоми гармо дар љўву кўлу дарёњо оббозї карда, њини фароѓат аз гили
оболудаи соњил бо «хонаи фароштурук»-бозї машѓул мешаванд. Чунин
«хона»-созї, ки дар аѓлаби дењоти Тољикистон чун бозии кўдакон маъмул
аст, дар шеъри «Лаби љар, дар паси дар» бо тамоми нозукї тасвир ёфтааст.
Бандњои нахустини шеър бар он далолат мекунад, ки сухан дар бораи як
навъ бозии кўдакон меравад:
Хонаи дилљў кардам,
Лаби љар, дар паси дар.
Дар пањлўи љў кардам,
Хонае аз реги тар.
Рег омад болои рег,
Девори зебое шуд.
Бомаш дар сурати дег,
Боми барњавое шуд.
Хулосаи шеър сарењан ишора ба он дорад, ки манзури шоир бозии
маъмули кўдакони дењ аст ва ин маънї дар абёти зайл љамъбаст мегардад:
Ман дар канори љўбор,
Касе хабар надорад.
Хонаи регї тайёр,
Фаќат як дар надорад.
Лекин нагў, ки бедар,
Нагў, сањнаш калон нест…
Лаби љар,
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Дар паси дар
Хона кардан осон нест.
Яке аз муњимоти шеъри кўдакон ва наврасон иборат аз он аст, ки
дар таълим ва тарбияи насли наврас сањме гузошта тавонад. Ба иборати
дигар, шоири кўдакон муаллим ва мураббии маънавии хонандагони худ
низ бояд бошад ва дар дарунмояи мундариљаи њар як шеъри ў њамин њадаф
низ матрањ шуда бошад. Аз ин лињоз низ шеъри Убайд Раљаб мумтоз аст ва
ўро метавон яке аз њунармандтарин ва хубтарин муаллимони насли наврас
донист, ки мањзари дарси ў, асбоби аёнї ва васоити таълими ў шеъри ўст.
Дар иддае аз шеърњои шоир аз ќабили «Чанд гул дорад Гулдаста?»,
«Кї мегўяд чанд дона?» ва чистонњои ў њадаф аз таълими њисобдонї ва
тарбияи зењну тафаккури хонандаи хурдсол аст ва ба василаи ин гуна
шеърњо оддитарин шуморањои њисоби љамъ ва тарњу таќсими ададњо
омўзонида мешавад. Ба василаи чистонњо хонандаи хурдсол фикр карданро
меомўзад, зењну тафаккури ў таќвият меёбад. Масалан, дар шеъри «Чанд
гул дорад Гулдаста?» њисоби оддї, яъне раќами дувоздањ, ки аз шаш бор
љамъ кардани раќами ду њосил мегардад, бо мисолњои содаи аёнї ифода
ёфтааст, ки дар таълими кўдакони синни томактабї мусоидат менамояд.
Дар иддаи дигари шеърњои шоир њадафи аслї тарбияи маънавї
ва ахлоќии хонандаи хурдсол аст. Теъдоде аз ин гуна шеърњо монанди
«Бўќаламун», «Љазо ба бањо», «Чаро?», «Ќобил ё ноќобил?», «Соќї ва
Боќї», «Кї хастатар мешавад?», «Маро бубахшед» ва соири онњо ба ва
силаи њазлу њаљв ва мутоибот баъзе сифатњои нависанда чун танбаливу
фориѓболї, ѓуруру худситої, худхоњиву танпарварї ва ѓайра мазаммат
гардида ба ин васила дар дили хонандаи хурдсол эњсоси парњез аз сифоти
номатлуб пайдо мегардад.
Аз василањои дигари тарбияи ахлоќу маънавияти хурдсолон барои
шоир истифода аз тамсил ва ташхиси њайвоноту паррандагон ва набототу
љамодот аст. Аз ин лињоз шеъри «Кори муросо нашуд»-ро метавон чун
намуна мавриди баррасї ќарор дод. Дар ин шеър мољарои ду мўрча наќл
карда мешавад, ки яке дона ёфту дигар њанўз дар паи љустуљўи дона буд.
Ваќте ки мўрчаи донаёфта мехост тўшаи худро гирифта равад, мўрчаи дигар
монеъи роњи ў шуд ва миёни онњо барои донаи ягона љанљолу хархаша
баргузор гардид. Оќибат кор бо он анљомид, ки њар ду њам аз дона мањрум
монданд ва шеър бо чунин хулосаи ибратомўз анљом меёбад:
…Мўрчаи донабар
Рафт ба фикри дигар.
Мўрчаи донаљў,
Ранља шуд аз гуфти ў.
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Љангхар аз дон шуданд,
Мушту гиребон шуданд.
Чўљаяки рањгузар,
Гашт зи дон бањравар…
Њарф, ки якто нашуд,
Кори муросо нашуд.
Хулосаи ношї аз шеъри мазкур ин аст, ки оќибати номуросої ва
љангу нифоќ њамеша навмедї ва мањрумият хоњад буд. Њамин гуна муќад
дасоти ахлоќї ва ањдофи тарбиявиву маънавї дар ќиссањои шоир аз ќабили
«Љайраву рўбоњ чаро дўстї надоранд?», «Буз ва гург», «Ќиссаи аккаи
таќлидкор», «Ќиссаи ёри номувофиќ», «Чоњкан зери чоњ» ва достонњои
хурди «Чўља паи дона рафт», «Бобо чаро ризо нест?», «Њарљошину њарљо
гард» низ матрањ гардидаанд ва ба василаи онњо дар нињоди хонандаи
наврас сифоти њамидаи инсонї ва маънавиёту ахлоќи писандида тарбия
карда мешавад.
Њамин аст ба таври мухтасар асрори мањбубият ва марѓубияти
шеъри Убайд Раљаб дар миёни оммаи васеи хонандагон ва наслњои мухта
лифи наврасони тољик. Аз ин љост, ки ў ба њар хонандаи тољик чун шоири
мањбуб ва офарандаи ашъори њамеша дилнишин роњ ёфтааст. Аз ин љост,
ки ў барњаќ шоири халќии Тољикистон аст, мањбуби фарзандони халќу
диёри хеш аст.
Ў њамеша бо роњу равиши худ дар шоирї содиќ аст ва њамеша фаќат
барои кўдакону наврасон шеър гуфтааст, ба анвои гуногуни назму наср даст
назада ва њамеша дар љабњаи фаъолияти худ – шеъри кўдакону наврасон
пойдору устувор аст ва мукофоти ин амали ў эътибору мањбубияти ўст миёни
хонандагон ва њаводорони бешумораш. Ашъори рангину дилнишини Убайд
Раљаб худ метавонад ба андешаи муддаиёне, ки баъзан зарурияти адабиёти
кўдаконро инкор кардан мехоњанд, хати батлон кашад. Эљодиёти ў имкон
медињад, то гуфта шавад, ки адабиёти махсус, шеъри махсус барои кўдак
зарур ва њатмист, вале на шеъри бењадафу бемаънї ва каммоя, на назми
заъиф ва дурушту даѓал. Шеъри ў њамчунин њушдорест ба баъзеи нозимон,
ки шеъри кўдакро сањлу сода пиндошта, дўкони шоирии худро дар ин љода
мекушоянд ва мехоњанд эътибору эътирофи шоирї ба даст оранд, ѓофил
аз он ки бо шеъри бемоя худро фиреб хоњанд дод на кўдаконро. Баррасии
эљодиёти Убайд Раљаб метавонад дар њалли муаммову ишколоти дигаре ба
њамин монанд рўшанї андозад, тавзењ дињад, рад намояд ё тасдиќ намояд
ва њаками бењтарин мурури замонњо хоњад буд.
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ЛОИЌ ВА СУННАТИ РУБОИСАРОЇ
Тањаввули адабиёти њар миллатро дар марњалаи замонии мухталиф
таѓйироту тањаввулоти ба вуљуд омада дар шаклу ќолабњо, анвои адабї,
забону сабки баён ва мавзўву мундариљаи асари манзуму мансури он муайян
мекунад. Шаклу ќолабњои асари бадеї пас аз гузашти замони ташаккули
хеш дар тўли давронњои минбаъда ќариб бе таѓйиру табдил арзи вуљуд
менамоянд ва хеле кам гирифтори тасарруфоти офарандагони асари бадеї
мегарданд. Масалан, яке аз ќолабњои ќадимї ва маъмули шеъри форсїрубої аз замони ташаккули хеш дар тўли зиёда аз њазорон сол аз лињози
сохтору устухонбандї ва ќолабї зоњирї ќариб бе таѓйир мондааст ва ягона
таѓйире, ки дар он минбаъд ба вуљуд омада рубоии мустазод будааст.
Дар таърихи адабиёти форсї рубоисарої ќариб дар њамаи марњилањои
тањаввули он роиљ буда ва адаби форсї гуяндагонеро аз ќабили Мањастї,
Бобо Афзал, Наљмиддини Кубро, Умари Хайём ва дигарон парваридааст,
ки ќабл аз њама ва беш аз њама бо рубоисарої шўњрат ёфтаанд. Дар адабиёти
гузашта ќариб шоире набуд, ки њадди аќалл якчанд рубої нагуфта бошад
ва аз мадњу васф сар карда то њаљву марсия ќариб мавзўе набуд, ки дар он
рубої насароида бошанд.
Рубої чун ќолаби шеъри классикї пас аз инќилоби шўравї ба ада
биёти муосири тољик низ интиќол ёфт, вале дигар он ривољи њамагонї ва
нуфузу рушди собиќи хешро аз даст дода буд. Дуруст аст, ки дар байни
аксари шуарои даврони шўравї аз љумла Муњаммадљон Рањимї, Лоњутї,
Садриддин Айнї, Аминљон Шукўњї, Муњиддин Фарњат ва дигарон камо
беш рубоиёте ба назар расидаанд, вале дар онњо дигар он шўру шавќ ва
вусъати мазўоти рубоиёти гузашта махсус набуд ва аѓлаби онњо ба мавзўоти
роиљ дар адабиёти шўравї чун тарѓиби њаёти сотсиолистї, тараннуми
музаффариятњои инќилоб, даъват ба кору мењнат ва мубориза барои
сотсиолизм бахшида шуда буданд. Тамоюлоти озодандешї, худогоњии
миллї ва истиќлолхоњиву вањдат ва якпорчагии Тољикистон дар шеъри ин
даврон ва аз љумла дар рубої низ арзи вуљуд карда наметавонист. Зеро
ин эњсос њанўз аз салтанати Ѓазнавиён рў ба инќироз нињода ва дар тўли
тањаввули минбаъдии адабиёт ва тањти нуфузи љањоншиносии исломї мил
лат на ба маънии турку, тољику араб ва ѓайра, балки ба маънии «миллати
48

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ислом» табдил ёфт ва чунин фањмиши мафњуми миллат њама гуна тазоњуроти
миллиятхоњї ва истиќлолљўии миллиро истисно мекард.
Дар замони шўравї низ шиори марксистии «Пролетарњои њамаи
мамолик ба њам оед» ки инсонро асосан аз рўи мансубияташ ба табаќот
ва мансубияти коммунистї ва ѓайрикоммунистї, на мансубияти миллї
ва нажодї тасниф мекард тамоми роњњоро барои афкори озодандешї ва
тамоюлоти милливу худогоњї баста буд. Аз солњои шастуми ќарни бист
ба баъд дар адабиёти муосири тољик тадриљан овои ормонњои миллї
ва худогоњї ба гўш мерасид ва он бештар ба василаи рў овардан ба
шахсиятњои бузурги гузашта аз ќабили Рўдакї, Сино, Восеъ, Темурмалик,
Муќаннаъ, ва соири онњо љараён меёфт. Тадриљан дар шеър рў овардан ба
сањифањои гузаштаи таърихи тољикон ва даъват ба дарси ибрат омўхтан аз
он роиљ мегардид. Ин њама дар асари устодон Сотим Улуѓзода, Мўъмин
Ќаноат нахустин бозтоби худро пайдо намуда, вале замона таќозо мекард,
ки шоироне ба майдони адабиёт ворид гарданд, ки худогоњии миллї,
истиќлолљўї, тараннуми ормонњои миллї ва талошу муборизаро барои
истиќлолу вањдат ва худогоњии Тољикистону тољикистониён мароми
эљодии хеш ќарор дињанд.Аз ин љост, ки ба майдони адаби муосири тољик
Лоиќ Шералї, Бозор Собир, Гулрухсор ва чанде дигар аз адибон ворид
шуданд ва ин вазифањои таърихиро барўњдаи хеш гирифтанд. Фурўпошии
Иттињоди Шўравї, фаро расидани имконияти ошкоргўї ва озодандешї низ
ба ин тамоюл мусоидат намуд ва онро бо вусъату пурсамартар гардонд.
Дар миёни он њама суханварони тољик, ки аз солњои шастум ба баъд
дар адабиёти муосири тољик зуњур кардаанд, Лоиќ Шералї шоире буд,
ки вассофи ормонњои милливу худогоњї будан ва ба роњи асолати хеш
гузаштани шеъри муосири тољик тамоми сифатњо ва хислатњоро доро буд.
Истеъдоди фитрї ва зотї, табъи баланду саршор, љасорат ва ќатъият дар
маром умру эљод, забондониву ќудрати суханварї ва амсоли онњо имкон
доданд, ки ў пешсафи муборизони роњи озодию истиќлолият ормонњои
миллї ва ватанхоњию истиќлолљўї бошад ва ин њамаро аз ањдофи муќаддаси
шеъру шоирии хеш ќарор дињад.
Мавзўи тараннуми ормонњои миллї ва худогоњї, мубориза барои
истиќлоли забону фарњанг ва миллату вањдати он дар тамоми асари
Лоиќ маќоми боризе дорад, вале ин љо манзури мо фаќат баррасии рубої
ва суннати рубоисарої дар эљодиёти ўст ва њадаф он аст, ки маќоми ин
ќолаби шеъриро дар миёни осори шоир, сањми ўро дар идомаи суннати
рубоисарої ва тањаввулоти он аз лињози мавзўву мундариља ва соири онњо
то њадди имкону тавон барои хонандаи соњибзавќ ва алоќамандони шеъри
ин шоири тавоно муќаррар карда бошем.
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Лоиќ шоирест, ки барои баёни маъниву мазомини бикр ва афкору
андешањои тоза ба ќолабњои мухталифи суннатии шеъри форсї аз ќабили
ѓазал, дубайтї, фардбайт, катиба ва шаклњои дигари шарќиву аврупої
чун шеъри озод, шеъри сафед, баллада ва соири онњо рўљўъ намуда ва дар
аксари кулли онњо шоњкорињо низ намудааст. Яке аз ин гуна ќолабњои
суннатии шеъри форсї, ки шоир ба он рўњу равони тоза бахшида, онро ба
роњи асолати аввалааш баргардонд ва шўру шавќи ќаблиро ба он ворид
намуд, рубоист, ки дар силсилаи рубоиёти ў бо номи умумии «Љоми Хайём»
фароњам омадааст.
«Љоми Хайём» унвон гирифтани силсилаи рубоиёти шоир бесабаб
нест ва мафњуми «Љоми Хайём» рамзї буда, мурод аз он ки љоми шаробнўшї,
балки идомаи суннати рубоисароии Њаким Хайёми Нишопурї ва сурудани
рубоиёти озодандешона ва њакимона аст, ки дар тўли ќарнњои зиёд дар
адабиёти форсї роиљ буд. Ба ин маънї-ишораи худи шоир низ омадааст,
ки манзур аз он эњёи суннати рубоисароии Хайём аст ва Лоиќ хешро чун
«шоњписари Хайём», яъне идомадињанда ва вориси суннати рубоисароии
ў медонад:
Мо њалќаи байни аввалу анљомем,
Парвардаи асри бисту шири хомем.
Хайём, кї гуфт буда безурёте,
Модом, ки мо шањписари Хайёмем.
Истеъдоди фитрї, табъу завќи худодод ва зењну завќи зотї ба Лоиќ
имкон додаст, ки Хайёмро , на чунон ки дар маљмўаи рубоиёти ў омада,
яъне айше, ки љуз айшу нўш ва хушгузаронї парвое надорад, бодапарасте,
ки ба пиёлаи май саљљода мефурўшад, бедине, ки бо ањли дину таќво
тамасхур мекунад ва хулоса як фарде, ки дорои сифати ахлоќиву рафтори
куллан мутазод аст, балки чун рубоисарои мутафаккире шиносад ва
шиносонад, ки њамеша дар доираи рози маргу њастї андеша мекунад, ба
суолњои беохири хеш љавоб мегўяд ва андешањои саргардонашро гоњ-гоњ
дар рубоие замзама мекунад. Маќсуд аз ин гуна рубоисарої изњори наљвои
љони афсурдаи безорест, саргардонии андешањои воќеъбинест, ки аз доирае
ба доирае меафтад, дар њељ як ќарору ором надорад. Ба ин маънї Лоиќ
бо силсилаи рубоиёти хеш исбот кард, ки рубоиёти Хайёмона дар асл чи
гуна бояд бошад. Аз ин љо шаробу љом њам ба маънии хираду тафаккури
њакимона аст, чунонки Лоиќ мегўяд:
Хайём, суханњои ту нотакрор аст,
Љоми хиради ту љовидон саршор аст.
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Њар кас, ки нахўрд љоми ту, мастї кард,
Њар кас, ки бихўрд, оќилу њушёр аст.
Аз ин љост, ки Лоиќ ба рубоиёти форсї асолати аввалии хайёмонаи
онро баргардонд, шўру шавќи ошиќона ва њакимона ба он эњдо намуд,
мазмуну мўњтавои онро бо воќеияти зиндагї, бо ормону ниёзњои инсони
муосир мувофиќ гардонд ва ба ин васила як пули мустањкаме миёни ру
боиёти Хайёму Аттору Мавлавї ва шеъри имрўзи тољик бунёд кард.
Дар силсилаи «Љомї Хайём» рубоиёте фароњам омадаанд, ки аз ли
њози маъниву мўњтаво ва мавзўву мундариља ба рубоиёти асили мутафак
кирона ва озодандешонаи Хайём шабоњате доранд ва бунёди аслї ва маѓзу
мояи онњо низ чун дар рубоиёти асили Хайём бар тафаккуру андеша дар
боби оламу одам, муаммои маргу зиндагї, љавонмардиву некномї ва дигар
андешањои њакимонаву шоирона асос ёфтааст.
Дар силсилаи «Љоми Хайём» низ чун дар дигар шеърњои Лоиќ
андеша дар боби маќоми инсон дар љомеа, пайванди гузаштаи имрўз, њадаф
аз зиндагии инсон дар рўи замин, ѓанимат шумурдани умр ва бењуда ба сар
набурдани он, ки аз мавзуоти роиљи адабиёти гузаштаи форсї низ будааст,
мавќеи бориз дорад. Дар ин масоили умдаи њакамї бо вусъати назари
тоза ва андешаи даќиќи шоирона муносибат намуда, дар боби воќеияти
зиндагии худу њамзамонони хеш, нияту ормонњои инсони муосир, имрўзу
фардои зиндагї рубоиёте њакимона эљод мекунад.
Марому њадафи асосї ва аслии инсон дар зиндагї ба таъйиди шоир
ба хотири ањдофи баланду бузург умр ба сар бурдан аст. Њарчанд ки инсон
худ як махлуќи хокї ва заминист, ў миёнљии замину осмон ва олитарин
намунаи хилќат ва маќоми ў болотар аз њама мављудот аст:
Њар ќадр шавад пир, љавон аст одам,
Як боркаше бањри замон аст одам.
Ў рўи замину рўи гардунњост,
Гўё, ки замину осмон аст одам.
Одамї бояд умри даргузарро ѓанимат шуморад, онро барои ањдофи
бузургу баланд, ба хотири некномию накўкорї сарф намояд, то аз хеш
барои пасояндагон ному кори неке ба ёдгор монда бошад:
Чун барќ яке дурахш андар афлок,
Бо дидаи оташину андешаи пок.
Монанди уќоб дар само бояд мурд,
Њар чанд ки оќибат фурў ої ба хок.
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Зиндагии имрўзиён давоми умру аъмоли гузаштагон аст. Бе пайван
ди гузаштаву имрўз оянда тасаввурнопазир аст. Њамин пайванди имрўзу
оянда, шинохту маърифати таърихи гузаштаи фарњангу адаби ниёгон, бу
зургмардони фикру хиради Аљам, бузургдошти гузашта ба хотири бунёди
имрўзу оянда дар иддае аз рубоиёти шоир таъйид мегардад ва имрўзи
муосирон чун мероси гузаштагон ба тасвир меояд:
Ин субњ давоми шоми чун зиндон аст,
Ин ханда нишони дидаи гирён аст.
Њар чизи наве, ки њозирон ёфтаем,
Гумкардаи рафтагони пурармон аст.
Дар он идда аз рубоиёти шоир њам, ки дар онњо дар бораи шаробу
маю љому ќадањ сухан меравад, бањсе дар атрофи ифроти маю мастї ва
васфи бодагусорї, чунонки дар рубоиёти мансуб ба Хайём мебинем,
нест. Дар ин ќабил рубоиёт њам мавзўи љому шароб робитаи мантиќие бо
муаммоњои зиндагии инсон, маќоми ў дар љомеа, ќадршиносии одамї дар
зиндагї, ѓанимат шумурдани умр, донистани ќадру ќимати он ва соири
ин масоил дорад ва аксари ин рубоиёт бо хулосаи њакимона ё тамсили
шоирона љамъбаст карда мешавад. Масалан дар рубоии зайл, ки дар он
мавзўи ќадању бода робитае бо масъалаи ѓанимат будани умри одамї ва
шинохтани ќадри инсон дар зиндагї дорад:
Ёрон, чу сари ќадањ ба ишрат оед,
Ёде зи мани сўхтадил бинмоед.
Ман ток наям, ки тирамањ гўр кунед,
Чун фасли бањор даррасад, бикшоед.
Аз хасоиси муњими рубоиёти силсилаи «Љомї Хайём» дар он зоњир
мегардад, ки аѓлаби онњо бо обу гили андешаи њакимона, афкори њикматї
сиришташуда ва баъзан миёни рубоиёти Лоиќ ва таронањои Хайём аз
лињози тарзи андеша ва хулосањои њакимона дар боби инсон ва зиндагї
шабоњати хеле наздик ба миён овардааст. Аз љумла дар рубоии зайл, ки
хулосањои њакимонаи Хайёмро дар бораи инсону зиндагї ба ёд меорад:
Девори љањон аз дили одам будааст,
Фарбењии хок аз гили одам будааст.
Њар љой, ки рањ ба сўи ќабристон аст,
Як ваќт рањи манзили одам будааст.
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Дар баъзе мавридњо миёни рубоиёти шоир ва таронањои Хайём њатто
аз лињози сурати зоњирї ва њадафи њикматї низ умумият ва шабоњате возењ
дида метавонем. Маслан, дар рубоии зайли Хайём мехонем:
Гар як нафасат зи зиндагонї гузарад,
Магзор, ки љуз ба шодмонї гузарад.
Зинњор, ки сармояи ин мулки љањон
Умр асту бад-он сон гузаронї, гузарад.
Чунин андешаи њакимона дар бораи зиндагї ва њадаф аз гузаронидани
умри одамї дар яке аз рубоиёти Лоиќ ба тариќи зайл омадааст:
Умри гузарон хоњї, нахоњї, гузарад,
Магзор, ки то ба рўсиёњї, гузарад.
Бар подшањон њасад мабар эй сода,
То њар нафасат ба шодмонї гузарад.
Нуктаеро зикр кардан бамаврид аст, ки рубоиёти силсилаи «Љоми
Хайём» мунњасир ба мавзўоти рубоиёти Хайём нест ва дар он таронањое
мављуданд, ки мавзўи бањси онњо дар гузашта хеле ба нудрат ба назар
расидааст ва ё бори нахуст ба василаи рубої Лоиќ роиљ гардидааст. Аз
љумла мавзўи васф ва манзаранигорї ба василаи рубої кори хеле душвор
буда, ин навъ рубоиёт дар адабиёти гузашта хеле кам ба назар мерасад ва
яке аз намунањои нодир ва олии он рубоии зерини Рўдакист:
Рўят-дарёи њусну лаълат марљон,
Зулфат-анбар, садаф-дањон, дур-дандон.
Абрў-киштию чини пешонї-мављ,
Гирдоби бало-ѓабѓабу чашмат-тўфон.
Ќудрат ва истеъдоди зотї ба Лоиќ имкон додааст, дар ин навъ
рубоиёт низ њунарнамої карда ва намунањои олие аз онњо биёфарад. Ма
салан, дар рубоии зайл, ки исботи возењи устодї ва ќудрати шоир дар
њунари васфи табиат ва манзаранигорї мањсуб мешавад:
Ин субњи бањор чун дили болида,
Хуршед ба мисли чењраи хандида.
Њар сабза хати сабзи љавони ошиќ,
Њар ѓунча лаби њанўз нобўсида.
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Аз ибтикороти дигари Лоиќ дар рубоисароии форсї боз дар он аст,
ки ў бори нахуст масоили Ватан, модар, эњтирому бузургдошти гузаштаву
муќаддасоти миллї, худогоњии миллї ва мубориза барои истиќлолхоњиро
мавриди бањси ин ќолаби шеърї гардонд. Дар ќатори дигар анвову
ќолабњои шеърї ба воситаи рубої низ эњсосу андешањои худро дар бораи
Тољикистон, забони тољикї, худшиносии миллї ва истиќлолхоњї изњор
намуд. Дар рубоии зайл шоир агар дар бораи Тољикистон бо ихлосу эъти
ќод чунин гўяд:
Ёрон њама љо, вале Ватан дар як љост,
Њар санги Ватан мисоли њайкал зебост.
Олам њама љо азиз, лекин бар ман,
Модар яктост, Тољикистон яктост.
Дар рубоии дигар ба њифзи забони модарї бархоста, забонгумкар
дагонро мавриди мазаммату сарзаниш ќарор медињад, онњоро барои му
ќими хоки падарон будан сазовор намедонад ва чунин изњор мекунад:
Њар кас, ки наёфт роњи соњибназарон,
Бояд биравад ба мањфили бебасарон.
Њар кас, ки забони модариро гум кард,
Бояст, ки гум шавад зи хоки падарон.
Ифтихороти миллї, худогоњиву хештаншиносї ва истиќлолхоњї
маѓзу мояи иддаи зиёде аз рубоиёти шоирро ташкил мекунад. Шоир бо
шеъру адаб ва фарњангу тамаддуни Аљам тафохур дорад, худро чун як
вориси ин тамаддуни бузург мешуморад ва бо ифтихор мегўяд:
Аз хок шудему хоксорї кардем,
Аз санг шудему бурдборї кардем.
Аз шеъри Аљам шудем номї ба љањон,
Бо пири Аљам бодагусорї кардем.
Шоир мехоњад миллату Ватани худро дар пайванд бо фарњангу
маънавиёти гузашта соњиби тамаддуни оливу хушбахту саодатманд бу
бинад. Дар ин замина вусъати андешаи шоир васеътар аз мафњуми як миллат
доман густурда бо мафњуми кулли инсоният пайвастааст. Хушбахтии як
миллат тибќи андешањои шоир дар якљоягї бо тамоми инсоният имкони
воќеї шуданро дорад ва аз ин сабаб ў дар атрофи ѓаму андўњ ва муаммоњои
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кулли љањон меандешад, худро масъули тамоми љањон ва фарзандони кулли
одамизод медонад ва чунин изњор мекунад:
Бар ќасри њаёт санги бунёдам ман,
Як кўдаки хушноми љањонзодам ман.
Таърих ба пуштораи ман чун боре,
Фарзанди тамоми одамизодам ман.
Њамбастагии инсонњои тамоми рўи замин чун фарзандони як Одаму
Њавво, њамдардиву њамдилї бо куллияи насли башар дархости саодату
хушбахтии одамизоди рўи љањон, аз масъалањоест, ки аз фарохии вусъати
андешањои шоир дарак медињад. Чунонки дар яке аз рубоиёти худ ба ин
маънї мегўяд:
Ободгари љањони вайрон моем,
Дунёї чи лозим аст, худ дунёем.
Бегона наем, гарчи дурем ба дил,
Фарзанди њамон як Одаму Њаввоем.
Забону тарзи баёни рубоиёти Лоиќ низ бо шевоию муассирї ва
љаззобию дилнишинии худ фарќ мекунад ва шоир дар интихоби алфозу
иборот ва таркиботи забони форсии тољикї занбури асалро мемонад,
ки аз бењтарин гулу гиёњњо асали ноб падид меорад.Забону сабки баёни
рубоиёти Лоиќ низ бо ширинию гуворої ва дилнишинию муассирї асали
нобро мемонад, ки рўњу завќи хонанда ва сомеъро лаззат мебахшад. Ба ин
маънї забону сабку баёни рубоиёти Лоиќ хоси ўст. Ў њар гуна шеър ва аз
љумла рубоии маснўъу пуртафаннун, ороёфта бо забони сохтаю бофта ва
дур аз завќу дарк ва шеъри бе шўру шавќ ва исёну сўзи дарунро чун тифли
мурда дар батни модар медонад ва мегўяд:
Боѓе, ки нахўрда об, монад бебар,
Чубе, ки насўхт, худ нагардад ахгар.
Шеъре, ки зи сўзу шарари дил холист,
Тифлест, ки мурда зода бошад аз модар.
Лоиќ дар рубоиёти худ дар баробари истифодаи алфозу иборот
ва таркиботи зебову сара ва дилнишину гўшнавози тољикї бо риояти
нормањои маъмули ин забон алфозу ибороте њам аз ќабили «каљкўли гадо»,
«кўрдуд», «Љоми Хайём», «шањписари Хайём», «боркаши замон», «одами
барфї», «рўзкўр», «кўлвори ќосид», «аз аќл манора сохтан», «халтаи
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нафрин» ва соири онњо месозад, ки барои сохтани маъониву мазомини
тоза ва бикр хидмат кардаанд ва аз сањми офарандаи хеш дар ѓановат ва
такомули забони муосири тољикї гувоњї медињанд.
Мутолиаи силсилаи «Љоми Хайём» ба хулосае мерасонад, ки Лоиќ
рубоисароии суннатии форсиро ба маљрои тоза ворид намуда, ба он аз нав
асолати гузаштаашро, ки дар таронањои Хайёму Аттор ва Мавлавию Љомї
дошт, бозгардонида рубоисароиро ба хидмат барои баёни зиндагии воќеї,
андешаву ормонњои инсони муосир омода сохт. Дуруст аст, ки дар ќолаби
зоњирї ва сохтору устухонбандии худи рубої замони ташаккули он дар
тўли ќарнњои зиёд то имрўз таѓйироти љиддие ба вуљуд наомад, вале дар
мундариља ва сабки баёну мазмуну мўњтавои он дар замони нав бо василаи
рубоиёти Лоиќ тозагињои зиёде ворид гардид ва рубої аз нав рўњу равони
тоза, шўру шавќ ва асолати собиќи хешро пайдо намуд.
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ДОСТОНИ МЕЊРИ ПАДАР
Солњои њаштодум дар осмони адаби тољик боз як ситораи умедбахше
падидор шуд ва алоќамандонро аз вуљуди хеш огоњ намуд. Ў нависандаи
соњибзавќу зањматкаш ва њанўз љавон Кароматуллоњи Мирзо буд, ки бо
ќиссаи «Ситораи умед» худро чун ќаламкаши умедбахш ба хонандаи тољик
шиносонд. Ў дар љодаи нависандагї дилпурона ва бо ќатъияту ќавиазмї
ќадам менињод ва бо гузашти айём дар муддати на чандон зиёде зинањои
тањаввули њунари нависандагиро паси сар карда, ба њайси як адиби бар
камолу соњибсабк ва њамчун суханвари устоду њунарманд дар байни
алоќамандони адабиёти муосири тољик ва муњаќќиќони суханшинос бо
камоли ќаноатмандї эътироф гардид.
Дар тўли 10 соли пас аз нашри «Ситораи умед» нависанда маљмўањои
ќиссаву њикояњояшро бо номњои «Маоши аввал» (1982), «Шабе дар
Кабудљар» (1984), «Дарди ишќ» (1986), «Суруди муњаббат» (1988), «Дар
орзуи падар» (1989), «Муки любви» (нашриёти Советский писатель, 1990)
манзури њаводорони осори хеш гардонд. Соли 1993 боз як ќиссаи дигари
Кароматуллоњи Мирзо бо номи «Нишони зиндагї» аз чоп баромад, ки
алоќамандони осори нависанда онро хеле хуш пазируфтанд. Нињоят,
китоби дуюми романи ў «Дар орзўи падар», ки мухлисони зиёдеро ба шўру
шавќ оварда буду ќисмати дуюми онро њама бесаброна интизор буданд, ба
итмом расид ва рўи чопро дид.
«Дар орзўи падар» чун таълифоти дигари нависанда асарест, ки
њадафи асосии он тасвири сарнавишти инсонњост, вале дар ин љо зин
дагии фољиабору њузнангези афроди як оила дар маърази тасвир ќарор
гирифтааст. Асар аз аввал то анљом моломоли дарду њузн аст ва аз сањафоти
нахустини китоби аввал:... «њам зиндагии Нозимї, њам њаёти Мушаррафу
Шањноз, хусусан зисти Мењрубонро пардаи њусн печонида гирифтааст».
(А. Афсањзод. «Чењраи эљодии нависанда». «Садои Шарќ», 1992 раќами
3-4, сањ. 105), ин маънии аён аст.
Шикасти маънавии оила ва фољиаи њузнангези он њанўз аз оѓози
роман ба вуќўъ мепайвандад ва сабабгори асосии он ду нафаранд – яке
Мушаррафи маѓруру худписанд ва кинавару кўтоњандеш ва дигаре Нози
мии худхоњу сустирода ва масти њавову њавасњо.
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Њунари нигорандагии муаллиф дар ин асар ва тамоми таълифоти ў
ќабл аз њама дар он аст, ки воќеот реалистона инъикос меёбанд, инкишофи
онњо тибќи ќавонини худи зиндагї сурат мепазирад ва дар онњо тасвироти
сохтаву ќолабї роњ намеёбанд. Чунин тарзи нигоришро мо дар китобњои
якуму дуюми «Дар орзўи падар» низ мушоњида менамоем.
Фољиаи њузнангез ва шикасти маънавие, ки ба сари оилаи Нозимї
омад, тадриљан, тибќи мантиќи љараёни воќеот ва бо гузашти марњалањои
муайяни замонї ба вуќўъ меояд. Оѓози он аз мољарои Мушаррафу Нозимї
сар мешавад, ки њар ду ба таври худ љигарбандони азизашонро љонибдори
хеш гардониданї мешуданд. Дар натиља Мењрубону Мижгон дар миёни
ду роњ, ду љониб – яке падару дигаре модар њайрон мемонанд ва њалли
муамморо мељўянд. Мањз дар њамин њолот – марњалаи оѓози фољиаи оила
– Мењрубони хурдсол мањзун мешуд, зеро дар лањзањои мољарои волидайн
хона барояшон мотамкада мегардид. Дар чунин мавридњо модар беш аз
њама мехост, ки Мењрубону Мижгонро љонибдору пайрави хеш созад ва
ў бештар «љангхоњ, бадљањл, кинавар, љоњил» мањсуб мешуд. Мањз дар ин
њолатњо Мењрубон худ ба худ чунин андешањоро аз сар мегузаронд:
«Њоло модар мехоњад, ки бо ў гап назанад Мењрубон. Наметавонад
вай бо падар гап назанад. Агар талаби модарро ба љо набиёрад, вай ба
ў оча намешавад. Ё аз хонаашон баромада равад, аз ин азобњо худашро
рањонад? Љанги падару модар гузарад, баъд ба хона баргардад? Чї кунад?
Чї илољ ёбад?» («Дар орзўи падар». Китоби дуюм. сањ. 126-127).
Њамин тавр, мољарои волидайн минбаъд боиси азобњои рўњии ду
тифли маъсум-Мењрубону Мижгон мегардад.
Марњалаи дуюми фољиаи оила пас аз шикасту аз њам људо шудани
волидайн бо воќеоти аз нав оиладор шудани онњо љараён меёбад.
Мушарраф бо Абдушукури љоњилу бемурувват ва Нозимї бо Шањнози
сабукпо издивољ менамоянд. Пеши назари фарзандон тўйњои онњо
баргузор мегардад. Бањри падару модар тўй, барои Мењрубону Мижгон
бадбахтї, дилсиёњї, зарбањои љонкоњи таќдир бар сари кўчаки онњо! Ин
њодисањо њушдор, огоњиест ба падару модароне, ки таќдири љигарбандони
маъсуми худ ва айёми хушу саодати тифлии онњоро ќурбони њавову њавас
ва худбиниву беандешагињои хеш менамоянд.
Минбаъд сарсонию мањрумиятњо ва азоби рўњиву талхкомињои зиёде
насиби Мењрубону Мижгон мегарданд. Мењрубон њам дар хонаи шавњари
модараш Абдушукур ва њам дар њузури таѓоњояш рўзи нек намебинад ва
нињоят, аз паси падар ба шањрак, ба кулбаи ў, ки аз Шањнози таннозу
булњавас њам људо шуда, шабу рўз бо маю мастї умр ба сар мебурд,
меравад. Мењрубонро нахуст дар хонаи падар, ки муддате айёми хушу
босаодати тифлияш сипарї шуда буд, манзараи њузнангезе дучор меояд.
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Чунин њолати Мењрубон ва вазъи рўњии ўро нависанда чунин ба ќалам
медињад:
«Ба хона ворид шуданд. Хаёли Мењрубон ошуфтатар гашт. Гўё вай
дар айни шомгоњон ба љазирае афтод, ки аз љонзоде нишонае на. Атроф
об, туман, сиёњї ба мисли дили ѓуборолуди ў. Аз модар људо, аз хонаву
таѓоињо ва аз модаркалони мењрубон људо. Чї коре кард? Аз куљо ба куљое
роњро ба рў карда омад? Бо падараш ки лањзае ба худ намебиёяд, чи тавр
рўз мегузаронад? Падар бо ин гуна зиндагї, бо ин хонаи танњою ба назар
ѓурбаткада чї навъ одат карда?... Хафа, дилтанг намемонад? Хаёлу орзую
рўзгорони ширин надорад? Ё орзуњо дар дилаш кушта шуданд? Араќ магар
кушта онњоро?». («Дар орзўи падар. сањ. 3).
Бо ин њама Мењрубон дар хонаи падар монданро авло мешуморад,
њарчанд ки ба ягона шахси мењрубону дилсўзи худ дар дења, ба
модаркалонаш њам дилкашолие дорад ва ўро пазмон њам мешавад. Вале ў
аз модар ранљуру дилмонда аст ва аз љињати ў чунин андеша дорад:
«Модаркалон чї гўяд, нагўяд, њазор духтарашро сафед кунад њам,
дили Мењрубон аз модар монда, хунук шуда... Вай гапи ўро нагирифт, ба
шавњар баромад, марди бегонаро аз ў авло донист. Ѓами Мењрубонро на
хўрд, ба сари ў балоњо овард, ѓам дод вайро, алам дод...» («Дар орзўи па
дар» сањ. 8).
Мењрубон бо вуљуди бехудиву майзадагии падар ўро дўст медорад, ба
њоли вай дилаш месўзад, худро ягона парастору дилсўзи падар мењисобад.
Њатто ваќте ки Нозимї ўро барои пул ќарз пурсидан ба хонаи Карими
магазинчї фиристодан мехоњад, њарчанд, барояш душвор аст, вале хоњиши
падарро рад карда наметавонад ва андешањои зерини ў дар ин маврид
хонандаро хеле муассир месозад:
«Вай тасаввур карда наметавонист, ки дари њавлии амаки Каримро
мекушояд, «пул пурсиданї омадам» мегўяд. Вале гапи падарро њам
гардондан мушкил, зорию илтиљо дорад. Њатто мегирист падар. Ба сари
Мењрубон рўзи сахте омад. Падар фазандашро ба дами марг тела дињад
њам, вай бояд рў натобад. Ња њамин тавр. Вагарна барои чї писарро
номбардори падар гўянд?». («Дар орзўи падар» сањ.11).
Дар њаќиќат тасвири љонфишонї ва аз худ гузаштани писар барои
падари хеш, ки Кароматуллоњи Мирзо дар симои Мењрубон ба маърази
тасвир овардааст, ба андешаи мо хеле камназир аст ё худ дар адабиёти
муосири тољик назире надорад. Аз суханони Мењрубон, ки мегўяд: «Падар
фарзандашро ба дами марг тела дињад њам, вай бояд рў натобад», дар зењни
хонандаи огоњ як навъ шабоњате ба маънии ќиссаи Иброњими Халилуллоњ
ва фарзанди арљманди ў Исмоил пайдо мешавад, ки амри падарро бо
шодмонї пазируфта сари хешро барои ќурбонї ба зери корди ў менињад.
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Аз ин љо ќазияе ба миён меояд, ки «Дар орзўи падар» достони
мењри фарзанди ќобил аст ба падари ноќобил ва тамоми воќеоти асар дар
атрофи њамин мавзўъ чарх мезанад. Дар асар чун Нозимиву Мушарраф,
Абдушукур, Шањноз, Шафиї, Љўра, Шоњназар, Александр, Сангин,
Нигора, Зоњид Зуфар, Мижгон, Ардашер афроди зиёде дар сањнаи амалиёт
зуњур менамоянд, вале наќши марказї, маѓзи асосии рўйдодњо њамоно бар
ўњдаи њамин Мењрубони наврас аст ва бе мављудияти ў маъниву моњияти
воќеоти асар тасаввурнопазир хоњад буд.
Дар адабиёти милали олам, аз он љумла дар адабиёти форсу тољик аз
замонњои дури гузашта то имрўз осори манзуму мансури зиёде дар васфи
модар, шинохтани ќадру манзалати ў ва ќарзи фарзандї дар назди вай ва
амсоли онњо эљод гардидаанд ва муаллифони онњо барњаќ њам њастанд,
зеро мањз модар аст, ки баќои бани башар таъмин мегардад, зиндагибахшу
падидоварандаи инсонњо бар ин дунёи пурмољарои гиру дорњост. Вале дар
баробари ин дар тарбият ва рушду нумўи фарзанд хидмати падар њам кам
нест ва тамоми талошу љонбозињои ў низ дар зиндагї барои фарзанд, ба
хотири бењдошти зиндагии ў аст. Бо ин њама осори бадеї аз мењри фарзанд
ба падар, посдории ќадру ќимати ў дар њамаи давру замонњо ангуштшумор
будааст.
Аз ин лињоз «Дар орзўи падар» дар маърази адабиёти муосири мо
падидаи нодирест ва ќимати волои тарбиявї дорад. Зеро муаллиф дар
тимсоли љонфишонињо ва худафрўзињои Мењрубони наврас дар њаќќи
падар ба њамзамонони навраси хеш њушдор медињад, ки «ќадру ќимати
падарро пос доред, аз хидмати ў сар напечед ва эњтиромашро ба љо оред,
њатто дар њоле, ки ў дар њаќќи шумо беадолатї кардаву гунањкор аст,
аз ў рў натобед! То дами охир мењрубону парастораш шавед». Албатта
чунин њидояти ахлоќї дар замони мо, ки манфиатњо ва муносибати байни
инсонњо ва аз љумла миёни волидайну фарзандон таѓйир пазируфтаанд ва
русуму анъаноти хонаводагиву мазњабї дар масъалаи эњтироми волидайн
ва шинохтани ќадру ќимати онњо то андозае коњиш ёфта майл ба таназзул
дорад, ањамият ва эътибори бузурге хоњад дошт.
Бо иќомат дар хонаи падар ва рафтан ба хонаи Карими магазинчї
барои ќарз дар зиндагии Мењрубону падари ў марњалаи фољиабори дигаре
оѓоз меёбад, ки воќеоти минбаъдаи асар то интињо марбут ба он сурат
мегирад. Мењрубон дар роњ ба хонаи Карими магазинчї ба њаммактаби
собиќи худ -- Љўра дучор меояд, ки ба ў пул медињад. Бар ивази он Љўра
аз Мењрубон хоњиш мекунад, ки ба хонаи Карими магазинчї даромада,
аз Маскав кай баргаштани ўро пурсон шавад. Ва баъди њамон шаб хонаи
Карими магазинчиро дуздон ѓорат мекунанд ва милисањо аз Мењрубон
гумонбар мешаванд. Бар асари ин воќеот ба сари Мењрубон бадбахтии
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дигаре меояд. Нозимї мањбус мегардад ва хонаи онњо ба «резиденсия»-и
дуздон – њаммаслакони Љўра табдил меёбад. Минбаъд зиндагии Мењрубон
дар хонаи худашон, вале дар њалќаи Љўраву њаммаслакони ў – Александр,
Сангин, Асалмурод мегузарад ва њатто ба ў лаќаби «Малыш» дода ме
шавад.
Зимни тасвири ин воќеот хонанда фикр мекунад, ки минбаъд
зиндагии Мењрубон ба маљрои тамоман дигаре хоњад даромад. Ў чун
њамроњони худ ба ѓорату бедод шуѓл хоњад варзид, соњиби пулу мол хоњад
шуд ва бениёзу дар айшу ишрат умр ба сар хоњад бурд. Вале мањорати
нависандагии Кароматуллоњи Мирзо воќеотро дар маљрои барои хонанда
ѓайричашмдошт тасвир мекунад. Мењрубон худаш яккаву танњо алайњи
њамроњони хеш ва муњити фасоду бедоди атрофаш муборизаро ихтиёр
мекунад. Њатто ваќте ки њамроњонаш ба зўрї ба ў араќ менўшонанд, худро
гунањгор ва нопокшуда мешуморад. Дар тасвири зайли нависанда њолати
яъсу азоби рўњии Мењрубон аз майнўшии иљбории ў хеле муассир ќаламдод
шудааст:
«... Мењрубон араќ ба дањон нагирифта буд, бори нахуст дар умраш.
Ин ќадар талху тез ва бадбўй будааст араќ. Боз мардум онро мељўянд,
менўшанд, падараш барин одамон дўст медоранд, љон медињанд, «араќ»
мегўянд. Бибиаш мегуфт, ки араќро ба дањон барї, вуљудат нопок, дањонат
макрўњ мешавад, «ба имон, ба инсон зарар дорад араќ». Дањони поки
Мењрубон њаром шуд. Дигар сурањои ёдгирифтаашро њангоми ба сараш
рўзи сахт омадан хонда наметавонад. Одат дорад, ки дами танњоињо ё
ваќти дар хоб тарсидан њазрати Ќулњуваллоњ ва чанд сураи дигарро, ки
бибиаш ёд дода буд, хонда ба гирду навош куф мекунад. Акнун чи навъ
бо забони њаромшудааш калима мегардонад. Наметавонад, мумкин не,
гуноњи азим содир намуд, дањонаш њаром, забонаш њаром». («Дар орзўи
падар» сањ. 36).
Дар чунин андешаронињои Мењрубон пас аз иљборан нўшидани
араќ ва афсўсу надомати ў боз як падидаи муњими дигаре аён мегардад,
ки он руњонияти ин ќањрамони асари нависанда аст. Тасвири рўњонияти
ќањрамони асари бадеї низ аз падидањои тозаи адабиёти муосир аст, ки бо
он дар ин асари Кароматуллоњи Мирзо бархурд менамоем. Ба андешаи мо
мањз њамин рўњонияти Мењрубон ва покии ботинии ў буд, ки дар муњити
носозгори фасоду фиреб, зиштиву ќаллобї, дар њалќаи дуздону авбошон,
дар пањлўи падари майзадаву фориѓ аз кори оламу одам покиву тозагии
ахлоќи худро њифз карда тавонист ва бо як тани танњои кўчаки хеш алайњи
фасоду бедоди љомеа ќиём кард. Дар тасвири рўњонияти Мењрубон, љањони
маънавии ў ва умуман ахлоќу андешањои вай шахсияти худи нависанда,
саргузаштњои айёми тифлиаш ва хосса таъсири тарбияи хонаводагї беасар
61

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

намондаанд. Зеро айёми тифлии нависанда дар оилаи бофарњанг – падари
дар Бухоро мадраса хатм карда ва модари аз хату саводи мусалмонї огоњ
сипарї шудааст ва ў дар муњити хонаводагии бархурдор аз рўњонияту
ахлоќи исломї ба воя расидааст.
Њарчанд ки Мењрубон дар њалќаи дуздону авбошон мезист, бо онњо
монанд нагардид, пайравї накард. Баръакс тани танњо чи хеле дар боло
зикр шуд роњи муборизаро ихтиёр намуд, мубориза бањри њифзи шарафу
покии маънавии хеш ва барои халосии падари дар мањбас афтодааш.
Нахустин иќдоми Мењрубон дар мубориза аз он иборат буд, ки ў
ба омўхтани нозукињои љанги тан ба тан машѓул гардид. Вале ин сирро
њанўз пинњон медошт, њатто аз њамсинфаш Нигора, ки дар њамин љањони
фарох дуввумин шахси мўнису њамроз ва дилсўзи ў њисоб меёфт. Мењрубон
њар рўз соатњои муайян ба машќгоњ омада, «ба хаёли худаш обутоб медод
баданашро... Рўзњояш бо машќ бо задану кўфтани хеш мегузашт. Мактаб
њам мерафт, китобњояшро мехонд, ба хаёлаш зиндагии дигаре ўро пеш
омада, зиндагие, ки фориѓболї, танбалї бикунад, рў ба фалокат равад. Ба
мисли бачањои дигар осудагї надорад. Айни хўрдану хобидан, дар давлати
падару модар рўз гузарониданаш, лекин худованд ўро аз хушињои рўзгор
мањрум гардонида. Худаш бояд биљунбад, њамеша дар њаракат, дар тањлука
бошад, лањзањои осудану фароѓат намеёбад. Гоње ваќт ёбаду ба хаёл афтад,
модар, модаркалон пеши назараш. Ѓами падарро мехўрад ў». («Дар орзўи
падар» сањ. 52).
Дуввумин муборизаю иќдоми Мењрубон дар халосии Ардашери
хурдсол буд, ки њамроњонаш ўро ба сифати гаравгон дар тањхона нигоњ
медоштанд, то аз падари бодавлати вай – Зуфари Зоњид маблаѓе баѓоят
калон ситонанд. Мењрубон бо супориши њамроњонаш бо вуљуди тањдиду
хавфу хатар ба љони хеш ба њавлии Зуфари Зоњид меравад, вале танњо бо
дилу нияти пок ва ќабл аз њама ба хотири озодии Ардашер, ин иќдомро
пеш мегирад.
Вале њангоме ки ягона дўсти мушфиќу њамрози Мењрубону хоњари
Љўра – Нигора ба дасти авбошон меафтад ва ба шарафу номуси ў хатар
тањдид мекунад, хонанда Мењрубонро дар ављи аълои мубориза барои
халосии вай мебинад. Мењрубон дар чунин вазъи њассосе, ки њар як
лањзаи он ѓанимат буд, «ба мисли Љўра ба таќдир тан надода, дар талош
паи халосии Нигора афтод. Ба хонаи чанд њамсоя даромад, медонист,
ки аз хабар додан ба милисањо нафъе набуда, вале бо вуљуди ин сим зад
ба идорањои онњо. Гуфт, ки фољиа, фољиа рўй медињад, дар хонаи онњо
одам мекушанд, фиѓон, фарёду фазах, мардум ѓун омаданд, пеши дару
деворњоро одам гирифта. Ба хонаи Нигорашон њам ба падару модари ў бо
телефон хабар расонд. Онњоро њам ба по хезонд. Гўё даруни алов ѓалтида
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буд, љонњавлиљон гашта буд, доду валвалааш ба осмонњо расида. Ба мисле
хонааш оташ ёфта. Мардумро бањри хомўш гардонидани сўхтор мехонд,
дод мегуфт, наъра мекашид. Ба хаёлаш, ки њар даќиќаю њар лањза ба сари
Нигора як дард, як озоре меомад, фурсат аз даст мерафт, бањри халосии
Нигора чорае намеёфт...» («Дар орзўи падар» сањ. 120-121).
Мањз њамин љонфишонї ва шўру ѓавѓои Мењрубон буд, ки шарафу
номуси Нигора осебе наёфт ва ў аз дасти авбошони дастаи Александр
халос шуд. Њарчанд Мењрубон медонист, ки бо ин кораш ба ў аз тарафи
њамроњонаш хатари марг тањдид хоњад кард, вале парвое надошт ва оќибат
ба халосии ягона дўсти њамрозу муниси хеш муваффаќ гардид.
Бо ин њама ягона орзўи Мењрубон дар дил халосии падар аз мањбас
буд. Бо ин ният муддатњо маблаѓе љамъ мекард, аз равуои зиёд бо посбони
мањбас шиносої пайдо намуд ва якчанд маротиба ба мулоќоти падар
мушарраф њам гардид. Оќибат пас аз даву ѓељу илтимосу зорињои зиёд
Мењрубон Нозимиро аз мањбас озод кард. Мањз њамин фарзанди солењаш
љони Нозимиро харид ва ўро аз чанголи озору мањрумиятњои мањбас рањої
бахшид, вале Нозимї дигар он Нозимии ќаблї набуд, марди афсурдаву
гирифтори дарди бедаво ва офтоби умри бебарораш ба ѓуруб наздик
расида. Нозимие, ки аз умри бар абас ба сар бурдааш пушаймон шуда
ва њатто дар охирин айёми зиндагї љуз њамин Мењрубон умедворие ва
дилгармие надорад. Манзилаш ба ихтиёри авбошон афтода ва хешовандон
низ аз ў рў гардонда, зеро њангоми соњиби кору вазифа ва ному эътибор
буданаш онњоро сахт аз худ ранљонида буд Нозимї. Њангоме ки аз
дасташ кор меомад, нуфузу обрўе дошт, њатто ба рўзи дафни модари хеш
њозир нагардид ва хайру худоињои модари ўро холабачааш Гулбарг ва
шавњари вай гузарониданд. Нозимї бо ин њама ноодамињои хеш дар њаќќи
хешону пайвандон маљбур буд, ки њарчанд рўњан азоб мекашид, боз роњи
хонаи њамон Гулбаргро пеш гирад ва дар ин роњ њам асои дардмандиву
дармондагии ў, њамрозу ѓамгусори ягонаи ў писараки бо азобу озорњо ба
воя расидааш Мењрубон буд.
Дар хонаи Гулбарг њам аз гуноњи Нозимї нагузаштанд, бо вуљуди
дардманду бемори вазнин буданаш ўро аз он даргоњ ронданд. Дасти
Нозимиро боз њамин Мењрубон гирифт ва бо такя ба писар ба берун ќадам
нињод. «Рўзи бањор бегоњ шуда, нурњои офтоб ба паси теппањои баланд
паноњ меёфт. Дами ѓуруб, дами офтобшин. Падару писар дасти њам дар
даст рў ба рањ буданд, рў ба офтоби дами ѓуруб».
Бо суханони фавќ ба охир мерасад достони мењри падар, достони
љонфишонї ва ќадршиносии як нафар фарзанди ќобил дар њаќќи падари
дар зиндагї рањгумзадаву бечораи хеш. Чунин аст анљоми фољиаи як оила,
ки бар асари ѓуруру такаббур ва худхоњиву беандешагии волидайн рух
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дода ва тамоми озору азоби оќибати он беш аз њама ба сари Мењрубон
расида. Ин њаќиќати зиндагист, ки чашми воќеъбин ва њунари нависандаи
суханвар онро муассир ва ибратомўз дар маърази тасвир овардааст. Дар
бораи завќоварї ва муассирии «Дар орзўи падар» танњо њаминро гуфтан
кофист, ки хонанда баробари ба даст гирифтани китоб, то мутолиаи онро
ба поён нарасонад, намехоњад аз даст китобро бимонад. Тарзи сухани
Кароматуллоњи Мирзоро тањќияти тањлилї, дорои таъсири мољарописандї,
тањќиќи бадеии вазъиятњои руњии ќањрамонон арзёбї кардаанд. Вале
муњим аз њама он аст, ки дар навиштањои адиб њаќиќати зиндагї, таќдири
инсонњо, љањони андешаву омоли онњо, муносибати байни инсону љомеа
ва масоили умдаи ахлоќиву маънавї бо обу ранги сохта не, балки дар
љараёни мантиќии инкишофи воќеот тасвир карда мешаванд. Аз ин љост,
ки дар симоњои тасвирнамудаи нависанда афроди зиёде инъикоси рафтору
гуфтори худро дидаанд. Бењуда нест, ки танњо тасвири як симои манфури
Калтаи Мансур ба сари адиби њаќиќатбин замоне чи мољароњое оварда
буд.
Бо њамин сабку салиќа ва бо њамин њунари волои нависандагї китоби
дуюми романи «Дар орзўи падар» офарида шуд ва бори дигар аз ављи аълои
њунари нависандагии офарандаи хеш башорат дод. Пайѓом дод, ки ў дигар
он ситораи навпайдои солњои њаштодум нест, ў ахтари рахшону муљаллоест
бо маќому мартаба ва рангу дурахши њоси хеш дар осмони адабиёти тољик.
Мо дар бораи он намегўем, ки ў чи маќому вазифањои хидматиро дорост,
чи љоизаву таќдирномањоро сазовор гардидааст, ба куљоњо сафар намудаву
чанд маљмўаву китобњо ба нашр расонида. Гуфтани њамин бас аст, ки ў
инсонест орї аз олоишњо ва нависандаест бо завќу њунари худодод, ки
њунараш дар байни хонандаи соњибзавќ ва суханпарвару суханшинос
алоќамандони бешуморе пайдо карда, ки њар як навиштаи ўро бесаброна
интизор мешаванд. Њамин худ як бахти бузурге ва баландтарин унвонест
барои Кароматуллоњи Мирзо, ки ба туфайли њунару истеъдод ва зањмати
тўлонии нависандагї ба ў даст додааст.
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САРБОЗИ ДУНЁИ СУХАН
Ў ниёз ба муаррифї надорад, зеро солиёни зиёд аст, ки чун сарбози
љоннисори сухан дар майдони шоирї хидмат мекунад. Силоњаш шеъри
хассон асту нерўбахшу амрфармояш дили њассосу дардошно. Ў умре
дар набард аст, дар набард алайњи бедардиву кўрдилињо, бешафќативу
худпарастињо, беназмињои зиндагиву сарсахтињои Инсон, зарбањои бе
амони ќисмату беадолатињои даврони бемурувват. Сухани разманда, азми
ќавї, иродаи кўњосо ёри ўст ва аз ин љост, ки худ мегўяд:
Шоирам, шоири суханпарвар,
Нестам лек шоири базмї.
Шеърњои маро бихон аз сар,
Шеърњоям бувад њама размї.
Ин љониб бо иддае аз шеърњои муассири шоири хоксору суханвари
размшиор Саидалї Маъмур шиносо будам ва шахсияти ў низ то андозае
чун инсони хокинињоду нуронибунёд бароям маълум буд. Бар асари њамин
таваљљўњ бар осори ў майлу раѓбате пайдо шуд, ки куллияи ашъори вайро
дошта бошам. Њамин тавр, ду маљмўаи ашъори Саидалї Маъмур, ки яке
«Солгирењ» ном дошту чањор сол ќабл ба табъ расида ва дуюмї бо номи
«Шохаи шикаста» соли равон ба тозагї аз чоп баромадааст, дастрас гардид.
Маљмўаи аввал баргузидаи ашъори то соли 1994 эљодкардаи шоирро дар
бар мегирад, вале мўњтавиёти маљмўаи дуюм ќариб куллан нав буда, дар
давоми чањор соли охир гуфта шудаанд.
Мутолиаи ашъори ду маљмўаи мазкур андешањои маро дар ин ки
Саидалї Маъмур пеш аз њама бозгўи дарди инсону љомеа аст, бори дигар
тасдиќ кард. Дар ашъори ў мавзўоти дигаре њам аз ќабили бунёдкориву
мењнат, ишќу муњаббат, њаљву мутояба, тасвири табиат ва соири онњо
мушоњида мегарданд, вале мавзўи дарду ормонњои инсону љомеа фаротар
аз онњост ва њатто васфи ишќу ошиќї низ пас аз он ќарор дорад.
Инсоне, ки дар шеъри шоир тасвир мегардад, фарди њамзамони
мост ва дар пайванди ногусастание бо замонаи хеш аст. Ў инсони ќолабї
нест, фардест ќолабшикан, исёнї, бо азму ирода ва андешаву орои хеш дар
бораи оламу одам ва инро аз дигарон низ таманно намуда, мегўяд:
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Фарзанди замонию ту пайванди замон бош,
Ѓофил машав аз гардиши њамвораи даврон.
Бо савти дигар асри нави бисту як ояд,
Аз ќолаби худ ой бурун, эй бани инсон!
Ќањрамони ѓиноии шеъри шоир зодаи Тољикистон аст ва онро бо
тамоми њастии худ дўст медорад, вале Ватани азизи худро дар њоли бўњ
рониву бесомонї ва мардуми онро дар сахтрўзиву тангњолї дида ѓусса
мехўрад, ба њоли ин Ватани кўчак ва ањли он дилаш месўзад ва бо дарду
афсўс мегўяд:
Агарчи сарзаминат сангзор аст,
Набошад дар барат сангин иморат.
Ба Даштак гарчи афзун аст мармар,
Надорї шањраку ќасри забарљад...
Агарчи пахтаи бисёр дорї,
Ба тан мардум ќабои сунъї пўшанд.
Агарчи рўдборат бешумор аст,
Зи оби зањрогинат бинўшанд.
Заводи арзизе дорї, чи њосил,
Агар з-он мерасад дуде ба мардум?
Заводи кимиё дорї, чи суде?
Аз он мардум шуда бењолу саргум...
Бар асари якдигарнофањмињо ва нињоят задухўрдњои мусаллањонаи
дохилї Тољикистони сарсабзу обод бо душворињои зиёди иќтисодиву
иљтимої мувољењ гардид, баъзе гўшањои он ба харобазор табдил ёфтанд,
мардуми осуда сарсону мўњтољи хайрияњои аљнабиён шуд, айём саъбу
зиндагї ноором гардид, тарсу яъс аз оянда соя андохт, љои суруру њаловатро
аз зебоиву накњати бањорон ѓами дарёфти ризќу рўзї гирифт. Аз ин њама
шоир бо њузну њасрат нидо мекунад:
Норавон мегузарад умри равон,
Зиндагї нохушу ноором аст.
Чун кашам ман нафаси озоде?
Дили ман дар ќафаси айём аст...
Навбањор асту чаманњо пургул,
Натавонам, ки гуле бўй кунам.
Бўи хуне ба машомам ояд,
Гар ќадам љониби њар кўй кунам...
Дарди ў аз беќадрии инсон аст, мебинад, ки молу ќудрату сарвату
мансаб ќадр дорад, на инсон. Мебинад, ки инсони аз љанги Гирмон са
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ломат баргашта дар Ватан аз тири нохалафе њалок мешавад, ё инсоне бо
умед аз маъвои худ баромада гум шудааст. Мебинад, ки љоњиле, ноодаме
бениёз асту фарзонае, бузургмарде мўњтољу дастнигар, аз беќадрии инсону
манзалати ў бо дарду андўњ изњор мекунад:
Њар љой бањои чиз гардида гарон,
Њайфо, ки бањои одам арзон шудааст.
Бо вуљуди он ки љанги бемаънї итмом ёфта ва замони нисбатан
осоиштае фаро расидааст, вале њанўз баъзан садои тир ба гўшњо мерасад,
њанўз њодисоти ќатли инсон ё гум шудани ў мушоњида мешаванд, њанўз
эњсоси хавф аз дили мардум ба куллї нарафта, одамон дарњои оњанї бар
маъвои худ месозанд, њанўз бе хавф дарро ба рўи касе намекушоянд, эњсоси
нобоварї, бадгумонї њанўз комилан рафъ нашуда ва ин њама суруру
шодмонї ва умедро ба фардои зиндагї халалдор менамояд. Чуз ин бар
асари камбудии маводи сўзишворї дар зимистон ва нарасидани ќувваи
барќ мардуми бедард дарахту нињолони Душанбешањр ва навоњии онро
бурида, њусну назокати бе ин њам осебдидаи пойтахти тољиконро бештар
хароб мегардонанд. Аз ин љост, ки шоир мегўяд:
Дилам аз њасрату ѓам реш-реш аст,
Ки дорад дарду армони Душанбе.
Ба њар љо танбурида, решаканда,
Нињолону дарахтони Душанбе.
Ба оби дида гоње сабз карданд,
Нињолонро нишонида падарњо.
Кунун аз зўри худ гарданд хурсанд,
Дарахтонро фитонида писарњо.
Дар баробари ин муносибати нољавонмардонаи баъзе сайёдони
берањму шафќат нисбат ба олами даррандагону паррандагони кўњистони
диёр, ки бо нобуд кардани оњуву кабку мурѓони дигари хушилњони кўњистон
шуѓл варзида ба табиати зебои кишвар зарари бузург мерасонанд, дили
њассоси шоирро ба риќќат меорад ва ў дар руљўъ ба чунин бешафќатон бо
дарду олами бепоён хитоб мекунад:
Аё сайёд, рањме кун,
Ки аз даррандаю парранда холї мешавад кўњсор
Ту мепарронию тири ту бар ман мекунад кора
Ба дарди љонхароше мешавам аз хоби худ бедор.
Агар як оњуе аз пой меафтад,
Ба оњу дод ман бар пой мехезам.
Агар як мурѓ аз фарёд мемонад,
Ба сад фарёд ман аз љой мехезам.
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Агар як кабки рав мемонад аз хониш,
Нафас мепечад он дам дар гулўи ман.
Агар бинам ба рўи барф наќши хун,
Сафедї медамад дар тори мўи ман...
Нољўриву нохушињои зиндагї, бемењриву дилсардї, њирси молу хеш
танпарастї, зуровариву тааддї, берањмиву ќатлу ѓорат ва дигар зуњуроти
нангини инсону љомеа дили шоирро озурда ва хотирашро мушавваш гар
донидаанд, ў аз шунидану дидани падидањои носавоб безор аст ва бо умеди
шунидани хабари хуше, падидаи умедбахше, пайёми суруроварест ва ба ин
маънї нидо мекунад:
Ин субњ зи нав шумхабар мешунавам,
Фавти дигар аз тири дигар мешунавам.
Чун ќоѓази сўзанзадае шуд дили реш,
Ман хушхабаре ягон сањар мешунавам?!
Вале шоир итминон дорад, ки ин нобасомонињои рўзгор даргузаранд
ва дар руљўъ ба њамзамони хеш бо этимоди њаётдўстона мефармояд:
Дўстон, мушкилии давру замон мегузарад,
Зиндагонї ба њама суду зиён мегузарад.
Нафурўшед зи ночорї яке виљдонро,
Рўзи кас гоњ ба обу лаби нон мегузарад.
Ќимати хеш бидонеду натарсед зи нарх,
Давраи ќиматию нархи гарон мегузарад.
Пок монеду зи нопок наљўед тамаъ,
Бекулоњї, сар агар бошад амон, мегузарад...
Дар роњи рањої аз буњронњо, расидан ба умеду ормонњо ва фардои
дурахшони зиндагї дигар ба умеди сарваре, роњбаре намешавад ва гоње
умеди роњнамоиро аз Худованде мехоњад, ки замоне номи ўро ба китобу
наворњо роњ намедоданд, чашмњои бар ў дўхташуда баста ва лабњои аз ў
мададхоњ хомўш буданд:
Эй худои мењрубон,
Худ рањнамоям шав.
То ки бикшоям гирењи зиндагї,
Мушкилкушоям шав.
Бар њама сардору сарвар,
Ман дигар бовар надорам.
Љуз ту дар олам бароям,
Рањнамо, рањбар надорам.
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Љуз ту ман бар худ надорам
Такягоње.
Љуз заминат ман надорам
Љои дигар сарпаноње.
Ин замин бар ман муќаддас мењан аст,
Фарши ту арши ман аст.
Дар баробари ин шоир ба худу азму талоши хеш дар зиндагї эъ
тимод дорад, яъсу ноумедї аз фардо барояш бегона аст, чун сарбози љасуре
алайњи нобасомонињои зиндагї бармехезад ва бо ќатъияту иљтињод изњор
медорад:
Дар забони ман каломи зиндагї,
Дар дилам-љўшу мароми зиндагї.
Дар сарам фикру хаёли зиндагист,
Нестам аммо ѓуломи зиндагї...
Њаќќи худро меситонам бо талош,
Њар замон аз њалќу коми зиндагї...
Зиндагиро мекунам таслиму ром,
Худ нагардам лек роми зиндагї.
Сархушам ё нохушам аз ин њаёт,
Мезанам љоме ба љоми зиндагї.
Чун ба дасти ман зимоми зиндагист,
Мекунам хуштар давоми зиндагї.
Дар байни ашъори Саидалї Маъмур шеърњое низ кам нестанд, ки
дар онњо назари гўянда ба мавќеи шеъру шоирї дар љомеа, ќадру манзалати
забони форсии дарї ва тафохури миллї ифода ёфтааст. Шоир дар чунин
шеърњо аз як тараф агар ба василаи бузургдошти хотири устодони шеъри
Аљам чун Рўдакї, Фирдавсї, Њофиз, Саъдї, Мавлавї, Соиб, Турсунзода
ва соири онњо волоияти манзалати забону адаби форсї ва шеъру шоирии
онро таъйид намояд, аз љониби дигар худ мустаќиман аз забони тољикии
хеш ва суханвариаш дар ин забон изњори ифтихор мекунад ва мегўяд:
Тољикаму лафзи ман чу шаккар бошад,
Аљдоди ман аз азал суханвар бошад.
Дороии дигарон агар симу зар аст,
Дороии ман забони модар бошад.
Ў алайњи шеърпардозони ќолабї ва суханбозон набард эълон на
муда, таъкид мекунад, ки мурод аз шоирї наѓмапардозии булњавасона на
буда, њадафи шоир бояд, ба шеъру сухан љон бахшидан бошад:
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Бо сухан ман намекунам бозї,
Аз бароям муќаддас аст сухан.
Шоирї нест наѓмапардозї,
Бал бувад љон ба шеър бахшидан.
Шоир сухани ба умеди тамаъ гуфташударо мањкум мекунад, дар
кори сухан парвои моддиёту унвонњо надорад, зеро барои ў сазовори номи
шоир будан худ бењтарин унвон аст ва онро аз пастињо њифз бояд кард:
Шеъри ман эњдои кас бошад агар,
Бетамаллуќ гуфтам онро њар сафар.
Худ ќаноат кардаам бар обу нон,
Бо тааммуќ соз бар шеърам назар.
Шеъри унвондор мегўям, вале
Худ наям њаргиз зи унвонхоњњо.
Номи шоир номи волое бувад,
Ман зи пастињо варо дорам нигоњ.
Ў худро хоксорона дар майдони сухан сарбози оддї мењисобад ва дар
ин роњ љонфишонї мекунад. Ўро костани ќадри сухану суханвар дар љомеа,
зуњури ба истилоњ «шоирони» суханбозу њавасбоз, ки њазёну ѓазофи худро
нашр намуда, «соњибдевон» мегарданд, мушавваш месозад. Аз он ѓусса
мехўрад, ки суханварони асилу боњунар бе ноширу сарпараст мемонанд ва
агар бо азобе шеъри худро ба чоп расонанд аз он андоз гирифта мешавад,
дар њоле, ки шоирон худ ниёзмандии моддї доранд ва шоирї барои онњо
дигар василаи рўзгузаронї нест, вале шоир кори суханро идома медињад,
барои њифзи маќоми сухан ва ворисони ояндаи љомеа:
Имрўз ќадри шоири миллат баланд нест,
Шеъраш башира асту варо ширу ќанд нест.
Њарчанд мечашад њама талхии рўзгор,
Чун ў ба дањр одами њимматбаланд кист?!
Шеъраш агарчи ношири даврон намехарад,
Љое шикоят аз дили мањзун намебарад.
Ў аз барои вориси худ гуфта шеърњо,
Аз пушти шеъру шоириаш нон намехўрад.
Бо ин њама шоир аз кори суханварии хеш, аз тољику Тољикистон ва
аз он ки ў њамсафари корвони шеъри Аљам аст, ифтихор дорад ва амин
аст, ки бо гузашти њазорсолањо ва вуљуди миллате бо номи тољик сухани
гўяндагони он низ вирди забонњо хоњад монд:
Чун зинда аст модари тољик дар љањон,
Бе даъвии паямбарї як рўз меравам.
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Баъд аз њазор сол агар тољик зинда монд,
Бо миллати ќадимии худ гум намешавам.
Ашъори Саидалї Маъмур њам аз лињози мавзўъ ва њам аз нигоњи
ќолабњои шеърї доманаи хеле фарохе дошта, дар байни онњо шеърњо дар
мавзўи васф, манзара, ишќ, марсия ва соири онњо низ ба таври кофї ба
назар мерасанд. Намунањои ишќии ашъори шоир гувоњи онанд, ки ў дар
ин мавзўи ќадимї ва маъмули адабиёти форсї-тољикї низ дасте дошта,
тавонистааст ашъори олие дар ин навъ низ эљод намояд, ки мисоли зайл
шоњиди равшани ин маънист:
Эй ёр, туро донам ман то нафаси охир,
Дилдор туро хонам ман то нафаси охир.
Њамболи њавасњоям, эй асли таманноям,
Чун њамнафасат монам ман то нафаси охир.
Ё худ дар абёти зайл аз ѓазали шоир, ки аз лињози тарзи баён ва сабки
нигориш сухани гузаштагони шеъри Аљамро ба ёд меорад:
Наќхатат, эй нигори ман, аз чаманам намеравад,
Нузњатат, эй бањори ман, аз суманам намеравад.
Рўи ту њам чи рўй буд, рўи ту рашки гул бишуд,
Васфи рухи шукуфтаат, аз суханам намеравад...
Бояд гуфт, ки дар эљодиёти шоир мавќеи ѓазал ва ѓазалсарої назаррас
аст ва дар маљмўањои «Солгирењ» ва «Шохаи шикаста» дар маљмўъ 114
ѓазал ворид гардидааст, ки аз сањми шоир дар тањаввули ѓазали муосир
гувоњї медињад. Вале дар ѓазалиёти ў низ ишќ, ки аз мавзуоти асосии ѓазали
маъмулии классикї мањсуб мешуд мавќеи аввалиндараљаро надорад ва дар
онњо тасвири дарду ормонњо, муносибати миёни инсону љомеа, афкори
озодандешона маќоми бештаре дорад.
Бар асари зарбањои љонгудози таќдири беамон ва људої аз љигар
бандони хеш шоир ба гуфтани марсия рў овардааст, ки аз нигоњи таъсири
худ дар ќалбњо ва сўзу гудоз ба андешаи ин љониб назири онњо дар адабиёти
муосири тољик хеле кам аст ва мо ин љо ба хотири ихтисори калом бо
овардани абёти зайл иќтифо менамоем:
Ин чи теѓест, ки бар љону дилам кора намуд?
Љигарамро, љигари доѓи маро пора намуд.
Ман ба як умри љавон теѓи љафо дидам беш,
Ранљу озор кашидам чи зи бегона, зи хеш.
Он њама љабру љафо бањри як одам кам буд?
Ки ба ин дарду алам боз љафое зам шуд.
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Кошкї рафтани фарзанд намедидам ман,
Мотами љону љигарбанд намедидам ман.
Аз љињати истифодаи шаклњои мухталифи шеъри форсї низ ѓановате
дар ашъори Саидалї Маъмур дида мешавад, ки мо метавонем дар байни
шеърњои ў бо фардбайту рубої, ќитъаву ѓазал, мухаммасу тарљеъбанд ва
ќолабњои дигари шеърї мувољењ шавем. Зимни мутолиаи ашъори шоир
падидаи љолибе ба назар расид, ки назири онро дар адабиёти муосир
мушоњида накардаем ва он тарзи истифода аз ќолаби шеърии рубоист.
Маълум аст, ки вазни рубої махсуси ин жанр аст ва дар таърихи инкишофи
назми форси истиќлоли вазни худро нигоњ дошта омадааст. Њодисоти ба
жанрњои дигари назм татбиќ кардани вазни рубої дар адабиёти форсї
ангуштшумор буда, дар маъхазњои адабиву таърихї дар вазни рубої гуфта
шудани ќитъањои Абўтоњири Хусравонї, Шайх Озарї, ѓазали Ќосими
Анвор, ќасидаи Фаррухї, мусаммату фардбайтњои Манучењрї маълум
аст. Вале кўшиши аз љониби як шоире ба ин андоза татбиќ кардани вазни
рубої барои анвои дигари шеърї, чунон ки дар ашъори дигари Саидалї
Маъмур аст, њодисаи нодир мањсуб мегардад. Ў њарчанд ки худ рубоии
бисёр нагуфтааст ва дар њарду маљмўаи вай њамагї 37 рубої омада, вале
мо бо 13 навъи мухталифи шеър мувољењ шудем, ки дар вазни рубої гуфта
шудааст. Дар иддае аз ашъори шоир аз ќабили «Арзи модар», «Кафтари
танњо», «Дороии ман забони модар бошад», «Сарњади Ватан», «Шеър
дар боби шеър» ва «Заминларза» хусусиятњои жанрии рубої комилан
нигоњ дошта шудаанд ва онњо рубоиёти мусалсал мањсуб мегарданд. Дар
гурўњи дигари ашъори шоир аз зумраи «Рўзи сиёњ», «Хандаи гул боќї
монд», «Оташи меросї» ва «Сипос» танњо вазни рубої риоя гардида,
тарзи кофиясозї дар шакли ќитъа-абвб омадааст ва њар як рубої чун
банди алоњидаи шеър хидмат кардааст. Дар шеъри «Истаравшан» ду
тарзи кофиясозии рубої-ааба ва ќитъа-абвб мањлут омадаанд. Дар шеъри
«Суруди Тољикистон», ки шакли тарљеъбанд аст, њар як банди шеър вазни
рубої ва кофиясозии рубоии тарона-аааа омадааст, вале байти тарљеъ дар
вазниХазачи мусаммани ахраби макфуфи махзуф аст. Масалан, дар банди
аввали шеъри мазкур:
Мулки басаховату пурэњсон њастї,
Бо водию кўњ азиму пуршон њастї.
Пурнур чу офтоби тобон њастї,
Машњур ба номи Тољикистон њастї.
Эй хоки мубарро, Ватани мо, Ватани мо,
Эй кишвари дилњо, Ватани мо, Ватани мо.
Чунин ибтикороти шоир аз далелњои њунари суханварии ў ва
фарохии вусъати огоњияш аз нозукињои ќолабњои шеъри классикї мањсуб
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буда, њамчунин сањми ўро дар тањаввули анъанаи рубоисароии форсїтољикї дар адабиёти муосир ба таври возењ ба исбот мерасонад. Љуз ин
дар ашъори шоир фаровонии вуљуди талмењот, зарбулмасалњо, тамсилоту
тазминот ба назар мерасанд, ки аз фарохии маълумоти ў дар шеъру адаби
форсї,донишу адаби милали дигар гувоњї медињанд. Чунончи шоир агар
дар ашъори худ аз талмењоти эрониву исломї чун Сикандар, Рухшона,
Иблис, Зуњра, Хизр ва амсоли онњо истифода намояд, дар иддае аз шеърњои
худ ба афроди асотири юнонї ва шахсиятњои маъруфи замони муосир
ишора мекунад, ки аз вуфури маълумоту љањоншиносии ў дарак медињад.
Масалан, дар абёти зайли шоир ишораи талмењиро ба Ванга-зани нобинои
ѓайбдон, ки дар замони мо зуњур кардааст, мушоњида менамоем, ки бори
нахуст дар адабиёти муосири тољик зикри ў меравад:
Гањ фоли маро ба тангае мегўї,
Ё ки ба саќичи рангае мегўї.
Дороии худ агар дињам љони падар,
Фардои маро чу Вангае мегўї?
Шоир худро дар сухан муриди бузургоне чун Њофиз, Саъдї, Мав
лавии Балхї, Соиб ва соири онњо медонад ва дар ашъори хеш тазминоте
аз осори онон низ ворид кардааст, ки аз як љониб агар барои таќвияти
фикри дар байт ифодаёфта хидмат кунанд, аз љониби дигар, ба он далолат
мекунанд, ки ў аз эљоди устодони каломи бадеи форсї-тољикї хеле хуб огоњ
аст ва мероси гаронбањои адабиву сабки сухани онон барояш маълуму азиз
аст. Дар байте агар эътиќоду дилбастагии хешро ба Њофиз изњор намуда
бигўяд:
Хољаи ман Њофизи Шерозї аст,
Шайхи ман-Саъдии гулзори сухан.
дар байти дигар Мавлонои Балхиро дар шеъру шоирї ќиблаи хеш ва саљ
дагоњашро даргоњи сухан дониста изњор мекунад:
Ќиблаи ман бод Мавлонои Балх,
Мекунам ман саљда бар рўи сухан.
Дар ашъори шоир мо бо тазминоте бармехўрем, ки аз лињози тарзи
истифода ду навъанд ва навъи аввал он аст, ки мисраи тазминшаванда
айнан, бе ягон таѓйиру такмил ё ихтисор оварда мешавад. Масалан, дар
байти зайл, ки мисраи дуюми он тазмин аз Мавлавии Балхист:
Бевафоие кунад ёри нават ваќте ба ту,
«Он замон мењру вафои ёри пешин ёд дор».
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Дар навъи дуюми тазминот на тамоми мисраи тазминшаванда балки
як љузъи он ё маънии мухтасари он оварда мешавад, ки байти зайл бо таз
мин аз Њофиз намунаи возењи он аст:
Созу навои ту шуда созу навои ќалби мо,
Шуд «синањои мардуми ориф» барои ту мазор.
Сабки баён ва тарзи сухани шоир низ мўљаз, нишонрас ва хотир
нишин буда, озод аз тафаннуну санъатгарої ва худнамоињост. Дар ашъори
ў ташбењу таљнис,такрору тазод, иѓроку киноёт ва тамсилот чун холи
табиии рўи маъшуќа зуњур кардаанд ва боиси зебоиву шевоии сухани гўянда
шудаанд. Масалан, дар абёти зайл, ки дилњои дилдодагон ба себи дукафон
монанд гардида ва як шабоњату назокати табиї ба худ касб кардааст:
Аз њам људову дур аст,
Имрўз манзили мо.
Чун себи дукафон аст,
Ду пораи дили мо...
Ё худ дар байти дигари шоир, ки дар як ваќт санъатњои таљнису так
рор бо њам омадаанд ва хеле табииву дилнишин ва равону гўшнавоз садо
медињанд:
Ба канор то набудї, ба канор монда будам,
Ба канор чун гирифтам, зи ту шуд канор розї.
Истифодаи зарбулмасалу маќол ва алфозу ибороти сарењу сањењи
содаву хотирнишин ва зебову шево низ хоси сабки шоир буда, дар осори
ў мо бо намунањои зиёди зарбулмасалњое дучор меоем, ки дар забони
гуфтугўии мардум низ роиљ ва маъмул мебошанд. Масалан, дар байти
зерин зарбулмасали халќии «Сар агар амон бошад, тоќї ёфт мешавад»
мавриди истифода ќарор гирифтааст:
Пок монеду зи нопок наљўед тамаъ,
Бекулоњї, сар агар бошад амон, мегузарад.
Дар байти дигар зарбулмасали халќии «Зўри бењуда миён мешиканад»
хеле бамаврид ва устодона оварда шудааст:
Суханбозон!
Хабар доредСухан бори гарон дорад,
Шумо баски сабукмаѓзу сабукборед,74
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Борашро набардоред.
		
ЗероЗури бењуда
Миёнро бишканад осон.
Дар баъзе аз абёти худ шоир аз алфозе низ истифода намудааст,
ки дар забони гуфтугўии мардум маъмуланд ва њарчанд ки баъзан ба
хотири ќофия омадаанд, ба шеър нафосати табиї ва мардумї бахшидаанд.
Масалан, дар байти зайл, ки «оташ» дар шакли «алоб» омадааст:
Ях бастаему яхдилон парво намекунанд,
Њарчанд дар танўрњо тафти алоб нест.
Ё худ истифодаи «сангѓурронї» ба маънии сангпартої, ки хоси
лањљаи мардуми шимоли Тољикистон аст ва дар байти зайл онро мушоњида
менамоем:
Љонам аз санг аст, аммо ќалби ман аз санг нест,
Санги роњамро нагирї, сангѓурронї макун.
Баррасии тамоми љанбањои ашъори Саидалї Маъмур имкони
ѓунљоиши як маќоларо надорад ва ба андешаи мо месазад, ки мавзўву ѓоя,
ќолабњои шеърї, њунари шоирї, забону тарзи баён ва дигар хусусиятњои
ашъори ин шоири соњибзавќ ва њунарманд мавриди баррасии комилтаре
ва њамаљонибае ќарор бигирад, то хидмати ў дар тањаввули шеъри муосири
тољик боадолатона ва беѓаразона таќдиру таъйин карда шавад.
Мутолиаи ашъори шоир ва њамин як назари мухтасар ба навиштањояш
гувоњи он аст, ки ў дар рушду нумуи назми муосири тољик сањми босазое
гузошта ва умре чун сарбози содиќи майдони сухан хоксорона хидмат
менамояд ва бо як хоксории хоси хеш ба халќи соњибзавќу суханшиноси
худ мурољиат намуда мегўяд:
Аз шеъру шоириям ќасдам набуд шўњрат,
Чун аскаре бикардам дар мулки шеър хидмат.
Гар паст карда бошам ќадри сухан ба сањве,
Узре бихоњам аз ту, эй заршинос миллат.
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ВАССОФИ ОЛАМИ КЎДАКОН
Алї Бобољон яке аз давомдињандагони анъанаи суннатии шеъри
Аљам ва аз устодони мавзўи тарбияи маънавии насли наврас ва тарѓиби
ахлоќи њамида аст. Њангоме ки мо ашъори дар бораи кўдакон эљодкардаи
шоирро вараќ мезанем, ин њаќиќат боз њам возењтару ошкортар ба назар
мерасад. Ин марому маќсади шоир дар аксари ашъори барои наврасон
гуфтаи ў эњсос мешавад. Шоир ба тавассути ин навъ ашъори худ кўшиш
намудааст, ки ба хонандаи хурдсолаш, расми одаму одамгарї, фарќи
неку бад, росту дурўѓ, зишту зебо, љоњилу доно, одилу золим, хайру шар
ва дигар хислатњои мусбату манфии инсониро омўзонад, ба роњи росту
хайр њидоят намояд, аз шарру бадї манъ кунад, дар дили онњо эњсоси
мењру шавќат, некўкорї вафодорї, мењнатдўстиву ватанпарварї, дўстиву
садоќат, њамдардиву рафоќат ва дигар сифоти њамидаи инсониро бедор
намояд.
Чунонки зикр гардид, ќисмати асосии ашъори барои наврасон
гуфтаи Алї Бобољон мазмуни панду ахлоќї ва тарбиявї дорад. Ин љо бояд
иќрор намуд, ки тарбияи хонандаи хурдсол дар ашъори шоир бо тарзу
воситањои мухталиф ва анвои гуногуни тасвири бадеї сурат гирифтааст ва
аз ин љињат метавон ашъори ўро ба чанд гурўњ тасниф кард.
Яке аз роњу воситањои ифодаи ѓояњои таълиму тарбиявї, ки дар
ашъори барои наврасон эљод намудаи Алї Бобољон ба назар мерасад,
тасвири њаёти кўдакон њангоми бозї, дар њалќаи бозичањои гуногун
ва њолатњои ибратангез аст. Ба гурўњи чунин ашъор метавон шеърњои
«Лўхтакчаам касал шуд», «Мошини Насим», «Укоча», «Зоча шифо ёфт»,
«Ба ман њама бародар», «Тўњфаи Бобо», «Зочахаргўш», «Дастёр», «Бўсаи
модар», «Суратгир» ва амсоли онњоро шомил намуд. Аз љумла дар шеъри
«Зоча шифо ёфт» сухан аз бозии оддии Барно ном духтараке бо зочааш
меравад ва њолати бемор шудани зочаву баланд шудани таби он, онро ба
духтур бурдани Барно, дар бемористон хобидани зоча, бар асари муолиљаи
духтур шифо ёфтани он, њама рамзист ва тасвири бозии кўдак бо зоча
асту бас. Вале ин љо хулосаи муњиме, ки аз шеъри мазкур мебарояд ва ба
хонандаи наврас ибратомўз аст, он аст, ки дар тимсоли ѓамхорию дилсўзии
як нафар кўдак дар њаќќи зочаи худ зоњир мегардад. Шеъри «Мошинчаи
Насим» низ аз њамин ќабил ашъори Алї Бобољон аст, вале дар он шоир ба
василаи мошинчабозии Насими наврас ѓояи мењнатдўстї ва тарѓиби касбу
њунарро ба хонандагони хурдсоли худ тарѓиб мекунад. Ѓояи асосии дар
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шеър ифодаёфта, ки тарѓиби касбу њунар аст, дар банди охирин аз тарафи
худи шоир чунин љамъбаст карда мешавад:
Њоло кашонад,
Бозичањоро
Фардо кашонад
Мову шуморо.
Гурўњи дигари шеърњои тарбиявї-ахлоќии Алї Бобољон аз забони
худи наврасон гуфта шудаанд. Дар ин ќабил шеърњо худи наврасон
муносибаташонро ба ин ё он касбу њунар, рафтори нек ё бади њамсолон,
хислатњои манфї ё мусбати онон ва амсоли инњо изњор мекунанд. Масалан
дар шеъри «Бинокор» сабаби мењру муњаббати ќањрамони наврас ба касби
бинокорї падари ўст ва худи ў боиси майлу раѓбаташро ба ин касб чунин
баён мекунад:
Дадои ман бинокор,
Бинокори тиллокор.
Дар шањру дењ месозанд,
Њар гуна ќасру манор.
Он кас барин мешавам,
Ман устои пухтакор.
Калон шавам месозам
Манораи соатдор.
Ќањрамони навраси шеъри «Китобдўст» муносибати беинсофона
ва љоњилонаи рафиќи худ – Ањмадро, ки китоби ўро ба орият гирифта,
вараќњои онро даронида, китоби бегуноњро ба њолати табоњ овардааст,
мањкум мекунад. Ў худ ќайчї ва ширешу ќоѓаз гирифта, вараќњоро ба
њам мепайвандад, китобро ба њолати аввала меорад ва бо суруру ифтихор
мегўяд:
Китобам аз сари нав,
Зебою хушнамо шуд.
Њар ду муќоваи он
Пайванду љо ба љо шуд.
Дар асл ќањрамони шеъри мазкур ба њамсолони навраси худ
гуфтанист, ки: «Эй дўстони њамсоли ман, китобро дўст доред, ба он монанди
Ањмад муносибат накунед, онро эњтиёткорона ва ѓамхорона истифода
баред, зеро китоб дўсти азиз ва маслињатгари беѓарази мо, сарчашмаи
донишу маърифати мост!». Табиист, ки чунин хулосањо дар дилу эњсоси
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хонандагони наврас беасар намемонанд ва дар тарбияи маънавии онон
наќши сазоворе хоњанд дошт.
Иддаи бузурге аз шеърњои тарбиявї-ахлоќии Алї Бобољон дар
бораи манзарањои табиати кишвар ва анвои њайвоноту набототи он буда,
ба тавассути онњо шоир мехоњад дар дили хонандаи навраси худ эњсоси
мењру муњаббат ба табиати диёр, майлу раѓбат ба њифзи он, рањму шафќат
ва ѓамхориву дилсўзї ба њайвоноту набототи гуногунро бедор намояд.
Шумораи чунин шеърњо низ зиёданд ва асосан дар маљмўаи «Атри кўњис
тон» љой дода шудаанд. Шеърњои «Гулдараи Варзоб», «Лона ба мурѓак»,
«Шаршара», «Атри кўњистон», «Мусиќии бањор», «Абр ва сабза», «Ќа
норї», «Фотимачумчуќ», «Бедона», «Мењмони кўњї», «Устопарасту», «Ка
бўтар», «Чархресак», «Тазарв», «Хурўси дења», «Белмоњї» ва амсоли он
њоро метавон дар шумори ашъори ин гурўњ зикр намуд.
Шоир дар ин навъ ашъораш хонандаи навраси худро ба сайри
манзарањои табиати зебои диёр бурда, ўро ба олами зебои атрогини он
шинос мегардонад. Хонандаро суруди софу беѓубори обшорон, накњати
атросои зираву райњон, таровату зебоии шабњои навбањорон, анвои на
бототу олами аљиби њайвоноти кишвар мафтун мекунад. Хонандаи наврас
њамроњи шоир аз мусиќии форами борони шабњои бањор,бўи гулу њаловати
насими форам, нумўи ќоќуи наву майсаи навхези гандум ба фарањ меояд,
мењру муњаббати ў ба диёри нозанин бештар мегардад ва бо ифтихор нидо
мекунад:
Эњ чи ќадар дилкаш аст,
Чањ-чањи булбули маст.
Ќањ-ќањи кабки ёна,
Пит-пилиќи бедона.
Шир-шири оби равон,
Наѓмаи љўйи дамон...
Эй соњиби њаловат,
Мусиќии табиат!
Аз њар навои олам,
Ту хуштарї ба одам.
Ба тавассути ин ќабил шеърњо Алї Бобољон инчунин яке аз мавзўъњои
муњимтарин ва заруртарини айёми мо – муњофизати табиат ва њайвоноту
набототи онро ба миён мегузорад ва хонандагони худро њушдор мекунад,
ки ба вазъи муњити зисти хеш бепарвою фориѓбол набошанд, онро аз дасти
табоњкорони табиат, сайёдони худхоњ, сайёњони манфиатљ ў ва дигар афроди
зараррасонандаи олами њайвоноту набототи он муњофизат намоянд. Аз
ин лињоз шеъри «Тазарв»-ро ба сифати муассиртарин ва ибратомўзтарин
ашъор дар ин мавзўъ њисобидан равост, ки дар он аз забони худи ин пар
рандаи зебои камшумор ба мардум руљўъ карда мешавад ва ин шеър чун
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нидои дили дардманд ва оњу фидои ин љонвари бечораи бењимоят аз дасти
сайёдони худхоњу берањму шафќат мањсуб мешавад.
Умуман даъват ба њифзи табиати кишвар, олами њайвоноту набототи
он ва тарѓиби мењру шафќат ва ѓамхориву дилсўзї ба табиату мављудоти
он маќсаду моњияти асосии ин ќабил ашъори шоирро ташкил медињанд.
Аз инљост, ки ин навъ ашъор ба омўзгорони фанњои табиатшиносиву
љуѓрофия барои муассиру пурмўњтавотар гузаронидани дарсњои онњо му
соидат карда метавонад.
Гурўњи дигари ашъори тарбиявї-ахлоќии шоир характери тамсилї
дошта, дар онњо дар асоси тамсил хулосаи ахлоќї ё панду њикмати зин
дагї барои наврасон бароварда мешавад. Дар яке аз чунин шеърњо,
ки «Харгўши Диловар» ном дорад, шоир ба василаи тамсил ва ташхис
дар бораи гуфтугўи Шер ва Харгўш наќл намуда, худситоии Харгўш ва
«диловарии»ўро ба сабаби ошної бо Шер мазаммат мекунад ва наќли
худро чунин хотима медињад:
...Аз ин љуръаташ Харгўш
Худро карда фаромўш.
Гўё диловар шудаст,
Бо Шер баробар шудаст.
Њар љо, ки сухан гуфтаст
«Шер-ошнои ман!» гуфтаст.
Њарчанд ки хулосаи ѓоявии шеъри мазкурро шоир бевосита
зикр накардааст, вале мазмуни тамсилии он ба хонандаи наврас чунин
њикматеро талќин мекунад: «Дар зиндагї ба дасту бозуи худ ва ќудрату
тавони худ эътимод кунед, на ба пуштибониву дастгирии дигарон. Касе,
ки ќудрату шўњрат ва бузургиву њашаматро ба воситаи дастгирии дигарон
ва пуштибонии дўстону шиносонаш соњиб гардидааст, дар маќоми худ
пойдор нахоњад монд ва ба зудї шармсор хоњад гардид».
Шеъри «Бахил» низ яке аз намунаи ибратангези ашъори њаљвии шоир
буда, дар он бухлу худбинии як нафар хонандаи мактаб сухан меравад, ки
љуз манфиати худ дигар чизеро намехоњад. Ў намегузорад, ки нафаре аз
њамсинфон ба ќаламу дафтараш даст расонад, агар китобашро ба орият
пурсанд, бо бањонае љавоби рад медињад, дар њоле, ки чизи њамсинфони
худро гирифта, њаргиз бар намегардонад.
Дар маљмўаи ашъори барои наврасон сурудаи Алї Бобољон бо номи
«Зардолуи мањтобї» силсилаи ќиссаву афсонањое тањти унвони «Афсонаи
модаркалон» љой шудаанд, ки дар онњо шоир барои тарбияи маънавию
тарбияи ахлоќии хонандагони худ воситаи ќадимиву санљидашудаи
эљодиёти халќ – ќиссаву афсонаро ба кор бурдааст. Дар ќиссаву афсонаи ин
силсила чун «Бузи маѓрур», «Хонаи тирандоз», «Хирс ва Гург», «Бањси газу
њезум», «Ноањлї», «Халтаи шаѓол», «Чаро шўша канда шуд?», «Мукофоти
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амал», «Ќози таќлидкор» шоир дар тимсоли одамон ва њайвоноти гуногун
баъзе хислатњои манфии инсониро аз ќабили маѓруриву тарсончакї,
холабеѓамиву бепарвої, ањдшиканиву бевафої, беандешагиву носипосї,
нифоќу ноањлї, њарисиву чашмгуруснагї мазаммат намуда, сифатњои
њамидаеро чун мењнатдўстиву ватанпарварї, далериву мардонагї, ќадрши
носиву фурўтанї, мењру рафоќат, дўстиву садоќат ва амсоли онњоро ситоиш
мекунад ва хонандаи навраси худро дар ин рўњ тарбия кардан мехоњад.
Дар байни ашъори барои наврасон гуфтаи Алї Бобољон шеърњое
низ кам нестанд, ки хусусияти таълимї-маърифатї дошта, ба тавассути
онњо хонандаи наврас дар бораи њодисоту воќеоти олами атроф, табиати
диёр ва хислату сифатњои њайвоноту набототи он ва ѓайра маълумот пайдо
мекунад. Шеърњои «Чароѓаки рањнамо», «Роњи зеризаминї», «Ќанорї»,
«Дар боѓи бобом», «Зардолуи мањтобї», «Тазарв», «Дар сўњбати бобо»,
«Бутемор», «Табиби боѓ» ва монанди онњо аз ин ќабил буда, ба хонандаи
хурдсол дар бораи ќоидањои њаракат дар роњњои мошингард, тарзи
гузаштан аз роњњои зеризаминї, ному сифатњои паррандањои гуногун,
анвои рустанињо ва хосиятњои шифобахши онњо ва ѓайра маълумоти суд
манд медињанд.
Чунончи агар шоир дар шеъри «Пудина» ба хонандаи худ дар бораи
хосиятњои шифобахши ин неъмати табиати Тољикистон ва дар саноати
дорувориву ќаннодї истифода гардидани он маълумот дињад, дар шеъри
«Бодиринг» яке аз хосиятњои аљоиби ин меваро ошкор менамояд. Дар
аввал шоир дар бораи хосияти аксари мевањо мулоњиза меронад ва дар
рафти ин мулоњизаронињо ва хосияти аљиб ва фарќкунандаи бодиринг аз
анвои дигари меваљот ошкор мегардад ва хонанда ин хосияти бодирингро
аз чунин руљўи шоир ба ин меваи хушбўю гуворо кашф мекунад:
Лекин ту дилписандї,
Бо хомият ба мардум.
Гар мепазї, тамоман
Таъми ту мешавад гум.
Иддае аз шеърњои дигари Алї Бобољон саршори мазмунњои зебои
парастї ва васфї буда, шоир дар онњо зебоиву нотакрории табиати диёр,
анвои набототу њайвоноти он ва манзарањои аљибу дилрабои кишварро
мавриди васфу ситоиш ќарор дода дарки зебошиносї ва эњсоси мењру
муњаббати наврасонро нисбат ба олами атроф такомул додан мехоњад.
Аз ин лињоз шеъри «Чархреса»-ро метавон чун яке аз бењтарин ашъ
ори шоир зикр намуд, ки дар он тасвири аљиб ва хеле шоиронаи паррандаи
хурди назарногир-чархресакро мушоњида карда метавонем. Шоир дар
оѓози шеър њолати ин љонваракро баъди сармои зимистон ва дар оѓози
бањор чунин ба ќалам медињад:
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Баъди сармои зимистони хунук
Чархресак оварад бўи бањор.
Пар занад аз шох бар шохе сабук,
Мурѓаки чобук бувад гунљишквор.
Боли нилобии ў дорад љило
Порае аз осмон андар намуд.
Диданаш душвор мебошад ба мо,
Байни баргу шохсорони кабуд...
Гуфтан љоиз аст, ки забону тарзи баён ва усулу воситањои нигориши
шеърњои барои наврасон гуфтаи Алї Бобољон хеле содаву самимї ва
равону мўљаз буда, аз лињози истифодаи забону воситањои баён аз ашъори
барои калонсолон эљодкардаи ў фарќ мекунанд. Ў дар ин ќабил ашъори
худ то њадди имкон кўшиш мекунад, ки аз истифодаи санъату воситањои
мураккаби бадеї чун таљнису истиорот ва маљозу киноёти барои калон
солон хосбуда худдорї намояд, ташбењу тавсифоти сода ва табиии ба
фањму дарки наврасон наздикро истифода барад. Шоир бо хурдсолон
бо лафзи хоси онон сухан мегўяд, калимањои душворфањм ва танњо ба ид
роки калонсолон дастрасбударо њаддалимкон истифода наменамояд, ба
равониву хушоњангї, ки хоси табъи кудакону наврасон аст, диќќати љиддї
медињад. Аксари ашъори барои наврасон эљодкардаи шоир хеле равону
гўшнавоз буда, дар салистарин ва хушоњангтарин авзони арузиву њиљої
навишта шудаанд. Шеърњои «Хорпуштак», «Усто-парасту», «Абр ва саб
за», «Мењмони болонишин», «Кишвари пањноварам», «Бобои дењќон»,
«Явроз», «Гули лола», «Кулча», «Гулдараи Варзоб», «Шањтут» ва ѓайра
дар авзони салистарин ва хушоњангтарини арўз гуфта шуда, ба осонї ба
дили хонандаи хурдсол роњ меёбанд ва дар хотири ў наќш мебанданд. Ин
њолатро мо дар шеърњое низ дучор омада метавонем, ки дар авзони дорои
рукнњои нисбатан зиёд ва дар шакли мусаддаси бањрњои њаљазу рамал ё
раљаз гуфта шудаанд. Чунончи шеъри «Куркурикаррок» бо вуљуди он ки
дар вазни Рамали мусаддаси мањфуз (фоилотун, фоилотун, фоилун -у- -у- -у-) навишта шудааст, хушоњангу равон буда, ба табъу завќи хонандаи
наврас низ гаронї намекунад. Шеъри мазкур бо байти зайл оѓоз мекунад:
Офтоб аз субњгоњон гарм шуд,
Баъди борон киштзорон нарм шуд.
Ашъори барои наврасон гуфтаи Алї Бобољон дар баробари равониву
хушоњангї бо тарзи баёни хос низ фарќ мекунад ва њангоми хондан ё
шунидани чунин ашъори ў эњсос мегардад, ки гўё он на аз забони шоири
баркамол, балки бо лањну гуфтори хоси наврасе эљод шуда бошад. Чун
шоњиди даъвї ин љо яке аз чунин ашъори шоирро бо номи «Моњихўрак»
мехоњем зикр намоем:
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Мурѓаки бањрї,
Ман бо ту ќањрї.
Нонамро бурдї,
Чаро нахўрдї?
Дар нўлакат нон,
Аз дур намоён...
Њар љо барї, бар
Њар љо парї, пар!
Аз нўлат аммо,
Нонро напарто.
Бояд гуфт, ки чун тарзи баён дар ашъори барои кўдакону наврасон
гуфтаи на њамаи шоирони муосир дида мешавад ва ин њолро метавон яке
аз фазилатњои писандида ва аз сабабњои маќбулияти ашъори Алї Бобољон
дар байни тарбиятгирандагони кўдакистонњо, толибилмони мактабњо
ва дар китобњои дарсии мактабњои миёна љой дода шудани онњо мањсуб
донист. Дар таркиби луѓавии чунин ашъори шоир алфозу ибороти хоси
забони кўдакону наврасон аз ќабили «ганда», «гушна», «мўл», «нўл», «тох
тан», «њуштак», «ќањрї», «зебоча», «укоча», «пачаќ», «аккаи думдароз»,
«шамолак», «уболак» ва амсоли онњо мавќеи хос дошта, дар ќаробат ва
маќбулияти сухани шоир ва фањму табъи хонандаи наврас мусоидат
намудаанд.
Сухан ба маљозу киноя гуфтан хоси наврасон нест ва одатан онњо
ба маънии асосиву аввалдараљаи алфозу иборот диќќат медињанд ва њар
суханро ќабл аз њама бо маънои аслиаш дарк мекунанд.
Шоир ба ин љињати масъала ањамияти махсус медињад ва аз истифодаи
маљозу киноёт ва истиороте, ки хоси калонсолон буда, дарки онњо барои
наврасон душвор аст, худдорї мекунад. Алфозу таъбироти маљозие, ки ў
дар баъзе шеърњо ба кор мебарад, аз лињози дарки маънї осону маъмул
буда, хонандаи наврас бе душворї ва бе ёрии калонсолон ба аслу моњияти
маънии онњо пай бурда метавонад.
Масалан «Абри гузар» таъбироти маљозии маъмул аз ќабили «ашк
рехтани абр» ва «рўй шустани сабза», ки њодисаи барои наврасон маълум
ва дар зиндагї зуд-зуд дучоршаванда аст, зикр гардидаанд ва аз инљо
фањму дарки онњо барои хонандаи хурдсол душворие надорад. Таъбироти
номбурда дар шеъри мазкур чунин омадаанд:
Нолакунон,
Ваќти сањар.
Ашк бирехт
Абри гузар.
Сабзаи тар
Дар бари дашт
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Рўй бишуст
Тоза бигашт.
Ибороти маљозии содаву фасењ ва тасвироти зебову бозёфтњои
шоиронаро инчунин дар шеърњои «Ќанорї», «Чархресак», «Усто-парасту»,
«Ќасри равон», «Хомўшак» ва ѓайра низ дучор омадан мумкин аст.
Шоир дар тасвири манзара ва пейзажофаринї низ мањорати хосе
дошта, дар ин мавзўъ дастовардњои бисёр ва бозёфтњои нотакрор дорад, ки
дар зењни хонанда таассуроти амиќ ва хотироти аљибе мегузоранд ва дер
гоњ дар лавњи хотир мемонанд. Тасвири манзараи ѓуруби офтоб ва акси он
дар пањнои бањр дар шеъри «Шафаќ» аз чунин бозёфтњои шоирона буда,
хеле аљиб ва муассир ба ќалам дода шудааст. Ба хотири шиносо намудани
хонандагон бо манзараи офаридаи шоир ба сифати далели љаззобиву
нотакрории он мо аз шеъри мазкур абётеро, ки ба тасвири акси шафаќ дар
болои бањр дахл доранд, ба пуррагї зикр менамоем:
Дидам аљоиб манзара
Бегоњ дар болои бањр.
Гўё нишастаст офтоб
Дар оби чун тиллои бањр.
Дидам, ки аз самти уфуќ
Акси шафаќ бар об хўрд.
Њар мављ чун бозигаре
Дар об печу тоб хўрд.
Сар то сари бањри дамон
Зарриннамо буд дар назар.
Гўё, ки гандумзорњо
Ваќти дарав шуд љилвагар.
Гар абрсўзї дидаї,
Зеботар аз он обсўз.
Дар хоб меояд маро
Он шоми тиллої њанўз.
Мањз њамин фазилатњои тарбиявї-ахлоќї, маърифатї ва ѓоявию
бадеии ашъори Алї Бобољон аст, ки ў солњо инљониб дар байни хонандагони
наврас мањбубият ва эътиборе пайдо намудааст. Ба тавассути ашъори
шоир чандин насли наврасони тољик дарси одобу ахлоќ ва маърифати
зиндагї омўхтаанд ва алњол низ шеърњои шоир ин вазифаи пуршарафро
садоќатмандона ва бошарафона адо карда истодааст. Бењуда нест, ки
шоир бо вуљуди бевосита дар муассисоти таълимї дарс нагуфтанаш чун
муаллими маънавии наврасон эътироф шуда, бо унвони аълочии маорифи
халќи љумњурии Тољикистон сазовор гардидааст.
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АНВОРИ СУЊАЙЛИ ИСТЕЪДОД
Шеъри шоир наѓмаи озоди рўњи шоир аст,
Кай тавон ин наѓмаро бинхуфт бо афсунгарї.
Њар каломе боз гўяд тинати гўяндаро,
Шеъри зоњид зуњд гўяд, шеъри кофар кофарї.
Маликушшуаро Бањор
Дар њаќиќат шеър бознамои покиву зебої, латофату љаззобии зин
дагї ва тарљумони забони ошиќони покдилу орифони хушгил аст ва аз
дили бедарду худхоњ ва бесўзу гудоз њаргиз шеъри воло нарўяд. Аз ин ли
њоз ќалби шоир ба мазрае мемонад ва шеър ба нахли босамаре. Њамагон
медонанд, ки самари нек танњо аз мазраи поку ободу маъмур метавон бар
дошт ва њосили мазраи сахту носолењ љуз шўразор чизи дигаре нахоњад
буд.
Ман шоири рангинхаёл ва соњибзавќ Юсуфљон Ањмадзодаро сол
њост, мешиносам ва медонам, ки ў марди соњибдилест вораста аз худу дар
ѓами инсонњо, ќонеъ ба ризќи худододу фориѓ аз ќайди њирсу тамаъ, бо
табъи оташбору ќалби чун обшор, душмани кизбу нифоќу тамаллуќ ва
дўсти ростию дурустї, андешаманд аз номардињо, ки абёти зайли худи ў
њам бозгўи ин маънист:
То ба љонам ќасди номард аст, дар дилам дард аст,
То нигоњи душманонам сард аст, дар дилам дард аст.
То ба рўи барги њар як чашм љои мењру лутф
Аз ќудурат заррае гард аст, дар дилам дард аст.
Дафтари ашъори ў рангину дилнишин аст. Њам барои калонсолон
шеър мегўяду њам барои наврасон. Њам назми зебо менависаду њам насри
шево. Суханварест муљазбаёну ширинкалом. Ў шоирест, ки дар љодаи
сухан сабку салиќаи хешро дорад ва аз таќлиду таассуб парњез менамояд
ва дар яке аз абёти худ чунин изњор мекунад:
Шоир касе нагардад њаргиз зи роњи таќлид,
Бояд ки шеъри худро аз номи худ барорам.
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Ў ќабл аз њама фардест ошиќ ва ошиќест, ки зотан шоир аст, зеро
шоириву ошиќї тавъами якдигаранд. Ў ошиќест, ки дар дил аз овони
тифлї мењри диёри азизаш-Конибодом, Ватани ягонааш-Тољикистон ва
дўстону њамдиёронро мепарварад. Ў чун булбули сухангўи диёр шеър дар
лаб, мењр дар дил дар васфи Канди куњан аз самими ќалб чунин мегўяд:
Дўст медорам туро ман, Конибодом, ин ќадар,
Чунки бар ман бўи модар мекунї, бўи падар.
Метапад чун моњии берун аз об афтода дил,
Конибодом, аз ту, аз ёдат људо монам агар.
Њељ дунё нест дар дунё хаёлам мисли ту,
Конибодом, аз њама дунё ту дунёи дигар...
Дили саршор аз муњаббати шоир барои Ватани бењамтои худ То
љикистон замзамапардозї намуда, изњори шукру сипос ва арзи эњтироми
фарзандї менамояд ва бар асари он чунин сатрњои пур аз мењру садоќат
нисбат ба Тољикистони азиз ба рўи сафња мерезанд:
Як нафас имкони ман бе Тољикистон нест, нест,
Дар танам ин љони ман бе Тољикистон нест, нест.
Тољикистон, кўњи ман, кўњи баланди рўњи ман,
Ќуллаи имони ман бе Тољикистон нест, нест.
Тољикистон набзи ман, хораш бањори сабзи ман,
Абри ман, борони ман бе Тољикистон нест, нест...
Мењри шеъру сухан ва адабиёти бадеї ўро пас аз хатми Донишгоњи
давлатии Тољикистон ба даргоњи нашриёти бонуфузу љумњурї-«Ирфон»
овард ва камолоти минбаъдаи шоир мањз дар њамин даргоњи фарњангу
адабиёти тољик љараён ёфт. Мањз дар њамин даргоњи шарофатманд, ки
минбаъд номи нашриёти «Адиб»-ро гирифт, ў дар зинањои хидматї аз
вазифањои мусањњењ то мудири шўъбаи адабиёти кўдакон тараќќї кард ва
аз лињози њунари адабї аз як адиби љавон то дараљаи шоири шинохта ва
нависандаи соњибсабк ба камол расид. Њамаи ин дастовардњои шоир ба
туфайли саъю талошњо ва шабзиндадорињову љустуљўњои эљодї ва ќабл аз
њама бо сабру матонат ва љањду зањматњои худи ў ба даст омада, чунонки
худ дар ин маънї мегўяд:
Сад шикаст афтад агар дар кори ман,
Љуз худам њаргиз набошад ёри ман.
Дар ду олам њељ кас њаргиз кашид,
Бори ман ѓайр аз тани афгори ман?!
Њељ кас як зарра зањри ман нахўрд,
Зањр хўрдам ман худам аз мори ман.
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Худ шудам дар зиндагї хуршеди худ,
Худ шудам мањтоби тори шоми ман.
Худ шудам аттор бар мушки худам,
Худ шудам дар ѓунчаи худ хори ман.
Њам дар зиндагї ва њам дар камоли эљодї шиори ў ростиву дурустї,
такя ба азму матонати хеш, парњез аз тамаллуќу риёкорї ва њирсу њасаду
нифоќ буда, сатрњои ростипарастии шоир чунин садо медињанд:
Рост то гуфтам сухан, обу адо кардам љигар,
Хуни њарфам гул кунад аз шўълаи илњоми ман.
Дили дардошнои шоир њамеша дар њавои ростиву дўстї, њамдардиву
ёрї ба инсонњо ва андешаи имрўзу фардои онон метапад. Иллатњои љомеа
аз ќабили мањалбозї дили пурэњсоси шоирро ба фишор оварда, ў дар
ѓами миллати хеш аз нобасомонињои бар асари мањалбозї ба миён омада,
дилхун мегардад ва бо дарду њасрат нидо менамояд:
Хоки моро њар ки меояд, парешон мекунад,
Вањ, чи рўяд одаме аз лои ту аз лои ман.
Њафт пушти мо фурў рафт аз мањалбозї чунон,
Мурда њам гўяд, ки: Хез, ин љои ту, ин љои ман!
Ташналаб дар саргањи дарё ману ту љон дињем,
То куљо аз њам људо, дарёи ту дарёи ман.
Дарду ѓами шоир аз сарњади ёру диёр њам убур намуда, то ба дарди
оламу кулли оламиён мерасад ва ў худро шарику њамдили њар фарди
некному мањзуне, дардманди ранљуре, мусофири дур аз Ватан мурдаву
ятими бе касу кўе, марди бепову фарди нобиное медонад, дарди ононро
дарди хеш мењисобад ва аз рўи шафќату њамдилї изњор менамояд:
Ошиќи дунё шудам ман, дар ѓами дунё гиристам,
Ошиќи шайдо шудам ман, дар ѓами Лайло гиристам.
Дар зимистон мављи бўса аз лаби дарё људо шуд,
Дар лаби дарё нишаста, дар ѓами дарё гиристам.
Њар куљо дидам, ки бепо бо ду дасташ мезанад по,
Дар ѓами пои худам не, дар ѓами бепо гиристам.
Дар сари рањ тоќа дидам гунбади гўри мусофир,
Каф кушода бар дуояш рањ ба рањ танњо гиристам.
Некиву некўхоњї, њамдардиву нафърасонї ба инсонњо ва нафрат
алайњи бадиву зиштхуї аз мавзуотест, ки шоир гаштаву баргашта ба
он руљўъ мекунад ва њар дафъа бо тарзи адои тоза ва гунаи наве дар ин
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маънї изњори андеша менамояд. Њарчанд ки мавзўи дастгирии афтодагону
мўњтољон, парњез аз бадиву бадандешї дар адабиёти форсу тољик њанўз аз
замони Одамушшуарои шеъри Аљам-Абўабдуллоњи Рўдакї маќоме дошт,
теъдоди абёте њам дар атрофи он шуарои гузаштаву муосир гуфтаанд, вале
дар абёти зерини Юсуфљон Ањмадзода ин маънї бо пирояи алфозу тарзи
баёни тоза ва хеле љозибу муассир садо медињад:
...Санг бар девори ќасри ишќ натвонї шудан,
Њамчу бинї дар миёни чашми бад девор бош.
Дар биёбон чашмаи обу ба дашти синасўз
Чоњи Замзам шав, ба њар як ташналаб даркор бош.
Хуни ноњаќ ту ба чашми осиёби кас марез,
Бар њаќу ноњаќ дило, њамчун тарозу дор бош.
Чунонки дар оѓози ин навишта мазкур гардид, Юсуфљон Ањмадзода
шоири ошиќи шўридадил аст. Мавзўи зиёда аз њазорсолаи шеъри форсївасфи ишќу ошиќї бо мурури ќарнњо њељ гоњ кўњна нагардида ва дар
ашъори шоирони њар давру замоне маќоми хосе доштааст ва онро њар
шоире ало ќадри тобу тавони хеш дар шеър тараннум намудааст. Мавзўи
ишќу ошиќї дар шеъри Юсуфљон Ањмадзода тарзи адои дигаре ва рангу
бўи хосе дошта, шоир ишќро асоси баќои зиндагї, боиси нишоту гармии
хуршеди њаёт, гавњари кони њастии ошиќ ва зеббахшои бањори зиндагии ў,
рўшноии шабњои тору умеди дилњои умедвор медонад. Ќањрамони ѓиноии
ашъори ў дар роњи ишќ аз њавасбозиву бедардї дур буда, мањбубаи хешро
бо тамоми њастиву вафодории бекарон дўст медорад, барои ошиќ ёри ў
ягонаву нотакрор ва бебадалу бемисол аст, худи ишќ тавъам бо мафњуми
зиндагист ва боиси вуљуди ошиќ аст:
Ишќи ту дунёву ман дунё чї мељўям?!
Бе ту танњо давлати танњо чї мељўям?!
Дар ду дунё офтоби равшанам бошї,
Офтоби равшанї фардо чї мељўям?!
Дар дили дарёии ман моњии тиллої,
Моњии тилло лаби дарё чї мељўям?!...
Мутолиаи маљмўаи ашъори шоир бо унвони зебои «Оинаи дидор»,
ки ба тозагї ба табъ расида, бори дигар хонандаро ба хулосае меорад, ки ў
дар бозтоби мавзўи ишќу зиндагї тавоност ва дар ќолаби шеърии ѓазал, ки
ќисмати асосии ашъори маљмўаро ташкил медињад, комёбињои назаррасе
ба даст оварда тавонистааст.
Маълум аст, ки ѓазал аз ќолабњои маъмул ва ќадимтарини шеъри
форсист, ки бо хусусиятњои хоси худ аз жанрњои дигари ѓиноии шеър
фарќ мекунад. Ин ќолаби зебо ва мафтункунандаи шеър мусиќавияту
љаззобї, эљозу фасоњат ва равониву салосатро аз гўянда таќозо дошта,
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алфози дурушту даѓал, ибороти ночаспон ва зарурат надоштаро тањаммул
намекунад. Аз ин љост, ки гуфтани ѓазали зебову дилнишин ва устодона на ба
њар шоире даст медињад. Вале њангоме ки ѓазалиёти Юсуфљон Ањмадзодаро
мутолиа мекунем, мебинем, ки дар ин навъ ашъори ў ворисияте аз Камолу
Њофиз, Саъдиву Њилолї ва дигар абармардони шеъри Аљам махсус аст.
Медонем, ки њадафи аввалдараљаи ѓазал ишќ ва муошиќа аст ва
дар ѓазалиёти маљмўаи «Оинаи дидор» низ ин њадаф маќоми волое дорад.
Шоир ба ин мавзўи куњани шеъри форсї рўњи тозае мебахшад, онро бо
тарзи баёни шевою рангин муассир ва бо дарду эњсоси ошиќона дар љилва
меорад, ки яке аз намунањои хуби чунин тарзи баёнро дар ѓазали зайл дида
метавонем:
Биё бори дигар, љоно, чу субњ оѓўш бикшода,
Ба рўи сабзаи роњат дилам чун шабнам афтода.
Чи њољат, оташи суѓдам, саропо сўхтам аз ишќ,
Худоё, њамчу ман ошиќ, њанўз ин давр нозода.
Ба нўки нохуни ишќат, набошад зортар аз ман,
Чу мастам аз лаби лаълат, чи њољат соѓару бода?!
Савоби ишќ агар љўї, бидењ љон њамчу парвона,
Ки марги ишќбозињо њаловат дорад, эй сода!
Ба оби ишќи гул љони маро шўед, агар мурдам,
Ки аз бўи гули ишќам намирад њељ дилдода.
Шоир дар ѓазалиёти хеш саъй мекунад, ки аз алфозу ибороти забон
задшуда, мафњумњои душворписанд, авзони дурушту тарзи баёни маъмулї
парњез намояд ва аз ин љост, ки дар сурудањои ў таркибу ифодањои хоси вай
бо тарзи баёни шоиронаи тоза зуњур кардаанд, ки мисоли возењи онро дар
абёти зерини шоир мехонем:
Њамчу шабнам зи ѓунчаи гўшат,
Хуни дил рехт бар лаби нўшат.
Сурх шуд бистари шафаќ охир,
То сањар дар бињишти оѓўшат...
Равонї, мусиќавият ва љаззобиву дилнишинии оњанги ѓазалиёти
шоир ба онњо як рўњи шодобиву љавонї ва таровати зиндагї бахшида, тор
њои дилу эњсоси ошиќони шайдоро ба наво меорад, ба зењну хотирњо роњ
меёбад ва чун суруди дилангези ишќу ошиќї садо медињад. Масалан, абёти
зайли шоир низ саршори њамин гуна мусиќавият ва салосату равонист:
Тавба кардам, ки дигар ошиќи шайдо нашавам,
Чун ѓуборе ба рухи моњи ту пайдо нашавам.
Айби ишќат, ки расад аз баѓалат њамчун мушк,
Бўи он гар набувад, ошиќи расво нашавам.
88

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Њамчу моњї биравї бар дили дарё зи кафам,
Вой агар њамчу нањанге, ки ба дарё нашавам.
Њарфи Ќуръони саодат агар аз ёд кунам,
Мулзами хоки дари хољаю мулло нашавам...
Ѓазалиёти шоир ба замми он ки саршори дарду эњсос ва андешањои
ошиќона аст, зодаи тафаккуру тањайюл дар боби одаму олам, љањони бо
тинии одамї ва муаммоњои зиндагии инсонњо њам мебошад. Бисёр мебинем,
ки дар ѓазалиёти шоир андешањои њакимона, орифона ва мутафаккирона
дар баробари баёни матолиби ишќу ошиќї баён ёфтаанд ва ба шеъри ў
як навъ оњанги ахлоќї, иљтимої ва њакамї низ бахшидаанд. Аз љумла дар
абёти зайл дар баробари он ки мавзўи ишќ баён гардидааст, шоир дар
бораи мафњуму моњияти зиндагї низ изњори андеша мекунад ва мегўяд:
Ин љањон бевафо агар бошад,
Шоми онро чаро сањар бошад.
Зиндагонї арўси найранг аст,
Зањри домоди он шакар бошад.
Рост бошї чу сарв дар олам,
Нури хуршед тори сар бошад.
Завраќи ишќ то тавонї рон,
Дар куљо бањр бехатар бошад?!
Ё худ дар абёти дигари зайл низ њамин омезиши дарду эњсоси ишќ бо
андеша дар боби оламу одам возењ ифода ёфтааст:
Љумла одам бори олам нест,
Гар бимирад, кори олам нест.
Оташафрўзї ба рўи об,
Шеваи душвори олам нест.
Ишќ њам бозори худ дорад,
Гарчи дар бозори олам нест.
Иддаи дигаре аз мазомини ишќї дар ѓазалиёти шоир дар шакли обу
ранги орифона адо гардидаанд ва аз хондани онњо дар зењни кас ѓазалиёти
шўрангези орифонаи Саноиву Аттор ва Њофизу Мавлавии Балхї таљаллї
мекунад, ки яке аз намунањои возењи он ѓазали зайл аст:
Љоно, талаб кунї љон, љонро ба љон фиристам,
Аз ин љањони фонї бар он љањон фиристам.
Озурда по чи њољат аз осмон фарої,
Дар кор бошад ин љон, бар осмон фиристам.
Бар куштанам бањорон, бањ-бањ чї азм кардї?
Њамвора баъди борон тиру камон фиристам.
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Њар дам дуои ишќам то хуш расад ба гўшат,
Аз тоќи абрўи ту ваќти азон фиристам.
Аттори чењраам дод, аз њаљр ранги зардам,
То кай ба дидани ту ман заъфарон фиристам?!
Бо лањни булбули табъ аз мењр ѓунча бастам,
Бар дилбарони ошиќ чун армуѓон фиристам.
Юсуф, ба шодмонї љон дод бањри љонон,
Бар хок ин танамро бо дигарон фиристам.
Чунон ки ќаблан ёдовар шуда будем, Юсуфљон Ањмадзода дар
баробари шоири тавонои ашъори кўдакону наврасон будан ва нависандаи
шинохта њисоб ёфтанаш, сарояндаи њунарманди ашъори ѓиної барои
калонсолон низ мебошад, ки онро дар мисоли ѓазалиёти ў зикр намудем.
Гуфтан ба маврид аст, ки дар маљмўаи «Оинаи дидор» ва дигар маљмўањои
осори шоир љуз ѓазал анвои дигари шеърї низ ба назар мерасад ва умуман
дар тамоми анвои ашъори ў хусусиятњоеро мушоњида кардан мумкин аст,
ки тарзи баён ва сабку салиќаи суханварии шоирро муайян менамояд ва ин
љо дар бораи умдатарини онњо як-як изњори назар карда мешавад.
Яке аз хусусиятњои муњими шеъри Юсуфљон Ањмадзода њунару
мањорати баланди ў дар офариниши манзарањои табиат ва тасвири њусни
нотакрори диёр аст. Дар ашъори ў мо бо манзарањои дилфиреби кўњсори
зарнисори Тољикистон, наѓмањои обшору љилои рангњои навбањор,
хандаи гулњои чаману гиряи абри бањман, манзарањои рўњафзои дарёву
чашмасорон ва замзамањои мурѓони хушилњон мутаваљљењ гардида, аз
онњо лаззати маънавї меёбем, худро дар оѓўши табиати нотакрори диёр
эњсос менамоем. Масалан, дар абёти зайл, ки манзараи кўњистони диёр дар
фасли Наврўз дар маърази тасвир ќарор ёфтааст:
...Хобида барфи ќулла зери њарири њулла,
Дар ѓарќи гул, валекин домони кўњсорон.
Њайрони њарду дида чун нуќраи давида
Занљири обшорон аз ашки чашмасорон.
Аз оби абри найсон пур карда коса осон,
Чун љому дасти соќї дар дашт лолазорон...
Аз хусусиятњои муњими дигари ашъори шоир дар мўъљазиву нишон
расии фикр ва баландии парвози хаёли ўст, ки гоњо чун афкори фалсафї
ё ирфонии гузаштагон таљаллї мекунад ва инро дар ѓазалиёти шоир низ
ёдовар шуда будем. Масалан, дар абёти зайл аз лињози парвози хаёл ва тарзи
андешаву афкор сурудањои њаким Хайёми Нишопуриро ба ёд меорад:
Назада ќулт яке оби гулу вовайло,
Ки аз ин дайри куњан ваќти сафар мерасад.
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Мутолиаи абёти дигари шоир аз лињози нигориш ва тарзи баёни
афкор ашъори шуарои орифро ба хотир меорад ва аз абёти он метавонад
њам маънии ишќи воќеии заминї дарк шавад, ё онро зењн метавонад чун
ишќи рўњонии осмонї пазирої намояд:
Баъд аз њазор сол њам ин дил фидои дўст,
Бар дида тўтиё бикунам хоки пои дўст.
Сад сол дўзах аст, ки бошам амири ѓайр,
Як рўз љаннат аст, ки бошам гадои дўст.
Юсуфљон Ањмадзода соњиби сабки содаву равон ва дилнишин буда,
ашъори ў бо мусиќавияту равонии хоси худ низ фарќ мекунад. Сурудањои
шоир чун наѓмањои обшору навои мурѓони кўњсор ба зудї дар хотир наќш
баста, ба дилу зењни хонандаву шунаванда бо равониву дилнишинии худ
таъсир мерасонанд. Бењуда нест, ки худи шоир дар байти зайл ба ин маънї
мегўяд:
Ман обшори наѓмагарам дар диёри санг,
То пои кўњ нуќраи занљирбастаам.
Аз ин љост, ки ашъори ў бо алњони мусиќї хеле созгор буда, ба осонї
ба оњанг медароянд. Чун шоњиди шеърии ин маънї мо лозим медонем, ки
яке аз ѓазалиёти шоирро, ки дар он мусиќавияту равонии дилнишине эњсос
мегардад, ба пуррагї зикр намоем:
Њар сањар аз рухи гул бўса сабо хоњад зад,
Бўса бар лола људо, сабза људо хоњад зад.
Дили шабнам нашавад пора агар дар сари хок,
Лаби гулѓунча фаќат љоми вафо хоњад зад.
Он ки бад кард, вале нек чаро мељўяд?
Њар ки бар кўњ садо кард, садо хоњад зад.
Чун ман афтода бувад мардуми илм аз аввал,
Чун ки занљири ќаноат ба ду по хоњад зад.
Гар лаби нон нарасад, бар лаби ту љон зи куљост?
Сангдил нони худ аз дасти гадо хоњад зад.
Душманонро заданат, Юсуфи љон, њољат нест,
Душманонро, ба Худо, рўзе Худо хоњад зад.
Дар ашъори шоир бозёфти шоиронаву офариниши маънї кам нест,
ў суханро чунон ба риштаи назм мекашад, ки хонандаву сомеъро ба шавќу
њаяљон меорад, ба торњои эњсосу идроки ў нохун мезанад. Алфозу иборотеро
аз ќабили «нуќраи занљирбаста», «занљири обшорон», «хушбархўрд»,
«гандалой», «гунбази гўри мусофир», «бодрезак», «хуни њарф», «нафаси
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сарди камар», «осиёби хуни ноњаќ», «болини кўњ», «хоки мурдахўр» ва
амсоли онњо дар шеъри ў метавон дучор омад, ки хеле камназиранд ё
тамоман хоси ашъори ўянд. Ў мекўшад, ки зебову шево ва дилнишину
гуворо сухан гўяд, аз суханбозињои аз њад зиёд, санъатњои мушкилписанди
сухан парњез намояд. Аз ин љост, ки дар ашъори ў санъатњои маъмулу
писандидаи каломи бадеи форсї-тољикї аз ќабили ташбењу истиора, тазоду
муќобала, такрор, таљнис, талмењ, тавсиф ва соири онњо бештар истифода
гардидаанд. Масалан, дар абёти зерини шоир бо истифода аз ташбењи
воќеию нишонрас сухани ў муассиру љаззоб ва хотирнишин гардидааст, ки
назири он кам аст:
Як барги сабз то канам аз шохи зиндагї,
Чун кирми пила хобида бар хордастаам.
Бо намунањои хубї ташбењоти шоирона метавон дар ашъори дигари
шоир низ дучор омад, ки абёти зайл аз зумраи онњост:
Ба рўи гул чу абри навбањорон резаму резам,
Чу ашки ѓам ба санги гўри ёрон резаму резам.
Агар як пора санги кўњсорон аз камар афтад,
Зи њаљраш мўканон чун обшорон резаму резам.
Тазоду муќобала низ чун василаи таъсирноки сухан ва бозофаринии
маънї дар ашъори шоир бамаврид ва эљодкорона истифода гардидааст, ки
абёти зайл шоњиди ин маънист:
Бар додаву надода њаме шукр мекунам,
Бар њар каму зиёда њаме шукр мекунам.
Банданд гар њазор дареро ба рўи ман,
Аз як дари кушода њаме шукр мекунам.
Ё худ дар байти дигар:
Сад сол дўзах аст, ки бошам амири ѓайр,
Як рўз љаннат аст, ки бошам гадои дўст.
Таљнис, ки аз санъатњои лафзии сухан аст ва бунёди он бар бозии
алфоз аст, дар шеъри шоир нисбатан кам ба назар мерасад ва ин љо бо
овардани абёти зайл, ки дар онњо алфози «боѓаш» ва «бо ѓаш» дар мањалли
таљнис омадаанд, иктифо менамоем:
Боѓбон аз пушти гул боѓ офарид,
Хору гул дар љўи боѓаш зинда бод.
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Юсуф, аз ѓашшу ѓили дунё маранљ,
Ин љањон бо ѓилу бо ѓаш зинда бод.
Шоир дар кори маъниофаринї ва латофату назокатї баён аз саноеи
дигари бадеї низ ба таври кофї истифода бурдааст, ки баррасии муфассали
онњо ин љо суханро ба дарозо хоњад кашид. Њаминро гуфтан бамаврид аст,
ки ашъори шоир ба истилоњи худи ў «чидамаѓз»-њои пухтаву хубанд ва дар
миёнашон маѓзи талху пуч ва носарае роњ наёфтааст ва ба василаи онњо
шоир соњиби табъи баланду рўњи озод ва сухани худу сабки баёни хеш
буданашро исбот намудааст.
Юсуфљон Ањмадзода адиби пухтакору зањматкаш аст. Дар тўли
фаъолияти адабии хеш ў тавонист осори бадеии арзишманде таълиф
намуда, дар маљмўањои «Мурѓобї чї мекобад?» (1973), «Тўњфањо» (1977),
«Хурсандї» (1981), «Њулбў» (1987), «Садсола шав-е, дуррољ» (1989), «Пан
љоњ барг» (1997), «Оинаи дидор» (2000) ба табъ расонид. Аксари таълифоти
ў ба забонњои русї, украинї, литвонї, ќирѓизї, туркманї ва ўзбекї тарљума
шудаанд. Соли 1990 ў ба узвияти Иттињоди нависандагон шомил гардид.
Юсуфљон Ањмадзода дар баробари таълифи осори бадеї бо тарљумаи
навиштањои адибони љамоњири собиќ Иттињоди Шўравї ва хориљи он
низ машѓул аст. Тарљумаи осори адибони маъруфе чун К. Чуковский, С.
Маршак, А. Барто, П. Мўъмин, Сухомлинский, В. Бубнис, А. Валтон,
А. Тудэ, Бародарон Гримм, Я. Брилл, В. Мизинцев, Лайло ал-Усмон ва
дигарон ба ќалами ў мансуб буда, ў ахиран тарљумаи романи маъруфи Б.
Гимараинс «Канизак Изаура»-ро ба итмом расонидааст.
Шоири рангинхаёл ва нависандаи соњибзавќ Юсуфљон Ањмадзода
њоло дар айни камоли умру эљод аст. Дар ин муддат ў тавонист бо осори
салису хотирнишин, рангину тозамазмун ва хушоянду омўзандаи хеш
дар рушду нумўи адабиёти муосири тољик њиссае гузорад ва умед аст, ки
минбаъд низ дар ѓановату тањаввули он солиёни зиёде хидмат хоњад кард.
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БО КОРВОНИ ШЕЪРИ АЉАМ
Боѓи сарсабзи адабиёти ќадимии мо, хушбахтона, имрўз њам аз сар
сабзї боз намондааст, рангу бў ва самару таровати хоси худро дорост ва
мутолиаву ковишњо дар осори бадеии адабиёти муосир ин маъниро собит
хоњад намуд.
Нозирљон Боњирї яке аз он намояндагони шеъри муосири тољик
аст, ки солиёни зиёд дар ин љода зањмати шоирї мекашад ва дар гуфтани
шеър роњи камолро паймуда, сухани худу ашъори шоиронаи хешро барои
њаводоронаш офарида тавонистааст. Бењуда нест, ки дигар ў шеъри сањлу
сода ва орї аз таровиши табъу эњсосро намепарварад ва чун нозпарварди
шеъри Аљам чунин изњор мекунад:
Аќлро рўњи омирона мехоњам,
Табъро боли тоирона мехоњам.
Фикрро пањнањои бањру маъниро
Тобишоти љавоњирона мехоњам.
Нозпарварди шеъри олии Шарќам,
Сањлу беранг њар чиро намехоњам.
Шеър агар чи зиёду шоир афзун аст,
Ташнаам, шеъри шоирона мехоњам.
Нозирљон Боњирї аз зумраи он шуароест, ки њам шеъраш шевою
шоирона асту њам сўњбаташ зарифонаву љаззоб мебошад. Ў бо лутфи
табъ, зарофату њозирљавобї ва мањфилороии хосе ороста буда, дар њалќаи
дўстону алоќамандони хеш ба замми шоири боњунар будан чун шахси
мањфилоро ва шамъи анљуманњои дўстон низ маълум аст. Ў дар кори
шоирї пургў ва бењудасухан нест, маљмўањои зиёде ба табъ нарасонидааст,
ба камгўиву пухтагўї хў гирифтааст ва њамин фазилат ўро ба манзалати
шоири баркамол ва соњиби сухани хеш расонидааст.
Аз љумлаи мавзўоте, ки метавон гуфт дар ашъори Боњирї маќоми
аввалиндараљаро дорост, мавзўи Ватан ва садоќату муњаббат ба он аст.
Њамин мавзўъ дар шеърњои зиёде аз ќабили «Ватан», «Ман бо ту њар
чизам», «Ватан чист?», «Гар ту наї, ман нестам», «Пораи Ватан», «Ќарз»,
«Домони модар», «Дења» ва амсоли онњо баён гардида, шоир худро чун як
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фарзанди содиќу љоннисори Ватан ва фидокори роњи дифову ободии он
арзёбї намуда ба ин маънї мегўяд:
Агар њифзи Ватан бояд, чиро бояд сипар кард?
Зи мушту нохуну дандони ман, аз љони ман пурс.
Садоќати бепоён ба Ватани мањбуб, талоши нангу номи он, тайёр
будан ба фидокорї дар дифои он ва амсоли ин маънињо дар як ќатор
абёти шоир ба дараљае самимї ва муассир аст, ки ашъори ватандўстонаи
Абулќосим Лоњутї ва Њабиб Юсуфиро ба хотир меорад.
Мафњуми Ватан ва ватандўстї дар ашъори шоир доманаи фарох ва
вусъати бузург дошта, он аз дењаи Пўлодон, ки зодгоњи ўст, оѓоз меёбад ва
пањноии он Бадахшону Хатлону Хуљанду Зарафшон ва тамоми обу хоки
Тољикистонро фаро мегирад.
Аз љониби дигар Ватан барои шоир тамоми обу хоку кўњу дарёву
марзи поку неъматбори Тољикистон аст, ки њар пораи он барои ў азизу
муќаддас, ибратомўзу паноњгоњу ёвар аст ва дар таъйиди ин маънї дар
абёти зайл аз шеъри «Ёдам дињед» чунин мехонем:
Ногањ агар пастї кунам, ёд аз Бадахшонам дињед,
Ёд аз сару ќадди баланди сарви Шуѓнонам дињед.
Тарсе чу рањ ёбад ба дил, биншонадам то ки ба гил,
Пайѓом аз Восеи ман, аз шери Хатлонам дињед.
Бењуда гар шўридаам, ёд оваредам рўди Сир,
Аз њад фузун сокит шавам, ёд аз Зарафшонам дињед
Берангу бў тобад агар боѓи њаётам дар назар,
Ёд аз Ќаротегини ман, аз себи хубонам дињед...
Мавзўи Инсон, маънавиёти ў, ахлоќу рафтори афроди љомеа ва
тазоду костагињои маънавияту инсоният ва соири ин масоил низ дар
ашъори Боњирї маќоме дорад. Аз љумла дар шеъри «Таркиш» масъалаи
ќадрношиносии инсонњо аз якдигар дар зиндагї ва афсўсу надомату мадњу
сано гуфтан баъди мурдани одамї матрањ гардидааст. Ба таъйиди шоир
ќадри инсонро бояд дар ваќти зиндагии ў бояд шинохт, мададгориву
дастгирї намуд, на инки бо бепарвоиву бедардї, иѓвову тўњмату нотавон
бинї ва кину бухлу њасад боиси маргу њалоки ў гашт ва аз ин љо шоир ба
њамзамони худ мурољиат менамояд.
Дар шеъри «Сактадилон» назари тозаи шоир ба инсонњои соњибдил,
ки дили онон дар ѓами айём, дар роњи хайру сахо ва одамият бори худро
ба манзил расонида, ќарзи хешро адо намудааст, ифода меёбад. Шоирро
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натанњо имрўзу ояндаи инсон, ќадру ќимати ў, балки костагии маънавияту
ахлоќ ва одамият низ ба андеша водор менамояд. Дар љое, агар аз табдили
муњити зист андеша кунад, дар љои дигар аз огандаи савдову савдогарї
шудани зиндагї ва равнаќи бозори худнамоиву хештанпарастї ѓусса
мехўрад, дар ѓами бењбудиву бењрўзии Ватану њамватанон дар бањри
андешањо ѓўтавар мегардад, мехоњад, ки њамзамонони хешро дар айни
камоли маънавият бубинад ва бар асари андешањо дар боби инсон ва
зиндагї бар кўи навмедї фитода, гўё бо худ наљво мекунад ва мегўяд:
Њама дунё ки ба савдо монда,
Дили ман аз њама дунё монда.
Охиратгоњ ба ёде нарасад,
Њама дар васвасаи љо монда.
Ризќ љўяд њама дар шањр, вале,
Рўзии љумла ба сањро монда...
Вале бо ин њама шоир ба оянда бо чашми умеду боварї менигарад ва
амин аст, ки кишвари худро ободу зеботар ва мардуми онро дар нињояти
рафоњият ва бењрўзї хоњад дид. Умуман, дар ин зумра ашъори шоир љанбаи
ахлоќї ва мавъизатии сухан боло гирифта, дар иддае аз ин шеърњо то
якчанд байтро метавон пайдо намуд, ки чун масали соир ё маќолу њикмати
пандомўз садо медињанд.
Аз мухтассоти дигари шеъри Боњирї дар он зоњир мегардад, ки
манзарањои табиат, њусну таровати кўњу дарёву љангалзорон, љилваи
рангњо ва фусункории айёми бањорон ва амсоли онњо хеле љолибу муассир
ба риштаи тасвир кашида шудаанд. Њангоми мутолиаи шеърњои «Дар
фазои Помир», «Парии обї», «Оташ дар об», «Моњии заррин», «Пиндошт»,
«Изтироб», «Бањр», «Базмгоњи чашм», «Меваи бињишт», «Бо замин зебост
бањр» ба хубї собит мегардад, ки шоир дар пейзажофарї ва тасвири
табиат низ дастовардњои назаррасе дорад ва аз рўи тасвироти ў рассоми
боњунаре метавонад манзарањои дилфиребе дар лавњи тасвир орад. Аз
љумла дар шеъри «Оташ дар об», ки нисбатан кўтоњ буда, дар он манзараи
ѓуруби офтоб ва инъикоси анвори сурхранги он дар рўи оби бањр тасвир
ёфтааст, дар зењни хонанда манзараи хеле љаззобу дилфиреберо љилвагар
мегардонад:
Ин чї манзар мављ оё даргирифт,
Бањр бар худ сурати ахгар гирифт?
Шўълаи рангини оташ обро,
То ба домони уфуќ дар бар гирифт.
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Љону дил дар изтироб афтодааст,
Офтоб оё ба об афтодааст?
Рўи бањри сокит аснои ѓуруб,
Акси нури офтоб афтодааст.
Умуман, њамин як назари мухтасаре њам ба ашъори Нозирљон
Боњирї гувоњи он аст, ки ў дар гуфтани шеъри тољикї шоири баркамол
буда, дар тамоми анвою мавзўоти шеърї сухан гуфтааст ва чунонки дидем,
сурудањои оливу шоиронаи зиёде дар ин мавзўъот дорад. Боњирї асосан дар
ќолабњои суннатии шеъри форсї аз ќабили ѓазал, ќитъа, рубої, мураббаъ,
мухаммас ва соири онњо шеър гуфтааст, вале ба ѓазал таваљљўњи зиёде дорад
ва ѓазалиёти ў аз лињози сабки баёну изњори эњсосу авотиф ва маъонии
шоирона хонданиву шуниданистанд. Дар ин ќолаби шеър ў сурудањое
дорад, ки њатто аз лињози ќофиясозї ва истифодаи алфозу ибороте аз
ќабили «талабистон», «лабистон» љолиб буда, дар зоти худ камназиранд
ё умуман дида намешаванд. Чун шоњиди ин маънї, ба андешаи мо, зикри
байте аз ѓазали зайли шоир, ки дар он ќофиясозии љолибе ба назар мерасад,
аз фоида холї нахоњад буд:
Нодидаам магир, ки ман диданистам,
Хуш мешунав, ки наѓмаи бишниданистам.
Нозирљон Боњирї шоирест, ки сурудањояш њаводорони хешро пайдо
намуда ва дар дилу хотири мухлисони худ роњ ёфтааст ва њадафи ў аз шоирї
ва зањмат дар љодаи сухан бедор кардани завќу дармон бахшидани дилњо
ва шиори зиндагии ў хидмати љоннисорона барои хонандаи соњибзавќ аст
бо ќалам, бо шеъру сухани шоирона ва чунин руљўи худи шоир ба хонанда
хотимае барои гуфтори мо буда метавонад:
Агар сатре зи ашъорам писанди ёр шуд боре,
Агар зери лаби дилдодагон такрор шуд боре,
Зи шеърам дар диле завќе агар бедор шуд боре,
Зи ман хонанда гар як зарра миннатдор шуд боре,
Ман аз ту сарфароз, эй дил!
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ДАР СУРОЃИ ШЕЪРИ ВОЛО
Шеъри асил дар њама давру замонњо зодаи дарду эњсосу андеша
буду њаст ва шеъри холї аз дарду эњсосу андеша, агарчи ороста бо анвои
санъатњои сухан бошад, гулеро мемонад, ки хушрўй асту муаттар нест.
Њарчанд риояти ќавонини илмњои арўзу ќофия ва бадеъ дар шеър њатмист,
вале шеъре, ки он ба дарди касе даво намешавад, ба торњои эњсоси нафаре
таъсир намекунад, ањадеро ба фикрату андеша водор наменамояд, табиист,
ки чун абри бањорон зудгузар аст, дар дилу хотирњо роњ намеёбад ва пеш аз
гўяндаи хеш мањкуми фанову фаромўшї мегардад.
Хушбахтона дар адабиёти муосири тољик низ кам нестанд шуарое,
ки суханони онон бозгўи ормону омол ва эњсосу андешаи мардум аст,
эљоди бадеии онон њамќадами замон ва њамнафаси њамзамонон мебошад.
Суханвари соњибзавќ ва хушсалиќаи тољик Њољї Муродро низ метавон
аз зумраи чунин шуарои тољик донист, ки дар шеъри худ омолу ормони
инсони муосир ва дарду эњсосу андешањои ўро бозгў намуда, солиёни зиёд
чун як нафар шоири зањматкаш ва фидоии шеъри Аљам бори гарони сухан
бар дўш дорад ва хидмати хоксоронаву холисона дар кори сухан шиори
зиндагии ўст.
Чун маљмўаи ашъори Њољи Муродро, ки «Хокистари сиришк» ном
гузорї шудааст, вараќ мезанем, аз нахустин шеърњои он дармеёбем, ки
шоир тазодњои зиндагии љомеа, нобасомонињои рўзгор, талхињои айёми
ѓурбат ва сахтињои људої аз Ватанро дарк намуда, эњсосу андешањои хешро
рўи сафња меорад. Нури сухан, ки аз дидаи ќалами ў меборад, чун парчами
омолу ормонњост, ки дар байте чунин изњор мегардад:
Чун парчамест дар кафи омоли рўшанам,
Нури сухан, ки меравад аз дидаи ќалам.
Дар шеъри Аљам шоир додрасу ѓамгусор ва њамрозу дардошнои
хешро мебинад ва аз панљаи он додрасиву мадагорї хоста мегўяд:
Чи кунам, шеъри Аљам! Чора наовард самар,
Ба љуз аз панљаи ту нест дигар зўррасам.
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Ба муродам, ки дар ин кашмакаши суду зиён
Бифурўзам ба фарозои замону њавасам.
Шеъри Њољї Мурод саршори мењру муњаббати Ватан, васфи он аст ва
ин мавзўъ дар китоби ў маќоми волое дорад. Вале ин љо бояд хотирнишон
намуд, ки мафњуми Ватан дар шеъри шоир хеле фарох ва доманадор буда,
он аз водии Раштон то Душанбеву Вахшону Хатлону Хуљанд ва тамоми
Тољикистонро фаро мегирад. Шоир њар як пораи санги диёр ва њар зарраи
хоки онро фарзандвор дўст медорад, аз манзарањои нотакрори кўњистон
ба ваљд меояд ва аз он тафохур менамояд, ки дар чунин сарзамине ба дунё
омадааст. Чунин сарзамин барои шоир аз Раштон, ки дар дили кўњистон
воќеъ гардида, дунёи саѓир ва нахустманшаи умру эљоди ўст, оѓоз мегардад.
Шоир худро чун љузви људонашавандаи Раштон ва як нафар фарзанди
саногўву шукргузори он мењисобад ва онро яке аз сарчашмањои умеду ор
зуњо ва нирўбахши имрўзу фардои хеш дониста мегўяд:
Ман бо ту, дунё бо ман аст,
Оњанги дарё бо ман аст.
Ишќу таманно бо ман аст,
Имрўзу фардо бо ман аст.
Раштони ман, Раштони ман,
Рўзи ману ризвони ман.
Дар баробари ин барои шоир пойтахти тољикон – шањри Душанбе
низ азизу муќаддас ва маъвои умеду ормонњои ўст, ки сатрњои зайл аз ин
маънї гувоњї медињанд:
Тоби назарам – рўи фарањзои Душанбе,
Боли назарам – кўи таманнои Душанбе.
Файзи назарам – бўи дилосои Душанбе,
Њусни назарам – нури таљаллои Душанбе.
Душанбе дар тасвири шоир шањрест, ки хушињои айёми љавонї ва
бањори пурфайзи умраш дар оѓўши он сипарї шудааст, ин шањр чун модари
дилсўз ўро парварида ва дар роњи камол рањомўзияш кардааст. Мањз дар
ин љо ў соњиби камоли маърифат ва ному эътибори шоирї гардидааст,
соњиби ањлу аёл ва дўстону њамдилон, маъвову маскан шудааст. Мањз
њамин шањр маъвои саодати ў, равшангари роњи орзуњо, манзили умеду
ормон ва бахшандаи фасоњати баёни ўст. Аз ин љост ки шоир шукронаи
чунин давлату фарњат ва маъвои зебо мегўяд, худро миннатдори шањри
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азизи хеш медонад ва чун нишони мењру муњаббати бепоёни худ сатрњои
шукронаи зайл ба рўи сафња меорад:
Шукронаат, аз фарњати ту њаст амонам,
Шукронаат, аз давлати ту њаст маконам.
Шукронаат, аз миннати ту њаст љањонам.
Дунёи ман обод зи дунёи Душанбе...
Бо ин њама Ватани ягона ва нотакрори шоир ба маънии фарохи сухан
Тољикистон аст, ки иддаи зиёде аз ашъори ў чун мењрномае дар бораи он
садо медињанд. Ў њамеша њамнафасу вафодори Тољикистони азизи хеш
аст, људоиро аз он баробари марг мешуморад ва дар бораи чунин диёри
беназири худ мегўяд:
Дар рўи замин туї назирам, Ватанам,
Бе ёди ту ман нафас нагирам, Ватанам.
Як лањза агар људо шавам аз бари ту,
Аз доѓи људоият бимирам, Ватанам.
Аз хасоиси муњими шеъри Њољї Мурод дар он зоњир мегардад, ки
дар онњо ягонагии мафњумњои фалсафии ваќт, фазо ва њудуд возењ ба назар
мерасад ва онро дар ашъори дар васфи Ватан ва манзарањои табиати он
гуфташуда низ метавон мулоњиза намуд. Аз љумла њамин маъниро дар
шеъри «Ангора» мушоњида мекунем.
Нобасомонињое, ки дар Тољикистон бар асари низоъњои дохилї ба
миён омада, дар натиља рўзгори ободу ороми мардуми тољикро халалдор
намуданд, ба љои шодиву сурур нолаву ѓам оварданд, баъзе шањру дењоти
ободро ба вайронї расониданд, табиист, ки ба ашъори Њољї Мурод њам
бетаъсир намондаанд. Натиљаи таъсири ин рўйдодњо ва акси садои онњо
силсилаи рубоиёти шоир – «Овои шикеб» ва дубайтињои ў бо номи умумии
«Хокистари сиришк» аст, ки сатрњои онњо чун номаи дарду андўњ ва овои
ѓаму ѓусса аз кулфати ба сари халќу диёр омада садо медињанд.
Бар асари љангњои бемаънии дохилї дар кишвар баъзе дењу манзилњо
хароб, ќисмате аз мардум бе хонумону саргардон шуданд. Дар забони
мардум лафзи номарѓуби «гуреза» пайдо гардид, иддае аз мардум берун аз
Ватан мусофират карданд. Ин њама нобасомонињо ва кулфатњои ба сари
мардуми диёр омада шоирро низ чун як фарди њассоси љомеа ором гузошта
наметавонист, ў аз њузну андўњи гарон дилреш гардида, чунин сатрњои
моломоли дард мегуфт:
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Эй бахт, ба номи ту љањонгард шудам,
Озурда зи таънањои номард шудам.
Дидам ки умед рафта бо боди хазон,
Бо оташи ѓам њамнафаси дард шудам.
Ќањрамони ѓиноии шоир аз ѓарибї ва рўзгори нобасомони ба сари
кишвар омада ашки њасрату надомат мерезад, нолаи модарони фарзандгум
карда, оњу афсўси мусофирони рањдур, овои њазини тифлони маъсум дили
ўро ба риќќат меоваранд ва дар абёти зайл изњор мегарданд:
Гирям ба сари ќисмати хоки падарон,
Гирям, ки ба дасти мост зеру забар он.
Гирям, ки чи сон дубора обод кунем,
Ин бому дари хароб, эй бехабарон.
Ин љо бояд ёдовар шуд, ки силсилаи рубоиёти Њољї Мурод ва
алалхусус дубайтињои ў дар сабки ашъори ѓарибии халќї гуфта шудаанд
ва метавон онњоро ашъори ѓурбат номид. Бењуда нест, ки худи шоир дар
яке аз дубайтињои хеш ба рўзгори дар ѓурбат гузаронидаи Камоли Хуљандї
ишора мекунад ва дар дубайтии зайл алфозеро аз ѓазали маъруфи Камол
истифода менамояд:
Ба ѓурбат хун шудам аз бењабибї,
Гиристам рўзу шаб аз бенасибї.
Барад дигар худо он рўзњоро,
Ѓарибї, во ѓарибї, во ѓарибї!
Аѓлаби дубайтињои силсилаи «Хокистари сиришк» дар бораи оќи
батњои љанги дохилї, рўзгори сахти ѓарибї дар кишвари бегона, эњсоси
иштиёќи беандозаи марди мусофир нисбат ба Ватан, маъвову манзили
бобої ва дўстону пайвандон буда, аз њар сатри онњо овои дарду андўњ
ва њузни бепоёни марди ѓарибе дарк мешавад, ки ба гирдоби ѓурбат дар
кишвари дигар мубтало гардида, дар ёди Ватан хаставу љигархун аст ва
кафи хоки Ватанро аз сарвату дунё авлотар медонад.Чунин маъниро дар
дубайтии зайл, ки он њам аз лињози сохториву тарзи баён дар сабки ду
байтињои халќї гуфта шудааст, хеле возењ дармеёбем:
«Ѓарибї кўи сахт аст, эй бародар»,
Ман онро дидаам, бинмой бовар.
Агар дунё дињандам, њељ н-арзад
Ба як каф хоки рўи роњи кишвар.
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Бояд гуфт ки силсилаи рубоиву дубайтињои шоир њарчанд оњанги
дардомез дорад ва аз номи як нафар марди ѓариби рањдур аз Ватан суруда
шудааст, вале дар нињояти амр саршори андешањои њаётдўстона, умеду
боварї ба ободии рўзгорон ва хушнудиву осоиши мардум дар ояндаи
наздик аст. Шоир амин аст, ки мањз худи мардуми љафодида ва азияткашида
ќодир аст бо вањдату якдилї ва мењнати бунёдкорона сарзамини худро
аз нав ободу зебо гардонад, зиндагиро хушу гуворо созад ва ба маънии
даъвати некбинона ба њамватанон руљўъ намуда, мегўяд:
Биё, дилро зи дард озод созем,
Ватанро бори дигар шод созем.
Варо чун бепадар вайрона кардем,
Биё, онро зи сар обод созем.
Рубоиву дубайтињои Њољї Мурод шоњиди онанд, ки ў дар ин навъи
шеъри тољикї дасте дорад ва аз сарчашмаи аслї ва ѓании ин жанрњои
хурди лирикї хуб огоњ њам њаст. Аз ин љост, ки дар ин навъ сурудањои ў
равониву назокат ва фасоњати баёни гўянда ошкор аст. Вале дар баробари
ин бояд гуфт, ки ашъори ў мунњасир бар ин навъ ќолабњои шеърї нест ва
дар маљмўаи ў ќитъа, ѓазал, тарљеъот ва соири онњо низ дида мешаванд, ки
аз лињози сабки баён ва усули нигориш шево ва хотирнишинанд. Мавзўву
мундариљаи чунин шеърњои шоир рангину фарох буда, дар онњо васфу
ифтихор аз миллату забони хеш, аз бузургони он чун Фирдавсиву Масъуди
Саъди Салмон, тасвири манзарањои нотакрори диёри кўњистон, ќадру
ќимати модар ва зиндагии осуда, васфи ишќи поку беолоиш ва амсоли
онњо омадаанд. Дар шеъри «Фирдавсї» шоир наќши ин бузургмарди
Аљамро дар ривољи шеъру шоирии форсї нишон дода, чунин хулосаи
шоиронае дар бораи Фирдавсиву «Шоњнома» ва маќому таъсири он дар
эљоди суханварони мутааххири форсигў изњор менамояд:
Аз ин кохи муљалло «Хамса»-њо рўида чун ворис,
Ки аз он дар ќади љўши сафо ранги дигар афтид.
Фурўѓ афканд рўњи «Шоњнома» дар замини Рум,
Ки тарњи тозааш бо «Маснавї»-и Мавлавї бахшид.
Аз анвораш љило омад каломи Анварињоро,
«Гулистон»-њо шукуфтанд аз тароватњои эъљозаш.
Зиё овард табъи Хоља Њофизро, ки ў бурда,
Дарак пеши худоён аз шукўњи шеъру Шерозаш.
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Сахои партавашро бар сари иќлими Њинд афшонд,
Чу борони шињобї рўи манзарњову мањфилњо.
Ба ќадри ќиммати воло амонатро замонат кард,
Чу бахти хайр машъал шуд ба истиќболи Бедилњо...
Ѓазалњои шоир низ бо шевоию дилнишинї ва фасоњати баёни худ
хонандаву шунавандаро ба ваљд оварда метавонанд ва аз ин лињоз иддае
аз онњо сухани гузаштагони шеъри Аљамро ба ёд меоранд. Аз љумла дар
ѓазали «Зиндагї», ки ба мавзўи ишќ бахшида шудааст ва ин љо ду байти
нахустини он зикр мегардад, њамин маъниро метавон эњсос намуд:
Ишќ дар дунё фурўѓи хонаи дил будааст,
Дар рањи иќбол нору нури манзил будааст.
Зиндагї дар бекаронї бањрро дорад шабењ,
Зиндагиро ишќ чун минои соњил будааст...
Љолиби таваљљўњ он аст, ки Њољї Мурод дар ѓазалиёти хеш аз мавзўи
анъанавї ва суннатии ѓазал – васфи ишќу ошиќї ќадам фаротар нињода,
бештар ба ибрози андешањои фалсафї, иљтимої ва бозгўи дарду ормонњо
ва љањони ботинии инсонњо мепардозад. Аз ин хотир дар ин навъ ашъори ў
оњангњои њикматомез, маърифатї ва љањоншиносї бештар садо медињанд.
Яке аз хусусиятњои мумтози ѓазалиёти шоир ва умуман кулли анвои
ашъори ў аз он иборат аст, ки дар онњо истифодаи талмењоти зењнпазир
аз ќабили Азозил, Сулаймон, Кавсар, Ќутайба, Сикандар, Зањњок, Рустам,
Ањриман, Кова ва соири онњо фаровон ба назар расида, аз фарохии
захираи маърифатї ва фарњангии гўяндаи худ гувоњї медињанд. Аз љумла
дар як байти зайл талмењи Азозил, ки номи аслии Иблис ва Шайтон аст,
чун рамзи макру васваса истифода гардидааст:
Дар васвасаву макри Азозил фитода,
Гањ шарбати марг аз кафи номард чашидем.
Ё худ дар ду байти зайл аз ѓазали «Даъво», ки ба сабки сухани Мав
лавии Балхї мемонад, ду талмењ ба назар мерасад, ки аввалї – Хизр, даст
гиру рањнамои мусофирон ва дуюмї – Мўсо, пайѓамбари Бани Исроил
буда, барои бештар намудани таъсирнокї ва хотирнишинии сухани шоир
хидмат кардаст:
Бо ваќт зањмат мекашам, сад бори миннат мекашам,
Аз хеш дањшат мекашам, эй Хизри нопайдои ман.
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Хоњам, ки чун нурам кунї, аз асли худ дурам кунї,
Кўрам кунї, кўрам кунї, эй оташи Мўсои ман.
Дар шеърњои Њољї Мурод ташбењу тавсифот, маљозу истиорот ва
дигар саноеи бадеии сухан низ кам нестанд ва аѓлаби онњо зебову хушоянд
истифода гардидаанд. Аз љумла дар шеъри «Ёдњо» барф дар як ваќт ба
«тайёрњои хоболуд», «ќосиди фалак», «тори афлокї» ва «љомаи хок» ша
боњат дода мешавад, ки хеле аљибу хотирнишин аст:
Њамчу тайёрњои хоболуд
Дар рању рўй барф меборад.
Зиндагиро чу ќосиде гўї,
Аз фалакњо паём меорад.
Дар гумонам, ки тори афлокї
Аз калова њамерасад бо шаст.
Бар тани хок љома мебофад
Осмон чун хиёти чобукдаст.
Чун намунаи истифодаи тавсифоти шоирона ва муассир дар байни
ашъори Њољї Мурод, ба андешаи мо, овардани байти зайл, ки матлаи ѓа
зали «Даъво» аст, кофист ва шоњиди хуби корбурди ин санъат дар ашъори
шоир мањсуб аст:
Эй љони хунполои ман, эй рўњи худфарсои ман,
Эй оњи бепањнои ман, эй дарди беовои ман!
Њамчунин дар ашъори шоир корбурди санъати такрор бамаврид ва
ба хотири таъйиду таќвияти маънї ба кор рафта, сухани гўяндаро муассир
ва нишонрас мегардонад, ки мо ин љо чун шоњиди даъвї бо овардани
намунаи зайл иктифо менамоем:
Дилам аз ѓусса гирён асту гирён,
Ба сўзи дард бирён асту бирён.
Бикун, эй чорагар, тадбир, тадбир,
Магар як рўз онро њаст поён?
Шоир дар истифодаи ибороти маљозї низ дасте дорад, ки аксари
онњо хоси ашъори ўянд ва дар зоти худ камназиранд. Аз љумла мо дар
шеърњои ў бо ибороти «кафи љон», «сояи ваќт», «гули оташ», «дидаи
ќалам», «подаи абр», «хўшаи нуронии шеър», «ахгари пуртоби ѓубори
алам», «гули хокистари ашк», «нури сухан», «завраќи армон», «халиљи
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орзў» ва амсоли онњоро зиёд мушоњида карда метавонем, ки аз истеъдоди
сухандонии гўяндаи хеш дарак медињанд. Масалан, дар абёти зайл аз банди
охирини «Шеъри Аљам», ки ороста ба ибороти зењнпазири маљозист:
Расад он рўз, ки аз хўшаи нуронии шеър
Бидамад ахгари пуртоби ѓубори аламам.
Ба рухи сафња бирезад гули хокистари ашк,
Чу суроѓе зи ману мењнату ранги ќаламам.
Баъзан дар ашъори шоир ба хотири вазн ё ќофия дар ин ё он лафз
таѓйироте ворид карда мешавад. Масалан, дар шеъри «Тасвирњо» ба хо
тири вазн лафзи «дара» ба «дарра» табдил ёфтааст:
Обњо сард, чашмањо бељўш,
Даррањои хамўш якранганд.
Дар шеъри «Овора» чунин табдили овозии лафз ба хотири ќофия ба
амал омадааст:
Гўё ки шаррањо
Дар ќаъри даррањо
Ќатъанд љо ба љо,
Монданд аз наво.
Умуман аз њамин як назари мухтасаре ба ашъори Њољї Мурод
метавон ба хулосае расид, ки ў аз шуарои њунарманд ва соњибистеъдоди
тољик аст, ки ба шањроњи камол баромада ва сабку салиќаи хешро дар
суханварї пайдо намудааст. Ў шоирест вораста аз моддиёти олам ва
волаи шеъру сухани асил, маъниву моњият ва дороиву сарвати хешро
дар сухан мебинад. Зањмати тўлонии шоирии ў самари нек дода ва ба
василаи китобњояш ба дилу самъи алоќамандони шеъри Аљам расидаанд
ва минбаъд њам гулбоѓи адаби тољик аз ў сарсабзињои тозае нигарон хоњад
буд. Дар бораи њамин бахту иќболи суханварї ва дар ин ки шеър њама буду
набуди ў ва маншаи њастиву умеди рўзи фардои ўст, худи шоир дар рубоии
зайл чунин мегўяд:
Шеър аст фаќат дар ин љањон њамсафарам,
З-он аст сафои бахту нури басарам.
З-он аст нидои рўзи фардои умед,
З-он аст љалолату љилои њунарам.
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ЗИНДАГЇ ДАР ШЕЪР
Одатан шуаро пас аз булуѓу камоли пояи истеъдоди хеш ва ё дар
овони љавониву нумўи њунари худ ба марокизи бузурги илму адаб ва
фарњангу тамаддун рахт бастаанд ва мебинем, ки аѓлаби мутаќаддимони
илму адаби форсї дар марказњои маъруфи замони хеш чун Балху Бухоро,
Кирмону Исфањон, Њироту Самарќанд, Њуќанд ва дигар гањворањои тамад
дун дар муњити мусоид ва муморасоту мубохасот бо шуарову фузалои
ќарни худ ба камол расидаанд ва бад-ин васила истеъдоди худодод ва
фитрии бархе аз онон ба дараљаи олї ва камоли нињої сайќал ва равнаќе
том ёфтааст. Њамин суннат дар айёми мо низ роиљ ва равост ва њамчунин
аксари шуарои муосири мо низ бештар дар марокизи илмиву фарњангии
муосир чун Душанбе, Хуљанд ва њатто Тошканду Маскав бо зиндагї ва
эљоди илмиву адабї шуѓл меварзанд ва аз муњити адабии он марокиз ва
таълиму тарбияти бузургонаш бањрањо бардоштаанд.
Вале шоире, ки ин љо ёдаш мекунем, ба њукми таќдир аз ин суннат
берун монда ва умре дар Канди азизи хеш зиста ва танњо шеър барои ў
њам муњити адабї ва њамрозу мусоњиби мувофиќе будааст. Ў дар зиндагї
њељ гоњ ангуштнамои мардум, номвару номбардор набудааст ва њамчунон
фурўтанона ва хокиёна ба љањон падруд гуфтааст. Ў танњо бо шеър, бо
дили дардошно розу ниёзе доштааст ва дар замоне, ки ба ќавли њамшањрии
суханвари ў Нозирљон Боњирї:
Дар давраи савдо, ки гапе љуз тую ман нест,
Эъљози њама њурмати њам љуз ба сухан нест.
Дар даври маъибе, ки гуноњ айни савоб аст,
Гандум љаву нав кўњнаю амвољ њубоб аст.
Дар даври аљибе, ки касеро ѓами кас нест,
Одам нашавад чу зи пай одами кас нест...
њангоми яъсу навмедї, андўњу дилшикастагї, шодиву фарањ ё нокомиву
дармондагї, хулоса дар њама њол аз шеър мадад мехоста, ба шеъри хеш ва
дили хеш паноњ мебурдааст.
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Дар он ки пас аз марг аз ў ёде мекунем ва сухан аз шеъри ў мегўем,
шигифте нест, зеро дар зиндагї нашинохтани ќадри Инсон, санг заданњо
ба ў, озорњо ва бемурувватињо, бедардињо нисбат ба ў расме нест, ки мо
ба љањон оварда бошем ва ин мараз ќадимист ва чунин муносибат ба
Фирдавсиву Синову Хайём ва басо дигар гузаштагону муосирони мо раво
дониста шуда буд ва њоло њам чунин њаст ва чунин суннати нонавиштае
дар миён буду њаст, ки гўё кас аввал бояд бимирад, то пас аз марг ќадри
ўро шиносанд. Дар ин маънї њайрат ва тааљљуби Боњирї бесабаб нест ва
бар њаёти воќеї ва рўзгори инсонњо такя дорад:
То ќадри туро донанд,
Њатмист магар мурдан.
Ё фазли касон мамнўст,
Дар зиндагї пай бурдан?
Ё зинда дар ин дунё
Арзандаи тањсин нест?
Шоиста бањо додан,
Бар зинда аз оин нест?
Шоире, ки мо ин љо аз ўву шеъри ў сухан мегўем, Музаффар Азимист,
ки дар ќайди њаёт нест. Ў шоире буд, ки то вопасин лањзањои умри хеш дар
Конибодом зиста ва эљод кардааст. Ў шањри азизи худро дўст медошт ва
борњо дар ашъораш онро сутуда ва гоње њам бад-ин зайл иброз доштааст:
Конибодоми азизам, ин ќадар зебої ту,
Дар футўњу дилрабої аз њама болої ту.
«Дар сари тасвири њуснат кас намеёбад сухан»,
Ин ќадар њам хуррам ин оѓўши бењамтои ту...
Ў шоире буд ташнаи њусну зебоии диёри хеш, дўстдори зиндагї бо
њама барору нобаробарињояш, њаводори сулњу дўстї, муњаббат, вассофи
ишќу мењнат ва њаёти инсонњо ва маънии чунин сурудањои ў, ки дар замони
мо хеле зарур ва давои дарди љомеа аст, аз маќсади наљиби шеъри ў гувоњї
медињад:
Сулњу амният агар донї ту-ин
Ќувваи ободии рўи замин.
Сулњ-ин бахту њаёти одамон,
Сулњ-ин ин шавќу нишоти љовидон.
Сулњ-ин фазлу камол аст инчунин,
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Сулњ-ин идроку азми оњанин.
Сулњ-ин уммеди авлоди башар,
Сулњ-ин оинаи фатњу зафар.
Сулњ-ин ќалби пур аз мењру вафо,
Сулњ дар ин олам айни муддао.
Сулњ-ин хушбўии боѓу чаман,
Сулњ-ин зебоии рўи Ватан.
Сулњ мехоњем мо аз ин сабаб,
Тори сулњ аз дасти мо дорад тараб...
Ў гаштаву баргашта ба мавзўи сулњ, Ватан, модар, зиндагї руљўъ
менамояд, шукронаи барору нобарорињои хеш, сипоси бурду бохтњои хеш
мекунад ва аз он шукрона мегўяд, ки дар оѓўши Ватан зиндагї дорад:
Кишвари зебои ман шодам дар оѓўшат мудом,
Мезанад фаввора мењрат дар дили ман субњу шом.
Чунки маъвои њаёти љовидонї гаштаї,
Хонаи бахту умеду шодмонї гаштаї...
Ў дар паноњи Ватан аз њама осебњо ва ногуворињо хешро эмин ме
донист, њамеша аз Ватан шукргузорї мекард. Бањору зиндагї, ишќу муњаб
бат, муњити атроф бо њамаи хушиву нохушињояш барои ў азиз буд. Гоње
эњсоси навмедии хешро дар ишќи дилбар ба тариќи зайл ифшо мекард:
Дар бањри дили ту дида ман дўхтаам,
Дар хоњиши гавњараш басо сўхтаам.
Аз бењунарї фаќат бишинам лаби он,
Охир чи кунам шино наомўхтаам.
Бо вуљуди он њама сўзу гудозњо ва саргаштагињо подорї ва вафои
хешро дар ишќ чунин изњор медошт:
Аз хоки рањат косаи зар сохтаам,
Бо он ба лаби рўди вафо тохтаам.
Ин косаи зар ба дасти ѓайре надињам,
Сармояи дилро ба вай андохтаам.
Њарчанд ки ашъори Музаффар Азимї дар адабиёт сањифаи наверо
намекушояд, љињатњои олї ва боризи фарќкунандае надорад ва гўяндаи онњо
низ аз зумраи шоирони оддист, вале дар сурудањои ў равонї, хушоњангї,
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самимият, эњсоси поку латиф ва зебоии табиии гуфтор мушоњида мегардад.
Масалан дар абёти зерини ў:
Обрўю эътибори љовидон аз мењнат аст,
Сарбаландињои халќи ќањрамон аз мењнат аст.
Хандањои бахту иќболи баланду рўи сурх,
Ифтихору шўњрати пиру љавон аз мењнат аст.
Ин Ватан гул-гул шукуфт аз мењнати халќи далер,
Њар зафар, њар шодї, њар ному нишон аз мењнат аст...
Бењуда нест, ки бархе аз ашъори ў аз тарафи мутрибон суруда меша
вад ва аз тариќи симову садо ба самъњо мерасад. Баъзе сурудањои ў аз њай
си латофат ва содагиву равонї сурудњои халќиро ба хотир меоранд ва аз
ин лињоз зуд дар хотирњо наќш мебанданд ва ба осонї дар зењнњо роњ ме
ёбанд.
Азимї дар зиндагї низ табъи зарофатписанд ва њазлу мутоябапарваре
дошта ва ин дар шеъри ў низ бетаъсир намондааст. Аз ин љост, ки иддаи
бузурге аз ашъори ў дар њаљви њанноту ќаллобон, мансабпарасту ришва
хўрон, танбалу коргурезон, худбину тамаллуќкорон ва дигар ашхоси ман
фури љомеа гуфта шудаанд ва дар онњо шоир сифатњои номбурдаи разилаи
инсониро мазаммат ва хандасор намудааст. Масалан абёти зерини ў дар
њаќќи хушомадгў:
Бањри мансаб хўљаинро љон фидо кардам нашуд,
Таърифашро доимо дар њар куљо кардам нашуд.
Ашкрезонї ба њар љо беибо кардам нашуд,
Сўхтам, хокистарам андар фазо кардам, нашуд.
Хоки пояшро ба чашмам тўтиё кардам нашуд.
Ё худ дар њаќќи танбалу коргурез гўяд:
То кай ба сарат ояму бедор набинам,
Бо ѓайрати комил ба сари кор набинам.
Дар болини ѓафлат њама дам сар бинињода,
Аз бодаи он мастию њушёр набинам.
Њарчанд ба зоњир ту баномус намої,
Дар ботинат аммо асар аз ор набинам.
Њар гањ сухан аз кор равад чун бузи лангї,
Њаќќо, ки зи виљдон ба ту осор набинам...
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Музаффар Азимї барои наврасон низ як идда ашъори хубу равон
ва самимиву дилнишин гуфтааст ва бархе аз онњоро метавон дар радифи
ашъори бењтарини барои наврасон гуфташуда ба шумор овард. Дар радифи
чунин ашъор сурудањои ў «Хунук бо чи мезанад?», «Гирёнчак», «Мењмони
некќадам», «Варвархўља», «Паланги ниќобдор» ва амсоли инњоро, ки дар
рўзномаву маљаллањои љумњурї ба табъ расидаанд, метавон ном бурд.
Яке аз фазилатњои дигари Азимї, яке аз хадамоти наљиби ў барои
адаб ва фарњанги зодгоњи азизи мо-Конибодом хайрхоњї, дастгирї ва
мададгории ўст дар њаќќи аксари он кулли ќаламкашоне, ки сурудањои
нахустинашро дар зодгоњи худ-Конибодом эљод кардаанд ва аз назари
ў гузаронидаанд. Бо итминон ва сипос гуфтан мебояд, ки аксари ањли
адаби кунунии шањри мо чун Н. Боњирї, Ю. Ањмадзода, Љ. Њошимї, А.
Бењрўз ва дигарон, ки асли буруз ва зодгоњи онњо Конибодом асту имрўз
дар Душанбе зиндагї ва эљод мекунанд нахустин тарбияти адабї ва
дастгириро аз љониби Азимї ва рўзномаи «Машъали коммунизм» (њоло
«Садои Конибодом») дидаанд ва ќадамњои нахустини эљодии хешро дар
њамин марз ва дар њузури њамин устод нињодаанд.
Азимї шоире буд бе девон, бе унвон, бе рутбаву мансабњо. Вале
шоире буд бо њамият, фурўтан, бомурувват, бо фасоњат ва латофати гуфтор.
Мусаллам аст, ки бо мурури замон сарону сарварони зиёде дар Конибодом
радду бадал мешаванд. Соњибмансабону соњибсарватњо, амрфармоёну
фармонбардорон, ошиќони пулу толибони сарват ва њама паи якдигар аз
дори фано мераванд. Вале дар њадди аќќал чанд шеъри бењтарини Азимї
ўро аз марги рўњонї наљот хоњад дод. Ў дар забони мутрибон, дар дили
њаводорон, дар баёзу маљмўањо, дар шеъри шогирдони хеш зиндагї хоњад
кард.
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