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МУЌАДДИМАИ МУАЛЛИФ 
 

 

Исми Мирзо Турсунзода ва Сотим Улуѓзода 
барои мардуми мо ошно мебошад ва онњоро метавон аз 
чењрањои тобноки адабиѐти муосири тољик ба шумор 
овард. Адабиѐти нави тољикї аз ибтидои садаи ХХ оѓоз 
гирифта, то ба њол амал мекунад, адабиѐти  сифатан 
тозае мебошад, ки аз адабиѐти гузашта бо арзишњои 
хоси адабии худ тафовут дорад. Ин арзиши нави 
зебоишинохтї ва адабї аз чї иборат будааст? Пеш аз 
њама бояд гуфт, ки диди адабї воќеъгароѐна шуд ва ба 
доираи тасвири бадеї њодисаву воќеањо ва инсони 
давру замони муайяни таърихї ворид омад. Системаи 
поэтикии адабиѐт низ тањаввули чашмрас кард. Дигар 
мавзўъ ва инсони  мушаххас бо диди бадеии 
воќеъбинона ва воситањои тасвири даќиќ, ки моњияти 
воќеии чизњоро бозгў мекарданд, чун меъѐри тасвири 
бадеї шинохта мешуд. 

Ибтидои ин таѓйири арзишњои адабї, чунонки 
устод Айнї дар «Намунаи адабиѐти тољик» (1926) ќайд 
мекунад, аз даврони љадидия оѓоз мешавад ва дар 
замони Шўравї идома меѐбад. Ташаккулу тањаввули 
наздик ба панљоњ соли ин адабиѐт мансуб ба устод 
Садриддин Айнї мебошад. Дар ин амали халлоќияти 
адабиѐти нав устодро шогирдони вай дар пахлу буданд 
ва сањми онњо низ дар ин љўяндагињо назаррас  
мебошад. 

Мирзо Турсунзода ва Сотим Улуѓзода аз њамин 
гуна шогирдони хушистеъдод ба шумор меомаданд. 
Иртиботи онњо бо устод њанўз дар даврони тањсил дар 
Дорулмуаллимини тољикии Тошканд (1924-1929) ба 
амал пайваста буд.  Дар он замон устод Айнї яке аз 
чењрањои шинохта ба шумор меомад, ки бо осори 
таърихї ва ќиссаву романи «Одина» ва «Дохунда» дар 
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миѐни хонандагони тољик шуњрат   пайдо карда буд. Ба 
ќавли Сотим Улуѓзода донишљўѐни Дорулмуаллимин 
ќиссаи «Одина»-ро, ки дар сањифањои рўзномаи «Овози 
тољик» ба нашр мерасид, чун одами гуруснае, ки 
хоњони таоми хушлаззат аст, интизорї мекашиданд. Ин 
осор ба адибони оянда илњом мебахшид ва шояд 
бесабаб набошад, ки устод Турсунзода дар оѓози кори 
эљодии хеш асарњои насрї, аз љумла њикоя таълиф 
намудааст. 

Аммо дар оянда роњи њар яке аз ин адибон ба самти 
мушаххасе љараѐн мегирад. Онњо кўшидаанд, ки дар 
тањаввули адабиѐти нави тољикї сањм гирифта бошанд. Аз 
љумла, Мирзо Турсунзода яке аз шоирони пуровоза буда, 
дар тањаввули назми тољикї ва шуњрат  ѐфтани он њиссаи 
бузург дорад. Сотим Улуѓзода аз носирони пуртавон аст ва 
дар рушди насри замониву таърихї ва умќ пайдо кардани 
реализми он сањми чашмрасе гирифтааст. Ин ду адиб дар 
зуњур ва тањаввули жанри тозае чун драматургия њиссагузор 

њастанд. Њар ду дар таълифи асарњои публитистї ва 
наќди осори адабии адибон ва раванди адабии љорї 
иштироки назаррас доранд. Чи гузоришњои Турсунзода 
ва чи пажўњишњои Улуѓзода бо наќду тањлили илмї 
имтиѐз доранд. Нињоят ин ду адиб дар солњои гуногун 
дар раѐсати Иттифоќи нависандагон будаанд ва яке 
камтар ва дигаре бештар ин иттињодияи эљодиро 
сарварї намудаанд. 

Бинобар ин, дар зери як маљмўъа овардани онњо, 
ки имсол 110-солагии мавлудашон љашн гирифта 
мешавад, рамзї ва як њодисаи табиист, ки мо ин корро 
анљом додан хостем. Як ќисм аз маќолоти ин маљмўа 
дар солњои гуногун таълиф шуда, бахше аз онњо асосан 
бори нахуст пешкаш мешаванд. Умед аст, ки писанди 
хонандагони муњтарм афтода бошад.  
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 ШОИРИ ВАТАНХОЊ ВА ИНСОНДЎСТ 

 
Мирзо Турсунзода (1911-1977)  аз фарзанди 

баном ва фарзонаи тољик аст, ки наздик ба панљоњ сол 
(1930-1977) дар майдони адабиѐти тољик эљодкорї 
карда, ба сифати яке аз фаъолони машњури љамъиятї 
дар тамоми Иттињоди Шўравии собиќ  маълуму 
маъруф гардидааст. Њарчанд аз маргаш зиѐда аз чињил 
сол мегузарад, вале шеъру номи ў дар миѐни мардумии 
тољик шуњрати тамом дорад ва аз ањаммияти 
эљодиѐташ чизе кам нашудааст. Ба њамин сабаб аст, ки 
дар миѐни шаш фарзанди арљманди халќи тољик ў низ 
сарфароз ба гирифтани унвони «Ќањрамони 
Тољикистон» (2001) гардидааст. 

 Аз њама муњимтар, вай як ватандўсти њассосе 
буд, ки парвозњои баланду дур, ављи шуњрат ва обрўю 
эътиборашро пайваста ба обу хоки поки Тољикистони 
азиз ва мардуми он медонист, инсоне буд, ки аз он сўи 
уќѐнусњо  садои мењан ва овои рўдњои диѐр гўшашро 
навозиш медоданд ва ба дилаш ќувва мебахшиданд; 
шахсияте буд, ки мисли гўшту нохун љисму љонаш бо 
кишвараш пайванд хўрдаву њамеша, дар њама њолат, 
дар њама љо бо ѐду номи Ватан мезист. Шахсияти 
Турсунзода ва шеъри Турсунзода ўро њамсафу 
њамрадиф бо устодон Садриддин Айнї ва Абулќосим 
Лоњутї гардонидааст. 

Бамаврид аст ѐдовар шавем, ки устод 
Турсунзода аз мо зиѐдтар дар хусуси оќибати кораш 
андеша мекард ва аз нияти ба таърих даромадан дида 
ўро бештар фикри чї тавр аз таърих берун омадан ба 
худ машѓул медошт (Дар ин хусус нигар ба маќолаи 
Борис Панкин «Мирзо которого я узнал» // Лит. газета, 
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1 февраля 1984 г, стр., 6)1. Яъне худи шоир аз 
навназарињои эњсосотии мо дида зиѐдтар ба њукми 
таърих эътимод дошт ва вазифаи мо ањли тањќиќ он аст, 
ки чи ба эљодиѐти ў чи ба адабиѐти тољикии замони 
шўравї бањои мунсифона дода бошем… 

Мирзо Турсунзода 2 майи соли 1911 дар деҳаи 
Қаратоғи ноҳияи Ҳисор (имрўз дар њудуди ноњияи 
Шаҳринав) таваллуд ѐфтааст. Ба ќавли худаш, ки аз 
забони падараш наќл мекунад, пас аз чор соли 
заминљунбии Ќаратоѓ ба дунѐ меояд. Тибќи ахбор 
зилзилаи мазкур соли 1907 ба амал омада, хеле харобї 
ба бор оварда буд. Аз ин љо маълум аст, ки таваллуди 
шоир соли 1911 аст, аммо рўзи мавлудаш шояд тахминї 
бошад. Баъзењо рўзи 2 майро рамзї ва интихоби худи 
шоир њисобидаанд ва рўзи воќеии таваллуди ўро 28 
октябр медонанд.  Њарчи бошад, зодрўзи шоир ба 
таври расмї 2 май ќайд шудааст ва имрўз ба сифати 
далели ибтидои зиндагиномаи шоир шинохта мешавад.  

Падари Мирзо – усто Турсун марди дурудгари 
њунарманде будааст. Вай се маротиба хонадор шудааст. 
Њамсари аввал бо фарзандонаш њама соли 1907 дар 
фољеаи зилзилаи Ќаратоѓ фавтидаанд. Баъд, бори 
дувум ба модари Мирзо хонадор мешавад, ки Холбибї 
ном дошта, аз гузари Чармгарони Ќаратоѓ будааст ва 
дар дўхтани тоќї (сарпўш) њунари расо доштааст. Аз 
Холбибї се фарзанд: Турсуной, Султон ва Мирзо ба 
дунѐ омадаанд, вале дуи аввал дар айѐми тифлї 
фавтидаанд. Модари Мирзо низ дар вабои соли 1920, 
ки водии Њисорро фаро гирифта буд, дунѐро тарк 
мегўяд. Дар ин замон падари Мирзо иљборан ба 
Душанбе барои бунѐди нишастгоњи амири Бухоро дар 
хидмат буд. Мирзои  хурдсол аз марги модари дар 

                                                           
1
 Борис Панкин «Мирзо которого я узнал» // Лит. 

газета, 1 февраля 1984 г, стр., 6 
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пеши чашмонаш фавтида хеле муассир мегардад. Ин 
марг барои усто Турсун низ хеле ногањонї ва гарон 
афтод, зеро њам хонааш бесаробон монд ва њам тарбияи 
фарзанди хурдсоли нуњсола ба уњдаи ў афтод. Падар 
нињоят маљбур мешавад, ки барои вайрон нашудан аз 
низоми хонавода ва сахтї накашидани фарзанди 
ягонааш бори севум хонадор шавад. Мирзо Турсунзода 
баъдњо ин њодисаро ба хотир оварда мегўяд, ки њамон 
ваќт аз кўтањбинии бачагона моњияти ин амали 
падарро нафањмида буд ва шояд як сабаби баъдтар аз 
дења ба Душанбе гурехтанаш низ њамин њодиса шуда 
бошад… Њарчи бошад, бо пасту баланди муносибат ба 
модарандар нигоњ накарда, то соли 1925/1926 вай зери 
тарбияи хонавода буд. 

Падари Мирзо њунарманди чирадасте будааст 
ва ба њамин сабаб ўро бо номи Турсуни Ѓолиб 
мешинохтаанд. Осори њунари вай дар аксари хонањои 
ќаратоѓиѐн ва хонаи худи ў, дар гузари Тошќўрѓон, то 
ба њол боќї мондааст ва намунае чанд аз онњо дар 
осорхонаи дењаи мазкур нигоњ дошта мешавад. 
Њарчанд усто Турсун марди бесавод буд, вале 
таваљљуњи хосае ба илму адабиѐт доштааст. Вай бисѐр 
мехост, ки фарзандаш савод дошта бошад. Шояд ба 
њамин далел фарзанди аз њама хурдиашро Мирзо ном 
менињад. «Ин ном, - навиштааст Мирзо Турсунзода, - 
маънии рамзї дошта, аксаран ба умеди соњиби илму 
дониш шудан ба фарзандон гузошта мешуд. Зоњиран 
падарам бисѐр мехост, ки ман њам босавод ва 
донишманд шавам» (М. Турсунзода. Дар бораи худам. 
– Дар кит.: Осори мунтахаб, љ.1, Душанбе: Ирфон, 1981, 
сањ. 72). 

                                                           
2 М. Турсунзода. Дар бораи худам. – Дар кит.: Осори 

мунтахаб, љ.1, Душанбе: Ирфон, 1981, сањ. 7. 
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Њамин тавр бо ниятњои нек Мирзо дар синни 6 
солагї ба мактаб дода мешавад ва падар нисфи бозѐфти 
устогиашро сарфи таъмини хониши фарзандаш 
мекунад. Аслан, Мирзо худ дар кўдакї тезњуш буда, 
зењни хубе доштааст, ки устоди мадрасааш аз тањсили 
хуб ва ояндаи неки вай бо некбинї изњори аќида 
кардааст. Бо файзи баракати ин тањсил, ки шояд шаш-
њафт сол тўл кашидааст, Мирзои хурдсол аз асосњои 
ањкоми дин, тиловати Ќуръон бањравар мешавад ва бо 
осори классикони адабиѐти тољику форс ошно 
мегардад. Аз љумла, вай хеле баъдтар (соли 1969) аз 
эъљози сухан, арзиши бадеї ва њунарии баѐни масоили 
ахлоќї дар Ќуръон бо мафтунї ѐдовар шуда, вале 
комилан табиї аз он норозї аст, ки ин китоби муќаддас 
ва пандњои њаѐтии он аз љониби баъзе афрод ба сифати 
дастури зўроварї ва шиканља истифода мешавад (ниг.: 
Мирзо Турсунзода. Куллиѐт, љ. 3, сањ. 408)3. Њамин тавр 
бо баровардани савод Мирзои хурдсол ба олами китоб 
пайваст ва ў сухани адабї ва њунари суханвариро 
бевосита дарку ташхис мекардагї шуд. 

Дар тарбияи завќи бадеии устод Турсунзода 
падари њунармандаш сањм доштааст. Маълум мешавад, 
ки падару писар дар ваќти холигї, бахусус шабонгоњ, 
аз хусуси њаводиси олам, табиат ва зиндагї суњбатњои 
судманде ба амал меовардаанд ва падар ба саволу 
пурсишњои кунљковонаи Мирзо посухњои шоирона, 
љавобњои  ба диди адабии мардум хос медодааст, ки ин 
њама ба тарбияи завќи бадеии вай таъсири босамар 
доштааст. Турсунзода ба ѐд меоварад: «Падарам савод 
надошт, вале шеъри бисѐреро аз ѐд медонист ва њар гоњ 
барои ман мехонд. Аз њамон ваќтњо дар дилам нисбат 
ба шеър муњаббат пайдо шуд» (Осори мунтахаб, љ. 1, 
сањ. 5)4. Њамчунин модари вай Холбибї низ њангоми 

                                                           
3
 Мирзо Турсунзода. Куллиѐт, љ. 3, сањ. 408. 

4 Осори мунтахаб, љ. 1, сањ. 5. 
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тоќидўзї, дар суњбати занони њамсоя бо гуфтани 
афсона ва хондани шеър машѓул мешудааст ва онњо ба 
Мирзои кунљков бесар набудаанд. Зиѐда аз он, амакаш 
Ќорї Абдурозиќ, хатмкардаи мадрасаи Бухоро, њунари 
шеъргўї дошта, кўшиш мекардааст то бародарзодаи 
худро вориди дунѐи пурасрори шеър карда бошад. 
Њамин тариќ, то Инќилоби Бухоро Мирзои хурдсол аз 
афсонањо, шеъри халќї ва осори Саъдию Њофиз, 
Љомиву Бедил, Рўдакиву Фирдавсї хеле намунањоро 
азбар карда  буд. 

Турсунзода баъдњо ин тазоддњои зиндагї – 
нодорию камбуди иќтисодї ва њамзамон таваљљуњ ба 
сухани бадеиро борњо махсусан таъкид мекунад: 
«Халќи ман дар њолатњои тоќатфарсои рўзгор дили 
шеъриятпарвар ва муњаббат ба забонро аз даст надода 
буд. Одамон барои дар рўзњои бозор аз шоирони 
бузурги гузашта дар чойхона шеър гуфтанам ба ман 
подош медоданд» ), - навиштааст вай (М. Турсун-заде. 
Всѐ это было // Огонѐк, 1967, № 14, стр. 19)5. 

Аммо дар хотири Мирзои хурдсол њамчунин 
марги бемањали модар, сахтињои рўзгори падар, азобу 
шиканљањои одамони одї ва нодорию бењуќуќї, 
ноилоиљиву дармондагии мардуми дењааш наќши 
амиќе гузоштааст. Бинобар ин, баъди дар Ќаротоѓ 
барќарор шудани «њокимияти советї» падарашу вай ва 
мардуми мисли онњо, яъне аксари ањолии камбаѓали 
дења, онро хуш ќабуд кардаанд. Бахусус, ки замони нав 
ва Инќилоби Октябр ба бечорагону нодорон замину об 
ва озодиву баробарии иљтимоиро ваъда медод ва њар 
рўз чизи наве ба рўзгори мардум ворид мегашт. Њатто 
дар дењоти кўњистон пайдо шудани командири отряди 
сурху зани рус ба љуз аз њодисаи ба куллї тоза ва 
гўшношунид будан, боз андешаи тарањњуму шафќатро 
њамроњ доштааст. Турсунзода яке аз ин гуна лањзањои 
                                                           
5 М. Турсуз-заде. Всѐ это было // Огонѐк, 1967, № 14, стр. 19. 
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муассирро чунин ѐдовар мешавад: «Ман номи 
фарзандони отряд (даста – А.Н.)-ро фаромўш кардам, 
вале зани љавони рус, чашмони вай, мўњояш, дастњояш 
дар хотирам мондааст. Вай маро пеши худ хонд ва бо 
муњаббат сарамро молид (ин ягона мењрубонии занона 
буд, ки ман дар умри бачагиву бекасии  худ ба ѐд 
гирифтаам), баъд ба ман пораи ноне дод. Бўй ва маззаи 
ин пораи нонро тамоми умр фаромўш карда 
наметавонам» (М. Турсун-заде. Всѐ это было, стр. 19)6. 
Маълум аст, ки минбаъд низ вайро чизњои тоза ва 
мењрубониву марњаматњои зиндагонии нав њамеша 
њамќадам будаанд ва бинобар ин вай ба тасвиру 
тавсифи он ќалам фарсудааст. 

Њамин тавр, соли 1924 дар Ќаротоѓ мактаби 
нав кўшода мешавад ва Мирзои хурдсол дар он љо 
ворид ба тањсил мешавад. Сипас аз боз шудани 
интернат барои бачагони камбаѓалу ятим дар пойтахти 
љумњурї, шањри Душанбе, огоњ мегардад ва њамроњ бо 
дўстони наздикаш Абдурањиму Муњаммадї пинњонї 
масофаи чињил километрро тай карда, ба Душанбе 
меояд (М. Сатторов. Ошѐни мењр // Пионери 
Тољикистон, 1981, 27 сентябр)7. Дар Комиссариати 
Халќии Маорифи Љумњурии худмухтори Тољикистон 
онњоро хуш ќабул мекунанд ва барои тањсил ба 
интернат роњхат медињанд. Мањз дар њамин љо шоири 
оянда бо «одами наљиб ва шоири мумтоз», бо «яке аз 
нахустин устодон ва парасторонаш» Абулќосим Лоњутї 
шинос мешавад. Соли 1926 дар заминаи њамон 
интернат аввалин Омўзишгоњи омўзгории Тољикистон 
таъсис меѐбад ва Мирзо Турсунзода ба он ворид шуда, 
баъд аз хатми он барои идомаи тањсил ба 

                                                           
6 М. Турсуз-заде. Всѐ это было, стр. 19 
7 М. Сатторов. Ошѐни мењр // Пионери Тољикистон, 1981, 27 

сентябр. 
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Дорулмуаллимини тољикона дар шањри Тошканд (1927) 
фиристода мешавад. 

Дорулмуаллимини мазкур аз нахустин 
таълимгоње буд, ки пас аз инќилоб барои фарзандони 
тољик боз гардид ва дар он устодоне чун Собит 
Маннофзода, Нарзуллоњи Бектош, Шароф Љабборї  ва 
дигарон аз забону адабиѐт тадрис мекарданд. 
Турсунзода њамроњ бо њамсабаќњои худ Сотим 
Улуѓзода, Файзулло Абдуллозода, Бањодур 
Искандаров, Бобољон Ниѐзмуњаммадов, Мулло Эркаев, 
Мастибек Тошмуњаммадов ва дигарон аз забону 
адабиѐт таълим  мегирад. Дар ин тањсилгоњ ба љуз аз 
азхуд кардани илму дониш ба иншои шеър машѓул 
мегардад ва бори аввал бо  устод Айнї ва осори ў ошно  
мешавад.  

Мирзо Турсунзода, ки бо аспу ароба аз 
Душанбе барои тањсил баромада буд, соли 1930 пас аз 
хатми Дорулмуаллимини тољиконаи Тошканд бо 
ќатора ба Душанбе бармегардад. Њамин тавр 
фаъолияти кории вай дар идораи рўзномаи 
«Комсомоли Тољикистон» (њоло «Љавонони 
Тољикистон» - А.Н.) оѓоз гардид. Аввал ба сифати 
мудири шуъбаи оммавї ва баъд котиби масъули 
рўзномаи мазкур фаъолият намуд. Аз њамон айѐм сар 
карда, очерку њикоя ва шеърњои вай дар сањфањои 
матбуот ба табъ мерасанд ва фаъолияти адабии Мирзо 
Турсунзода оѓоз меѐбад. Барои шаклгирии њунари 
адабии шоири љавон ашъори Рўдакї, Њофиз, Бедил ва 
умуман назми классикии  форсии тољикї «муттако» 
гардидаанд. «Дар айни замон, - иќрор шудааст вай, - 
таљрибаи муосирони бузурги худ – устод Лоњутї ва 
асосгузори адабиѐти советии тољик устод Айниро, ки 
офаридањояшон ба ман таъсири бузург гузоштаанд, бо 
иштиѐќи тамом меомўхтам. Тадриљан бо асарњои 
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адибони рус ошно шудам» (Мирзо Турсунзода. Осори 
мунтахаб, сањ. 15)8. 

Табиист, ки диќќати адиби љавонро, пеш аз 
њама, тасвири њаѐти нав, мубориза бо аксулинќилобиѐн 
ва босмачињо, васфи мењнат ва мењнаткашон, 
мазаммати душманони синфї ташкил мекард. Аз ин 
ќабил навиштањои нахустини вай дар маљмўаи 
«Байраќи зафар» (1932) гирд омдаанд, ки дар тањрири 
Сотим Улуѓзода ва пешгуфтори Шарифљон Њусейнзода 
ба табъ мерасад. Аз ин маљмўа равшан буд, ки дар  
аввали кор таваљљуњи Турсунзода ба эљоди назму наср 
баробар будааст. Аммо насраш њам равону шоирона ва 
омехта ба намунањои шеъри худашу дигарон мебошад. 
Баъдњо шеърнависї дар эљодиѐти вай ба љои аввал 
гузарад њам, вале  эњсоси замон, баѐни гоњномаї 
(публитистї) њеч ваќт  шеъри ўро тарк накардааст, 
балки маќолањои гоњномаї, гузоришњои илмиву 
интиќодї як риштаи муњимми фаъолияти адабии вайро 
ташкил медињанд…  

Солњои 1934 Турсунзода ба баъзе сабабњо ба 
Хуљанд рафта, он љо ба сифати мудири ќисми адабии 
Театри мусиќии драмавии Ленинобод (њоло ба номи 
Камоли Хуљандии шањри Хуљанд) ва котиби масъули 
рўзномаи «Пролетори Хуљанд» ифои вазифа менамояд. 
Намоишномаи вай бо номи «Њукм», ки соли 1933 
таълиф шуда буд, дар театри Хуљанд ба сањна гузошта 
мешавад. Њамон љо бо њунарпеша Сабоњат 
Низомиддинова хонадор мешавад.  Сипас соли 1936 ба 
Душанбе баргашта, дар рўзномаи «Тољикистони сурх» 
ба кор сар мекунад ва баъдтар дар Иттифоќи 
нависандагон  мудири бахши ташкилї ва шўрои 
драмнависонро ба уњда доштааст. Аз соли 1939 ба 
Кумитаи ташкилии Иттифоќи нависандагон роњбар 
интихоб мегардад.  
                                                           
8 Мирзо Турсунзода. Осори мунтахаб, сањ. 15. 
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Дар ин давра Турсунзода ба сифати шоир 
шинохта мешавад. Вай як силсила шеър ва достону 
манзумањо эљод нумуд. Шеърњои ў асосан дар 
мавзўъњои ватандўстї, васфи мењнати  дастаљамъона, 
дўстии халќњо, танќиди ѓосибони хориљї бахшида 
таълиф шудаанд, ки  намунањои хубашон «Суруди 

ҷавонӣ», «Мамлакати тиллоӣ», «Оҳанрабо», «Аз оташ 

ҳазар кун!», «Халқи далер», «Ба духтари Астурия», 

«Водии Ҳисор», «Ба кӯҳсори тоҷик», «Хаѐли хом», «Гул 

мекунад», «Омад канал» ба шумор меояд. Ашъори дар 
ин давра навиштаи вай дар маљмўаи «Шеърњо» (1939) 
гирд омадаанд. 

Манзумањои «Манзарањои Њуљанд» (1935), 
«Офтоби мамлакат» (1935) ва «Хазон ва бањор» (1937) 
ва достони «Оби њаѐт» (бо њамќаламии  Садриддин 
Айнї, Њабиб Юусуфї ва Абдусалом Дењотї) низ 
мавзўъњои њаѐти занони озоди тољик, сарнавишти талхи 
онњо дар замони  гузашта, муборизаи мардуми тољик 
барои њимояи сохти сотсиалистї ва ѓайраро дар бар 
гирифтааст. Шеърњои индавринаи Турсунзода бештар 
хусусияти тавсифї доштанд ва шоир асосан 
мутаваљљењи хушињои зиндагї шудааст. Ањли наќду 
тањќиќ навиштаанд ва худи устод низ эътироф карда 
буд, ки дар шеъру манзумањои дар ин солњо навиштаи ў 
аз умќи бадеии воќеањо дида, тавсиф бештар мавќеъ 
дорад, нисбат ба навангезии моњиятї дар ќолабњои 
санъату воситањои суннатї баѐн кардани маќсад ба 
љойи аввал гузаштааст, яъне баѐни шўру шавќи зоњирї 
аз нигориши умќи масъалањо боло мегирад (М. 
Турсунзода. Барои назми пешќадам // Шарќи сурх, 
1954, № 12, сањ 105)9.  

                                                           
9
 М. Турсунзода. Барои назми пешќадам // Шарќи сурх, 1954, № 12, 

сањ 105. 
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Дар ин давра Турсунзода ба таълифи осори 
драмавї низ машѓул шуда,  аз рўи манзумаи Низомии 
Ганљавї (њамроњ бо шоир Абдусалом Дењотї) матни  
аввалин либреттои операи тољикї «Хусрав ва Ширин» 
ва  матни либреттои операи «Шўриши Восеъ»-ро 
(њамроњ бо А. Баласанян) таълиф намуд. Њамчунин ба 
таълифи маќолањо дар бораи намояндагони адабиѐти 
гузашта ва гирдоварии фарњанги мардумї низ 
(фолклор) машѓул шудааст.  

Солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ бо таќозои замон 

ва боло рафтани  эњсоси мењанпарастї тараннуми 

ғояҳои ватанпарварӣ ва дӯстии халқҳо дар эҷодиѐти 

Турсунзода мавқеи муњим пайдо мекунад. Дар оѓоз ў 
шеърњое навишт, ки рўњияи мардуми тољикро нисбат ба 
њимояи Ватан ва душмани ѓаддор – фашизм ифода 
мекунанд. Аз њама муњим шоир шакли умумихалќї 
гирифтани мубориза ва бовари мардумро ба ѓалабаи 
шўравї ба тасвир мегирад. Њамчунин љоннисориву 
ќањрамонињо дар сангарњои љанг аз мавзўъњои муњимми 

шеъри Турсунзода будааст. Аз ҷумла, шеърҳои «Хайр, 

модари азиз!», «Хотираи капитан», «Ҳамшираҳо» 

(1941), «Сарчашмаи мардонагӣ», «Ҳаргиз», «Ба ҷанг» 

(1942), «Баҳодури тоҷик» (1943), «Фарзанди ту меояд» 

(1944) рўњияи умумиии мардумро аз оѓоз то наздик 
омадани ѓалаба фаро гирифтаанд. 

Ин њама мавзўъу масъалањо дар достонҳои 

«Писари Ватан» (1942), «Барои Ватан» (1941) ва «Арӯс 

аз Маскав» (1945) ба таври барљаста ифода ѐфтааст. 
Достони «Писари Ватан» яке аз аввалин асарњои 
њамосї дар мавзўи муборизаи мардуми шўравї ва хосса 
фарзандони мардуми тољик бар муќобили фашистони 
Олмон мебошад. Шоир дар канори корномањои љангии 
ќањрамонони асосї - тољикписар Ќодир ва фарзанди 
мардуми украин Микола, њамчунин аз суннатњои 
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ќањрамононаи халќ ва муњаббати онњо ба Ватан сухан 
ба миѐн меоварад. 

Ба ин маънї, Турсунзода дар солњои љанг, 
мисли дигар ањли адаби тољик ва шўравии собиќ, 
бештар мутаваљљењи асли миллї ва таърихи халќаш 
гардид. Вай аз гузашта, аз ниѐгон ѐд карда, 
љавонписарони тољикро ба идомаи рўњия ва кори 
ќањрамононаи ниѐгонашон даъват намуд ва худ дар 
равияи осори мењанпарваронаи шоирони гузашта 
асарњо таълиф кард. Достони «Писари Ватан» (1942) 
њамингуна як асарест, ки дар пайгирии суннањои 
њамосасарої эљод шуда, саршор аз рўњи миллї 
мебошад: 

Падар мезад нишаста пеши фарзанд, 
Вараќ зарин китоби панду њикмат. 
Ба ў мехонд дарси нављавонї, 
Саросар достони ќањрамонї. 
Дар њамин айѐм буд, ки вай аз ашъори 

њамосасарои тавоно Фирдавсии ватанпарвар чунин 
байтњоро ба њамватанонаш ѐдовар мешавад: 

Нахоњам тани зинда бе ному нанг, 
Битозам чу боди дамон сўи љанг, 
Кунам рўи кишвар њама бесилоњ, 
Синонам гузар гирад аз чарху моњ. 
Њама роњу расми паланг оварам, 
Сари саркашон зери санг оварам. 
Аз ин ќабил андешањои бузургони гузашта дар 

замони љанг барои аз ѓосибони фашистї муњофизат 
кардани кишвар ва парвариш додани  рўњи ватандўстї 
дар мардуми хидмат менамуд ва ин усул аз  хусусиятњои 
барљаста дар осори адабию бадеии замони љанг ба 
шумор меомад (Ниг. А. Набавї. Љанги ватанї ва 
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афкори адабии тољикї, - Д.: Маориф ва фарњанг, 
2010)10. 

Дар ин маврид аз либреттои операи «Тоњир ва 
Зуњро» (1944) ѐдовар шудан ба мувофиќи маќсад 
мебошад. Аввалан, он як намуна аз мурољиати шоир ба 
адабиѐти мардум аст, ки боиси таровати халќї касб 
кардани  эљодиѐти вай гардид. Сониян,  сужаи фолклор 
сабаби аз наќли воќеъа ва баѐноти  публитсистї сарфи 
назар карда, ба тасвирњои рамзї ва умумиинсонии неку 
бад, адлу зулм, покиву зиштї рўй овардани шоир 
мешавад. Дар натиља, тасаввуроти халќ ва диди 
эстетикии он ба масоили њассоси даврони љанг пайванд 
мехўрад; сониян,  либреттои мазкур ва дигар асарњои 
дар мавзўи гузашта ва дар рўњи осори ниѐгон навиштаи 
шоир диди таърихии ўро тањким дод, назарашро ба 
масоили зиндагї вусъат мебахшад, муносибаташро ба 
мушкилањои давру замон ва сарнавишти инсон 
њассостар менамояд.   

Дар робита ба «Тоњир ва Зуњро» ин нуктаро 
низ гуфтан лозим аст, ки устод Турсунзода чи дар 
њунари драманависї ва чи наќди намоишнома то ин 
замон ва баъд низ сањми чашмгире гирифтааст ва ин аз 
баъзе љињатњо ба рушди њунару фарњанг, мусиќии нави 
тољикї мусоидат намуд. Дар солњои љанг вай як муддат 
сензори љумњурї (главлит) низ буд ва аз соли 1943 
сардори Управленияи санъати назди Шўрои вазиронро 
ба уњда доштааст. Турсунзода чунон ба ин вазифа 
гирифтор шуд, ки ба сабаби серкорї 31 июли соли 1944 
бо хоњиши худ аз вазифаи раиси Иттифоќи 
нависандагон озод гардид.  

Мањз дар солњои љанг нахустин сафари 
хориљии ў ба амал омад. Вай дар охири  соли 1941 
њамроњи ањли њунари тољик, овозхонњову навозандагон 

                                                           
10 Ниг. А. Набавї. Љанги ватанї ва афкори адабии тољикї, - 

Д.: Маориф ва фарњанг, 2010. 
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ба Эрон сафар дошт ва натиљаи онро ба воситаи 
маќолае зери унвони «Муваффаќиятњои артистони 
тољик дар Эрон» (рўзномаи «Тољикистони сурх», 1941, 
14 декабр) манзури хонандагон ва ањли љомеа гардонид. 
Ин гуна сафари њунарї соли 1942 такрор мешавад, ки 
гумон меравад, ки дар ин кор низ бояд Мирзо 
Турсунзода сањм гирифта бошад. 

Њамин тариќ, эљодиѐти Турсунзода пайваста 
дар роњи ифодаи масъалањои зиндагї ва замон, асосан 
дар шаклу ќолаб ва воситањои суннатї љараѐн дошт, 
фаъолияти вай аз роњбари ташкилоти адабї ба 
рањбарии њунару фарњанги кишвар вусъат гирифта, бо 
робитањои хориљї пайванд мехўрад. Њамин тавр, 
иштироки фаъолона дар корњои љамъиятї ва 
ташкилотњои адабиву њунариро дар канори эљодкорї аз 
хусусияти фарќкунандаи фаъолияти вай дар ин давра 
ба шумор овардан мумкин аст.  

Дар солњои баъдиљангї (1946-1954) Турсунзода 
ба сўи камолоти њунарї  ќадам мебардорад ва дар 
фаъолияти љамъиятї низ ў мартабањои баланд мерасад. 
Дар ин давра доираи мавзўъу масъалањо ва  назари ў 
пањно пайдо карданд: вай на танњо дар мавзўи њаѐти 
мардуми тољику шўравї, мењнату кори онњо, аз нав 
барќарор кардани оќибатњои љанги зиддифашистї, 
дўстии мардумони шўравї асарњо эљод намуд, балки 
доираи андеша ва тасвири шоиронаи ў мавзўъњои 
муњимми хориљї, бахусус мубориза бар зидди 
истеъморгарон ва ба талоши барои озодї бархостани 
мардумони Шарќ, хоса Њинду Покистонро фаро 
гирифт.  

Албатта, пеш аз њама, мавзўи дўстии халќњои 
шўравї дар осори солњои аввали баъдиљангии 
Турсунзода маќоми асосї доранд. Дар достону 
шеърњои «Уќоб» (1946), «Пиѐлаи мо» (1949), «Ќонуни 
бародарї» (1951), «Лимў» (1952), «Ду соњил» (1952) ва 
дигарњо шоир бародарию дўстии халќњоро тавсиф 
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менамояд. Њамчунин ў дар мавзўи мењнати мардуми 
тољик барои барќарор кардани харобињои љанг ва 
ривољ додани иќтисоди кишвар низ як силсила шеърњо 
эљод мекунад. Шеърњои «Салламно» (1945), «Ба 
депутат» (1945), «Аз Бадахшон то Кремл» (1946), 
«Сањаргоњон» (1946), «Шаби котиби райком» (1949), 
«Дар бораи одаме, ки гоњ њазлро мебардорад, гоњ 
намебардорад» (1952), «Муњољир» (1952) аз њамин навъ 
осори вай мебошанд. 

Соли 1947 дар њаѐти Турсунзода воќеањои 
муњимме ба вуќўъ пайвастанд, ки барои ба марњалаи 
нав расидани дарунмоя ва њунари шоирии ў сабаб 
гардиданд: вай намояндаи (депутати) Шўроии  Совети 
Олии СССР интихоб шуд. Дар њамин сол ў дар њайати 
намояндагони шўравї ба Њиндустон сафар намуда, дар 
Конфаронси якуми мамлакатњои Осиѐ иштирок намуд. 
Аз њамон замон ба баъд, ба ќавли худаш, «мавзўи 
Шарќи бедоршаванда моњияти асосии эљодиѐти» ўро 
ташкил медињад. Баъди сафари мазкур ва иштирок дар 
Конференсияи нависандагони мамолики Осиѐ ва 
Африќо (Дењлї, марти 1947) дар эљодиѐти вай 
дигаргунињои назарраси ѓоявию њунарї ба амал 
омадаанд. Вай силсилаи шеърњои «Ќиссаи Њиндустон»-
ро таълиф намуд,  ки њам дар адабиѐти тољикї ва њам 
адабиѐти шўравї њодисаи тозае шуморида шудааст. 
Силсилаи шеърњои мазкур, ки ба Турсунзода шуњрати 
эљодї овард, самараи њамин сафари якмоњаи ў ба 
Њиндустон буд. Чунонки ќаблан таъкид кардем, 
Турсунзода пеш аз ин њам ба мавзўъи хориљї таваљљуњ 
зоњир карда буд. Ин мавзўъ дар назми тољикии замони 
шўравї аз навиштањои Абулќосим Лоњутї ва Пайрав 
Сулаймонї ибтидо мегирад. Вале дар силсилаи 
шеърњои мазкур  Турсунзода чи дастоварди пешиниѐн 
ва чи таљрибаи инфиродии худро дар мавзўи хориљї ба 
таври назаррас такмил дод ва ба пояи боло расонид.  
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 Силсилаи «Ќиссаи Њиндустон» аз назари сохтор 
асари ба куллї навоварона  буд, зеро њам мавзўъ нав ва 
њам назари шоир тоза аст. Вай мавзўи хориљаро аз 
дидгоњи кишвари шўроњо ба тозагї дид. Зиндагии 
мардуми њинд, барои озодии худ аз истеъмори 
ингилисњо ба талошу мубориза ворид шудани онњоро 
бо њарорати публитистї ба тасвир гирифт. Чизи бисѐр 
муњим дар ин силсила мушаххасбаѐнист. Шоир фикри 
марказии достонро  бо лавњаву лањзањо аз зиндагии 
имрўза ва таърихи ѓании мардуми Њинд назаррабову 
боасос манзури хонанда мекунад. Ин кўшиши 
Турсунзода навъе аз ќолибшиканї буд, ки дар љараѐни 
тањаввули шеъри нави тољикї сурат мегирифт ва ба 
масоили таѓйири шакл (сурат) аз паи муњтавои тоза 
иртибот дошт. 

«Ќисссаи Њиндустон» аз ду ќисм иборат буда, 
фарогири 13 шеър мебошад. Бахши аввали он соли 1947 
таълиф мешавад, ки аз 6 шеър -  «Бозгашт», «Ќиссаи 
Њиндустон», «Мењмони маѓрибї», «Рўди Ганг», «Боѓи 
муаллаќ», «Тара-Чандрї» иборат аст. Бахши дувум 
соли 1948 таълиф шудааст ва иборат аз 7 шеър - «Дар 
ѐди кас», «Сайѐњи Њинд», «Тољмањал», «Дар орзуи 
ошѐн», «Ќадањи ман», «Кулоњи профессор Ахвледиани»   
ва «Ду роњ» мебошад.  

Аз таърих маълум аст, ки мардуми  Њинд зиѐда 
аз дусад сол дар зери зулми ѓарбиѐн, хосса ангилисњо, 
мавриди талаву торољ ќарор доштанд. Ба ќавли шоир 
Ѓарб «Омаду бар гардани њинду нишаст». Бинобар ин, 
Њиндустон бо он њама табиати зебо, сарвати зиѐд ва 
таърихи ѓанї соњибихтиѐр набуд ва мардуми кишвар аз 
одитарин њуќуќњо мањрум буданд, ки шоир бо алам 
онро ѐдовар мешавад:  

Дида рўи сиѐњи њиндуро 
Сўхтам ман нињон зи сар то по… 
Зикри ин зиддунаќизњоро дар тамоми силсила ба 

мушоњида гирифтан мумкин аст. Ба ќавли З. Г. 
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Усмонова «Мањорати Тара-Чандрї сењрангез аст, вале 
ў духтари сарсахтест ва таќдири талхе дорад. Ў њам 
малика аст ва њам канизи зархарид. Боѓи муаллаќ дар 
Бомбей ба дараљае олист, ки  ќалам дар тавсифи он 
ољиз аст, вале ногањон аз Ѓарб киштии бегонае меояд ва 
акси боѓи сабзро, ки ба об афтода буд, вайрон мекунад 
ва акнун бахор аз зинда кардани ин боѓи афсурда очиз 
аст. Њиндустон мамлакати муъљизањост, табиати зебое 
дорад, вале эњтиѐљ афѓонписареро аз ватанаш дарбадар 
карда, ба он љо оварда, водор намудааст, ки мўзањои 
«бахтдуздон»-ро аз гарду хок пок намояд» (З. Г. 
Усмонова. Шоири мубориз // Шарќи сурх, 1960, № 6, 
сањ. 129)11. Бинобар ин, Мирзо Турсунзода ба фошу 
танќиди мустамликадорон пардохта, «мењмони нохонда 
будани маѓрибиѐнро» махсус таъкид менамояд. Зиѐда 
аз он вай њангоми сафар ба мушоњида гирифтааст, ки 
мардум Њинд дар садади бедорї ва озодии кишвар аз 
истеъморгарон њастанд: «Пайкари он гарчи чу хокистар 
аст, Лек нињон дар дили ў ахгар аст», - навиштааст ў. 

Бинобар ин, шоир ин нияти мардуми 
Њиндустонро љонибдорї мекунад ва дар мисоли рўди 
муќаддаси Ганг дар шеъри «Рўди Ганг» онњоро ба роњи 
озодиву истиќлол даъват менамояд. Дар ин маврид 
байни мардуми њинд ва рўди Ганг таносуби хосе пайдо 
мешавад, ки њарду њам таърихи дурударозу пурранге 
доранд ва дар ин маврид маќсади шоир таъкиди ба 
зиндагии шоиста њуќуќи комил доштани як миллати 
соњибэњтиром мебошад: 

Њарчи бошад, бузург рўдастї, 
Њиссаи бењри бењудудастї. 
Рўдворна зиндагї кун! 
Љўш зан,  

љўш зан, 
 љавонї кун!     

                                                           
11 З. Г. Усмонова. Шоири мубориз // Шарќи сурх, 1960, № 6, 

сањ. 129. 
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Силсилаи  «Ќиссаи Њиндустон» на танњо аз 
љињати мундариљаву мазмун, балки аз њайси шаклу 
њунари шоирї навоварона мебошад, зеро он дар 
заминаи адабиѐти нави асри ХХ ба миѐн омадааст. Дар 
воќеъ, дар ин асар банду баст (силсилашеърњо), вазну 
оњанг (бо вазнњои гуногун навишта шудани њар шеъри 
силсила), лањни наќлу ривоят (оњанги равшани 
публитистї) дар адабиѐти тољикї собиќа надоштааст. 
Аммо асари мазкур љанбаи пурќуввати миллї низ 
дорад, ки онро чи дар интихоби вазнњои хоси 
достонњои классикї ва дубайтї, истифода аз шакли 
ќиссаву ривоят (унвони асар ба ин гувоњ аст), руљўъ ба 
услуби классикон ва ба истифода гирифтан аз тарзи 
нигориши онњо (Низомї, Њофиз ва Бедил) ба мушоњида 
гирифтан мумкин аст. Бинобар њамин сабабњо буд, ки 
соли 1948 ба Мирзо Турсунзода барои асари мазкур 
унвони лауреати Мукофоти давлатии СССР дода шуд.  

Як нуктаи сазовор ба таъкид дар робита ба 
силсилаи «Ќиссаи Њиндустон» њамин аст, ки баъд аз он 
мавзўъи Шарќи хориља ба љињати хоси эљодиѐти 
Турсунзода табдил меѐбад.   Вай соли 1950 асари дигаре 
дар ин сабку равиш бо номи «Ман аз Шарќи озод»  
таълиф намуд, ки аз  зиндагии мардуми Покистон ва ба 
роњи муборизаи озодихоњона ќадам бардоштани бањс 
мекунад.  

Дар ин љо низ сухан аз дасисањои 
мустамликадорони ѓарбї меравад, ки байни мардуми 
мусулмону њинду низоъ андохта, кашмакашњои 
милливу мазњабиро оташ задаанд ва аз ин барои 
манфаатњои худ суд мебардоштанд. Силсилаи «Ман аз 
Шарќи озод» аз чањор шеър иборат буда, бар мабнои 
тазодду муќобала таълиф шудааст. Турсунзода 
зиндагии сахт ва њолати равонии дўсти покистонии 
худро ба мушоњида гирифта, ѓаму андўњи ўро бо 
инсони шўравї муќоиса менамояд ва ба ин васила 
афзалияти сохти сотсиалистиро нишон медињад. 
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Бинобар ин, дар тасвири вай симои ду Шарќ -  Шарќи 
шўравї ва Шарќи хориљї ба вуљуд меояд, ки дорои 
тафовутњои хоси иљтимоиву сиѐсие мебошанд: 

Чаро ин ќадар, дўст, ошуфтаї, 
Чу њарфи зарурии ногуфтаї?.. 
Нигоњи ту ѐ ин ки донистанист 
Миѐни ману ту -  
   ду кас фарќ чист?.. 
Сари ман баланд аст, оре  баланд, 
Ки Шарќи советист фирўзманд. 
Чунин аст фарќи ману фарќи ту! 
Чунин аст Шарќи ману Шарќи ту!  
 Аммо тасвири шоир ба муќобилагузорї ва афзал 

донистани як сохти иљтимої аз дигараш анљом 
намеѐбад ва ў кўшидааст аз ин тазоддњо маънињои 
ибратбахшу фалсафї берун кашида, то ба баѐни 
масъалањои неку бад дар љањони муосир (шеъри 
«Чашмњо») расида бошад. 

Дар эљодиѐти солњои баъдиљангии Мирзо 
Турсунзода мавзўъу масъалањои  мањаллї, зиндагии 
мардуми шўравї, таърихи сохтмони сотсиалистї ва 
фарњангї дар Тољикситон низ мавќеи муњимме 
доштааст. Вай тањти унвони «Дар сарзамини тољикон» 
як силсила шеърњо эљод мекунад. Бахусус мењнату 
дастовардњои баъдиљангии мардум дар шеърњои 
«Обхез», «Электрик ва оила», «Муњољир», «Лимў», 
«Ваќт ва коммунист» мавриди тавсифу тасвир ќарор 
гирифтааст, ки дар манзумаи «Мављи табрикњо» 
љамъбаст ѐфтааст. 

Дар ин давра ду достони пурањаммияти Мирзо 
Турсунзода – «Њасани аробакаш» (1954) ва «Чароѓи 
абадї» (1958) ба майдон омад. Ин асарњо назми 
тољикиро бо тасвири љиддии реалистї (воќеъгароѐна) 
ва андешаву мулоњизањои њикматомез (фалсафї) ѓанї 
гардониданд. 



 25 

Достони «Њасани аробакаш» ба тасвири 
зиндагии мардуми тољик пас аз инќилоби болшевикї ва 
ташаккули одами нави замони шўравї бахшида 
шудааст. Ин тарзи тасвир ва масъалаи он дар назми 
тољикї њодисаи нав буд. Турсунзода хостааст, ки ба 
зењну шуури мардуми мо роњ ѐфтани ѓояњои љомеаи 
сотсиалистї ва зиндагии дастљамъонаро тавассути 
шахсияти инсон ва олами мураккаби равонии он нишон 
дода бошад. Дар ин маврид интихоби ќањрамони 
асосии асар - Њасани аробакаш низ бисѐр љолиб аст. 
Вай  дењќони одии безамину об набуда, балки 
миѐнањолест ва баъди инќилоб соњиби аспу ароба 
гаштааст, ки омили таъмини зиндагї ва озодии 
фаъолияташ мебошад ва мењри чизу чора, яъне асбу 
ароба барои ба љониби сохти нав гузаштани вай ва 
ќабули сохти шўравї монеа эљод намудааст. Шоир 
тавассути саврнавишти Њасан  ба чї мушкилї ба 
љониби сохти шўравї омадан ва њамчунин ќувваи 
тарбиявии ин сохтро гўѐ таъкид кардан мехоњад. 

Њасан аз њайси инсонї низ ба худ хос аст. Вай 
ќувваю бозуи тавоно дорад ва аз ин рў маѓруру хўдраъй 
њам мебошад. Ин хислатњои вай баъд аз даргоњи хуљаин 
бо асбу ароба гурехтану зиндагонии озодона сар 
кардан, бештар мегардад. Вай њатто бо аробакашони 
дигар низ унс намегирад ва як зиндагии бенизоме 
дорад. Фаъолияташ низ дар саросари Тољикистони 
љанубї љараѐн гирифтааст. Ѓурури ў аз он љо низ 
афзудааст, ки худ љавон ва аробаи наву аспи боќуввате 
дорад ва гўѐ ба њеч кас вобаста нест.  Шоир дар оѓози 
достон хонандаро ба ин ќањрамони ѓайриодї шинос 
менамояд: 

 
Пўшт, машкоб!  

Бохабар мардум! 
Ба ќафоят нигоњ кун, нонвой! 
Њой, њезумфурўши варзобї, 
Хари худро каш аз даруни лой! 
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Бо чунин дўѓу валвала омад 
Њасани ошно аробасавор, 
Одамонро ба ду тараф ронда, 
Мегузашт аз миѐнаи бозор… 

Вале дар љараѐни то рафт пурќувват гардидани 
сохти сотсиалистї, сохтмони каналу роњњо ва ободтар 
шудани кишвар доираи фаъолияти Њасан барин 
шахсони озодамалу соњиби хољагии хусусї танг 
мегардад ва њарчанд ќањрамон саркашї мекунад, ба 
зиндагии тоза сар фаровардан намехоњад ва ба гўшаву 
каноре меравад, ки ба аспу ароба ниѐзи бештаре њаст, 
вале навигарињо ўро њама љо таъќиб мекунанд ва 
оќибат Њасану аспу аробаашро мошинањои зудраву 
пурќувват танг менамоянд. Ва натиља њамин мешавад, 
ки дар ин набард Њасан маѓлуб гардида, аз бањри асбу 
аробааш мебарояд. Вале ањаммияти ѓоявии достон ва 
нияти бадеии Турсунзода низ дар њамин зоњир мешавад, 
ки ќањрамон дар ин гирудори њодисањо мањв нашуда, бо 
омўзишу кўшиш сари чамбари мошин менишинад ва ба 
сифати инсони нав ташаккул меѐбад. Ба њамин 
сабабњост, ки Њасан аз чењрањои муассиру мураккаб ва 
ибратбахшу тарбиявї дар адабиѐти тољикї ба шумор 
омадааст. Бояд гуфт, ки достони «Њасани аробакаш» 
мазиятњои дигаре низ дорад: мавзўи ишќи Њасану 
Садаф, иштироки худи шоир дар сужаи достон ва 
нишон додани лањзањои мубориза ва сохтмонњои муњим 
дар Тољикистон  мундариљаи асарро ѓанї 
гардонидаанд. 

Дигар аз достонњои Турсунзода «Чароѓи абадї» 
(1956) ба рўзгор ва шахсияти асосгузори адабиѐти нави 
тољикї Садриддин Айнї, зиндагии сахту пуршарафи ў 
ва мавќеи љамъиятии вай дар кишвари шўроњо бахшида 
шудааст. Асар хусусияти хоси жанрї дошта, достони 
лирикї ба шумор оварда шудааст. Дурустараш дар он 
љанбаи ривоят ва андешеву эњсос ба њам омехта 
мешавад. Турсунзода як шаби интизории фарзанд ва 
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интизории омадану вохўрї бо устод Айниро ба њам дар 
як таркиби бадеї гунљонида, шакли нави жанрие 
бавуљуд овардааст. Достон аз чањор бахш ба њам 
омадааст: «Интизорї», «Мулоќоти якум», «Мулоќоти 
дувум» ва «Дар боѓ». Агар воќеањои асарро ба таври 
умумї тавсиф кунем, пас дар ќисми аввал сухан дар 
бораи интизории муаллиф аз ба дунѐ омадани фарзанди 
нав дар хонадонаш ва сипас дар бахши дигар аз вохўрї 
бо фарзанд ва баъд дар дигар ќисм аз интизорї ва 
пешвози устод Айнї, мулоќот бо вай сухан меравад.  

Њамин тавр дар асар симои устод Айнї, зиндагии 
сахту сангини ў, љойгоњи вай дар таърихи адабу 
фарњанги тољикї тавсиф ќарда шуда, ба намоди 
рўшної пайваста мешавад ва устод ба сифати 
рўшангари роњи фарзанди нав ва куллан миллати тољик 
ба тасвир меояд: 

Худи устод машъал шуд, алав шуд, 
Чароѓи равшани дунѐи нав шуд.  
Ба рўяш нур бинам, барќ бинам, 
Њувайдо саргузашти Шарќ бинам… 
Дар ќисми охир ин ду сужет – мулоќоти дувум 

(тавлиди кўдак) ва севум (вохўрї бо устод Айнї) ба њам 
пайваста, сарнавишти устоди донишманду хирадманд 
ва рўзгори ояндаи фарзанди нав ба дунѐ омада ба њам 
гирењ мехўранд. Анљоми достон низ аз ин љињат љолиби 
диќќат аст: 

Магар созам ягон боре фаромўш, 
Адиберо, ки буд њам аќл, њам њуш. 
Писарљонам, магар созам фаромўш, 
Даме  кардам, ки  овози туро гўш. 
Дар достони «Чароѓи абадї» љузъѐти табиат, шаб, 

сањар, шукуфтани гул, рўшної ва ѓайра хеле фаъъол 
буда, ба дараљаи рамзу намод мерасанд ва дар кулл 
достони лирикии ривоятї ба њикмати њастї пайванд 
хўрда, маънињои бузургеро дар бораи гузаштаву имрўз 
ва ояндаи ќитъањои Осиѐву Африќо ва Тољикистон 



 28 

фаро мегирад. Аз ин љињат њам, ин асар  дар назми 
тољикї мавќеи муњиммеро ишѓол менамояд. 

Дигар аз асарњои муњимми устод Турсунзода, ки 
дар солњои 50 асри гузашта таълиф шудааст, достони 
«Садои Осиѐ» (1957) мебошад. Ин асар баѐнгари он аст, 
ки мавзўи хориља њеч гоњ аз мадди назари шоир дур 
нашуда будааст. Вай аз ин пештар достони «Духтари 
мукќаддас» (1955)-ро таълиф намуда буд.  Дар достони 
мазкур сухан аз талошњои њиндухтаре меравад, ки 
барои дарѐфти њаќиќат ва сулњи байни мардумони 
љањон талош дорад ва дар нињоят муяссар мешавад, ки 
мардуми љањон садои ўро шунида бошанд: 

Духтари њинду адолатхоњ шуд, 
Аз баду неки љањон огоњ шуд... 
Љустуљў мекард ў инсофро… 
Бомдоди рўзи некоѓозро. 

Нињоят: 
Духтари њинду адолатхоњ шуд, 
Олам аз таърихи ў огоњ шуд! 

Ва «Садои Осиѐ» низ баѐнгари он њол аст, ки 
масъалањои Шарќу сарнавишташ дар љањони 
мураккаби он замон њамеша диќќати шоирро 
мутаваљљењи худ нигоњ медоштаанд.   

Нуктаи муњим дар ин маврид њамин аст, ки 
достони мазкур мавзўъу масъалањои куллии кишварњои 
Шарќ - Осиѐву Африиќоро фаро гирифта, бинобар ин 
хусусияти монологи ќањрамони ѓиноиро касб мекунад 
ва ин њама аз муњаббати шоир ба мардуми ин сарзамин 
сар задааст: 

Осиѐ!  
Монанди модар мењрубон астї маро, 

Мўњраи мењри дилу бењтар зи љон астї маро... 
Њамин тавр, дар кулл достон хусусияти таъмимї 

дошта,  ба ќавли Анатолий Сафронов «барномаи 
шоиронаи якдилии халќњои Осиѐ»  мебошад. Мухтор 
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Авезов изњор дошта буд, ки:  «Турсунзода дар достони 
худ аз номи халќњои Осиѐ ва Африќо сухан меронад». 

Шоир таъкид кардан мехоњад, ки ќитъаи Осиѐ 
имрўз  ба марњалаи нави муборизаи миллї-озодихоњї 
ва истиќлолталабї расидааст:  

Осиѐ гўяд сухан,  
овози онро бишнавед! 

Мављи дарѐ,ѓурриши 
 бањри дамонро бишнавед! 

Осиѐ бедор шуд, бедор,  
тарки хоб кард, 

Ростиву дўстиро  
оќибат дарѐб кард...  

Дар шаби торик,  
бими мављ, дигар Осиѐ 

Аз сабукборони соњилњо надорад шиквањо. 
 
Дар нињоят шоир ба ѓалабаи адолату озодї 

расидани мардуми Осиѐ бовар дорад: 
Метавонад њар касе, ки зўр шуд, ѓолиб шавад, 
Молу мулки дигаронро ояду соњиб шавад. 
Нест аммо ќуввае, ки азмро орад завол, 
Рўњи озодипарастонро намояд поймол. 
Дар бораи ин достон устод Муњаммадљони 

Шакурии Бухорої хеле нуктасанљона изњори аќида 
намудааст: «Ин манзума пур аз садоњои гуногун аст. 
Гоњ «ѓурриши бањр» ва нидои «азму суботи 
муборизон», гоњ «нолањои зор-зору оњњои сард» ва 
овози «боди хазон», гоњ «суруди коргар» ва садои пора 
шудани «занљиру каманд» ва ѓайраро мешунавем. Гоње 
садои асрњо ба гўш мерасад, байтњои Саъдиву Њофиз, 
суруди ќадимии фаллоњони соњили Нил ва орзуњои 
дерини модарони Миср моро ба њаяљон меоварад ва 
гоње нидои духтари Чин ѐ Њинд ва ѐ Индонезияву 
Бирма ва ѓайра шунида мешавад. Ба ин садоњои 
гуногун овози дарѐи Њисор низ љўр мешавад: 
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Рўди хурди дењаи ман 
 рўди пуршўр аст, шўр, 

Бо садои рўдњои Осиѐ  
љўр аст, љўр. 

Садоњо ва манзарањои Осиѐ – ду унсур як шуда, 
њаќиќати як замони бузургро намудор меорад» 
(Муњаммадљон Шакурии Бухорої. Нигоње ба адабиѐти 
садаи бист».  -  Душанбе,  2006,  сањ.  421 -422)12 .  

Ба ин маънї достони «Садои Осиѐ» мазмуни 
амиќи њаѐтдўстонаи умумиинсонї дошта, ањаммияти 
ѓоявии онро низ њамин ният муайян менамояд. 

Ба эътибои ин њама хусусиятњои муњимми 
«Садои Осиѐ» ва њамчунин достони  «Њасани 
аробакаш» соли 1960 Мирзо Турсунзода барандаи 
љоизаи олии шўравї - Мукофоти ленинї гардид.  

Чун сухан дар бораи таваљљуњи Мирзо 
Турсунзода ба мавзўи хориљї меравад, пас лозим аст, 
ки аз охирин асари вай – достони «Аз Ганг то Кремл»-
ро (Номи дигараш «Роља дар Кремл», 1970) ѐдовар 
шаваем. Шоир барои таълифи як чунин достоне аз 
таљрибаи худ ва шахсияти воќеї истифода мекунад. 
Протар шахси таърихї буда, Турсунзода бо ў ошно 
будааст. Аз ин љо воќеањои достон хусусияти воќеї 
доранд. Аммо шоир дар заминаи ин воќеањои њаѐтї 
фикри худро дар бораи як љараѐни муњимми оѓози 
садаи ХХ баѐн медорад.  Бинобар  ин, достон тору пуди 
хоссае дорад: дар он воќеа, андеша, руљўъ ва 
муњокимањои шахсии худи муаллиф ба њам омехта 
гардида, барои бозгўи масъалањои сиѐсиву иљтимої, 
фалсафиву инсонї мусоидат намудаанд.  Сухан дар 
бораи таваљљуњи мардуми Шарќ, бахусус њиндуњо ба 
Инќилоби Октябр, ки дар замони худ бо ѓояњои 
мардумпарваронааш боиси пайравї ва љонибдории 

                                                           
12 Муњаммадљон Шакурии Бухорої. Нигоње ба адабиѐти 

садаи бист». - Душанбе, 2006, сањ. 421-422. 
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шахсият ва мардумони зиѐде гардида буд, бањс мекунад. 
Ќањрамони он Протап, ки дар садади љустуљўи 
њаќиќату адолат буд, барои дарку фањми моњияти 
инќилоб ва шиносої ба шахси Ленин озими кишвари 
шўроњо мешавад: 

Ман њасад мебарам ба њиндуе, 
Ки ба уммеди рўзи некўе. 
Тарк бинмуд зодгоњашро, 
Манзилашро, љалолу љоњашро. 
Шарќсанљиву ѓарббинї кард, 
Дар ѓами Њинд шабнишинї кард. 
 Мењмон дар њузури Ленин шуд,  
Њамнишин, ошнои дерин шуд… 
Турсунзода дар канори тасвири шахсияти 

Протап, аќидањои сиѐсии он, заминањои ташаккули 
афкори вай, њамчунин љараѐни сафари ўро ба Шўравї 
муфассал ба тасвир мегирад. Нуктаи муњим дар ин 
сафар дидани макону манотиќи зиѐд, бахусус Шарќ (ва 
аз љумла Афѓонистон) аст, ки донишу фањмиши ўро дар 
бораи зиндагии ин мардумон боз њам даќиќ мекунад ва 
боварашро ба сафари пешгирифтааш меафзояд. Инак, 
Протап дар њузури Ленин ва суњбати онњо дар мавриди 
ба чї роњу равиш амал кардани мардуми Њинд аст. 
Ленин аз вазъи кишвари Протап ва афкори 
толстойгунаи он, ки маќсадаш бо мусолиња ва љангу 
инќилоб ба маќсад расидан буд, пай бурда, изњор 
медорад, ки ранљбарзодагони Русия  

Чашмдори Њинди бедоранд, 
Ба ситамдида њиндуѐн ѐранд. 
Ва орзуву нияти онњоро пай бурда, кўшишу 

љадалашонро барои озодї љонибдорї менамояд: 
Мустаќил Осиѐ муборак бод, 
Зинда бод Осиѐи навбунѐд. 
Шоир ба ин натиља мерасад, ки  Протап – ин 

фарди ба таќдир ва ќазову ќадар бовардошта, ки 
зоњиран афкори ба зулм бо зулм љавоб надоданро 
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пайгирї менамояд нињоят: 
Њиндуи порсо, дуогўе, 
Шуд мубаддал ба шахси хаќгўе. 
Дар иртибот бо достони мазкур ва куллан 

таълифоти замони шўравии Мирзо Турсунзода, бахусус 
осори дар солњои 30-50 таълифкардаи ў њаминро гуфтан 
мумкин аст, ки онњо дар партави идеяњои коммунистї 
эљод шудаанд ва љабњагирии мафкуравї, мисли тамоми 
адабиѐти замони шўравї, дар онњо хеле рўшан аст. Вале 
дар кулл осори устод бо рўњи гуманистї, истиќлолхоњї 
ва эњтироми инсону ибрати зиндагї имтиѐз доштааст. 
Инро дар ашъори давраи охири умр дар мавзўъњои 
Ватан, Зан, Модар таълиф кардаи ў ба хубї мушоњида 
кардан мумкин аст. 

Дар воќеъ дар эљодиѐти Мирзо Турсунзода 
мавзўи зан, модар маќоми хоссае дорад. Шоир аз оѓози 
эљодиѐт ба ин мавзўъ таваљљуњ зоњир карда, зиндагї ва 
мазлумияти занонро дар гузашта мазаммат ва ба 
озодии иљтимої расидани онњоро тавсиф кардааст. 
Њамчунин иштироки занон дар ашъори  замони љангї 
ва пасољангии шоир маќоми хоссе доштааст. Мирзо 
Турсунзода ба сарнавишти занони Шарќи хориљї низ 
бетараф набудааст. Образи Тара-Чандрї аз силсилаи 
«Ќиссаи Њиндустон» ва достони «Духтари муќаддас» 
(1957) ба ин гувоњ мебошанд. 

Аммо дар достони «Љони ширин» (1959) шоир ба 
тасвир зан аз назари тозае  мепардозад. Ба таври куллї 
ин љо масъалаи љойгоњи иљтимоии зан бо зиндагии 
хонаводагии вай пайванд мехўрад. Муаллиф акнун 
бисѐр масоили иљтимої, сиѐсї, ахлоќї ва инсондўстиву 
умумиинсониро дар либоси мурољаат (муколама) бо 
њамсараш баѐн медорад ва ин усул ба тамоми муњтавои 
иљтимоии достон рангу таровати тозаву мањрамона 
(равонї) мебахшад. На танњо ин, балки онњоро самимї, 
мањрамона ва бисѐр табиї менамояд. Зимнан, дар ин 
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љараѐн тасвири чењраи зан, таъкиди маќоми вай ва 
эњтиром бар вай ѓарази шоир аст: 

Дар диѐри мо шуд одам арљманд, 
Шуд сари хамгаштаи занњо баланд. 
Њеч коре нест бе зан, хуб шуд, 
Ифтихоре нест бе зан, хуб шуд. 
Хуб шуд, ки зан ба давлат ѐр шуд 
Мамлакат аз дасти зан гулзор шуд… 
Турсунзода минбаъд аз њамин меъѐр ба тасвир 

чењраи зан мепардозад ва зану модарро аз њайси инсонї 
мавриди тасвир ќарор медињад.  Дигар зан танњо узви 
фаъоли иљтимоъ нест, балки инсонест, ки њасту нести 
зиндагї, рангу таровати њаѐт, бунѐди ахлоќї, балки 
асоси њастии инсон ба он иртибот мегирад. 

Силсилаи шеърњои «Дасти модар» (1963), «Дили 
модар», «Бизор, зан бошад мудом» (1966), «Модарам» 
(1965), «Зан агар оташ намешуд» (1973), «Зан, зан аст» 
(1975) худ баѐнгари он њастанд, ки шоир ба мавзўи 
мазкур чї дилбастагї доштааст ва онро муњим 
мешуморидааст. Дар воќеъ охирин маљмўаи ашъори 
Мирзо Турсунзода «Посбони оташ» (1977)  унвон 
дошта, осори Зан-Модарномаи ўро фаро гирифтанд. 
Шоир дар айни камолоти адабиву инсонї дар ашъори 
миллимазмун ба оњанги умумибашарї симои 
муњташами модаре, ки тамоми гарму сард ва 
мушкиливу хушињои зиндагиро ба дўш доштааст, эљод 
менамояд.   

Дар мавриди шеърњои мазкур ва достонњои 
«Садои Осиѐ», Чароѓи абадї», «Љони ширин» ва 
ашъори дигаре аз Мирзо Турсунзода аз ќабили 
«Хоњари  мубориз Африќо», «Шоиро!», «Ошѐни 
баланд», «Ќалам», «Ватан», «Замин», «Дўстонро гум 
макун» ва дигарон ба чунин натиља расидан мумкин 
аст, ки дар шеъри солњои охири ў тамоюли тозае шакл 
гирифта буд ва он њам эљоди шеъри њикматомез ва 
ибратомўзи асри нав - замони ташаккули миллати 
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тољик дар мањватаи раванди инкишофи илмї-техникї, 
бедориву озодхоњонаи мардуми Осиѐву Африќо, 
ташаннуљи сохторњои мухолифи љањонї - сотсиализм ва 
капитализм ва нињоят масъулият ва љойгоњи њар як 
инсон дар ин љањон њассос будааст.  

Сањми Турсунзода дар шаклгирї ва рушди  дигар 
навъу намудњои адабї низ чашмрас аст. Вай дар 
тањаввули драматургия (драмаи мусиќї, либреттои 
опера ва балет ва ѓ.) ва киноноповест сањм гирифта,  
осори зиѐде таълиф кардааст. Нахустин драмаи вай 
«Њукм» (1934)  таълиф шудааст. Минбаъд песањои 
«Роњатхон» (1935), «Хусрав ва Ширин» (1936, њамроњ 
бо А.Дењотї), драмаи мусиќии «Шўриши Восеъ»-ро 
(1940, њамроњ бо А. Дењотї) таълиф менамояд. 
Њамчунин либреттои операи «Шўриши Восеъ» (њамроњ 
бо А. Дењотї), либреттои операи «Тоњир ва Зуњра» 
(1943, либреттои лирикию мазњакавии «Арўс» (1945), 
либреттои балети «Писари Ватан»-ро таълиф намуда, 
дар ташаккули драмнависї барин аз навъи тозаи 
адабии тољикї ва шаклу жанрњои он сањм мегирад. 
Њамчунин кинономањои филми бадеии «Њасани  
аробакаш» (1966, њамроњ бо И.Филимоновна), «Бо 
амри дил» (1976, њамроњ бо Д.Булгаков ва Л.Файзиев), 
«Субњи Ганг» ба ќалами вай тааллуќ доранд. 

Турсунзода дар гирд овардану омўзиши адабиѐти 
гузаштаи тољикї  (маљмўаи «Намунањои адабиѐти 
тољик», 1940), фарњанги мардумї низ сањм гирифтааст. 
Маљмўаи гирдовардаи вай «Намунаи фолклори тољик» 
(њамроњ бо А. Н. Болдирев) борњо рўи нашрро (1940, 
1945, 1957) дидаанд. Бисѐр муњим аст, ки чи адабиѐти 
классикї ва чи эљодиѐти мардумї ба осори шоир 
таъсири судманде кардааст ва љанбаи халќї аз 
хусусиятњои пурќуввати онњо ба шумор меояд.   

Пањлуи дигари эљодиѐти Турсунзода танќиду 
адабиѐтшиносї ва публитистика мебошад. Асарњои 
публитсистиаш низ бо хусиятњои худ имтиѐз дорад. 
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Турсунзода зиѐда аз 200 маќолаю очерк ва ќайдњои 
сафар таълиф кардааст, ки дар онњо лањзањои муњимми 
сафарњояш ба тамоми гўшаю канори олам - 25 кишвари 
Шарќу Ѓарб, таассуроташ аз конгрессњои байналхалќї 
ва дигар мањфилу љаласот баѐн ѐфтаанд. Дар 
публитсистикаи Турсунзода, чун ашъораш, мазмунњои 
сиѐсиву иљтимої ва  муборизаи мардум барои озодї ва 
ояндаи нек мавќеи муњим доранд. 

 Вай бахусус дар инкишофи танќиди адабї сањми 
калон гирифтааст. Назар ва бањои вай ба сифати раиси 
Иттифоќи нависандагони Тољикистон (1946-1977)  дар 
наќду баррасии адабиѐти тољикии чил соли асри 
гузашта, эљодиѐти намояндагони људогонаи он ва 
асарњои алоњида хеле арзишманд мебошад. 

Зиѐда аз он, устод Турсунзрда дар тарбияи ањли 
адаби тољики 60-соли охири адабиѐти тољикї чун 
мураббии сахтгиру ѓамхор сањми бисѐр бузурге  
гирифтааст. Нависандагони номвар ва пешраве чун 
Пўлод Толис, Фазлиддин Муњаммадиев, Ѓаффор 
Мирзо, Аминљон Шукўњї, Муњиддин Фарњат, Гулчењра 
Сулаймонї, Кўњзод, Сорбон, Мављуда Њакимова, 
Мўъмин Ќаноат, Лоиќ Шералї, Бозор Собир, Гулназар 
Келдї, Гулрухсор, Саидалї Маъмур, Ѓоиб Сафарзода, 
Ашўр Сафар, Салимшо Њалимшоњ, Зулфия ва дањњои 
дигар дастпарвари мактаби адабии Мирзо Турсунзода 
њастанд ва  муњимтарин ибтикороту тозапардозињо ва 
тамоюлњои нави њунарии адабиѐти тољикї ба номи 
онњо иртибот мегирад. 

Осори устод Турсунзода ба бисѐр забонњо, аз 
љумла забонњои мардуми собиќ шўравї, бахусус русї ва 
дигар забонњои олам мисли англисї, њиндї, хитої, 
немисї, франсавї, чехї, испанї, полякї, булѓорї, 
монголї ба нашр расидаанд. Масалан, достони «Аз 
Ганг то Кремл» пас аз нашр шудан ба зудї ба 10 забони 
њиндї ва ба забонњои англисї, франсавї ва испанї ба 
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ба табъ расида буд (Таджикский ССР, 
Энциклопедический издания, Душанбе, 1974, стр. 331)13. 

Устод Турсунзода дар вазифањои муњимми 
расмиву  љамъиятї: раиси Иттифоќи нависандагони 
Тољикистон, раиси Кумитаи мукофоти давлатии 
Тољикистон ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї, аъзои 
Президиум ва котиби Садорати Иттифоќи 
нависандагони СССР, аъзои Кумитаи умумииттифоќии 
Мукофотњои ленинї ва давлатии СССР, намояндаи 
халќ (депутат) дар Совети Олии СССР, аъзои КМ ЊК 
Тољикистон кору фаъолият намудааст. Зањматњои 
адабиву љаъиятии вай сазовор таќдир карда шудааст. 
Вай барандаи љоизаи давлатии СССР (1948), мукофоти 
Ленинї (1960), љоизаи давлатии Тољикистон ба номи 
Абўабдуллоњ Рўдакї (1963), мукофоти Комсомоли 
Тољикистон ва дорандаи унвонњои Ќањрамони Мењнати 
Сотсиалистї (1967), Шоири Халќии Тољикистон (1961) 
мебошад. 

Турсунзода ба сифати ходими сиѐсї ва љамъиятї, 
бахусус чун раиси Кумитаи якдилии мамлакатњои Осиѐ 
ва Африќо, аъзои Президиуми Кумитаи советии сулњ 
корњои бузургеро дар амнияти љањонї, истиќлолу 
озодии халќњои Осиѐ ва Африќо, сулњу якдигарфањмии  
мардуми олам анљом додааст. Вай дорандаи мукофоти 
байналмилалии ба номи Љавоњирлол Нерў (1957), 
медали Љамол Абдунносир (1972), ордени Республикаи 
халќии Булѓория - «Крилл ва Мекфодий»  (1973), 
«Медали тилои Кумитаи советии муњофизати сулњ» 
(1974) мебошад.  

Ному осори устод Турсунзода зинда ва мењраш 
дар дили мардуми тољик барои њамеша аст. Имрўз 
ноњияи алоњида, Донишкадаи њунарњои зебои 
Тољикистон ва яке аз ќуллањои Помир номи 

                                                           
13 Таджикский ССР, Энциклопедический издания, Душанбе, 

1974, стр. 331. 
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Турсунзодаро доранд. Дар шањри Душанбе музейи 
адабї, дар шањри Хуљанд хона-музей ва дар ш. 
Турсунзода њайкали вай гузошта шудааст. Бо ќарори 
ЮНЕСКО дар соли 2001 ба таври густарда дар сатњи 
љањон љашн гирифта шудани 90-солагии ў намоѐнгари 
эътирофи сањми устод дар адабу фарњанги муосир аст. 
Нињоят Мирзо Турсунзода бо фармони Президенти 
Тољикистон  Эмомалї Рањмон ба унвони олии 
Тољикистони соњибистиќлол Ќањрамонони Тољикистон 
(7 майи 2001)  сазовор дониста шудааст.  

 
 
Манобеъи мавриди истифода: 
 
Бобоев Ю., Мирзо Турсунзода, Д., 1961; њамон 

муалл., Сипањсолори назм, Д., 1971; 
 Шукуров М., Халќият ва мањорат. Анъана, 

халќият ва мањорат, Д., 1964;  
Сайфуллоев А., Мирзо Турсунзода, Д., 1983; 

њамон муалл., Меридианы поэзии, Д., 1971; 
 Османова З., Мизо Турсун-заде, М., 1961;  
Бабаев Ю., Шодикулов Х., В стремительном 

вихре жизни, М., 1986; 
 Мизо Турсун-заде. Библиографический 

указатель, Д., 1981;  
Васлгари дилњо. Хотирањо дар бораи Мирзо 

Турсунзода. Тартибдињанда Х. Отахонова, Д., 1981; 
 Акбаров Ю., Шеъри эњсос ва тафаккур, Д., 1985; 
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НАМОИШНОМАИ 
«ТОЊИР ВА ЗУЊРА» 

 
Устод Турсунзода, чунонки аз зиндагиашон 

пайдост, дар пањлуи устод Садриддин Айни дар 
оѓозгањи шаклгирии фарњанги нави тољикї ќарор 
доштанд ва дар њамаи риштањои он сањми назаррасе 
гирифтаанд. Як бахш аз фаъолияти эшон таълифи 
асарњои драмавї будааст. Вай дар оѓози фаъолияти 
адабиаш драмаи «Њукм»-ро навишт, ки сазовори 
љоизаи барои драмнависон ихтисосдодашуда гардида 
буд. Ин гувоњ бар он аст, ки Турсунзода дар эљоди 
асари драмавї њунари хосса доштааст. Минбаъд ба 
таълифи намоишномањои манзум пардохта, њамроњ бо 
Абдусалом Дењотї, дар асоси достони шоири тавонои 
классик Низомии Ганљавї драмаи «Хусрав ва Ширин»-
ро эљод кард. Зоњиран, муаллифон аз имконияти зиѐди 
драмавии достони шоири тавоно истифода карда, онро 
барои сањна омода карданд ва ба њамин васила собит 
сохтанд, ки дар ташаккули драматургия барин як навъи 
адабии тоза дар адабиѐти тољик, осори классикии мо 
манбаи хуби эљодї шуда метавонад. Зиѐда аз он, дар 
асоси сужањои фолклорї таълиф кардани асари драмавї 
низ таљриба шуда буд. Аз љумла, драмаи Абдуррауфи 
Фитрат «Шўриши Восеъ»  ин корро анљом медињад. 
Турсунзода худ низ либреттои «Шўриши Восеъ» (њамроњи 
Баласанян) эљод карда буд. Ин тамоюл дар солњои љанг 
бештар афзуд ва асарњои Миршакар, Саидмуродов ва 
Ќосимов ба вуљуд омаданд. Устод Мирзо Турсунзода низ 

драмаи «Тоњир ва Зуњра» (1942)-ро дар њамин равиш эљод 
мекунад. 

Асар дар асоси сужаи афсона таълиф шудааст ва 
муаллиф мехоњад тавассути ривояти мардумї масъалањои 
иљтимоии њаѐти мардумро ба тасвир гирифта бошад. 
Чунин ба назар мерасад, ки ин сужа имкон додааст, то 
моњияти љўяндагии амалии инсон барои бењ сохтани 
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зиндагиаш дар мубориза ба ќуввањои бадї амиќ ва 
муассир ба тасвир ояд ва њаводиси замони љангро бозгў 
намояд. Куллан, драмаи мазкур ба љустуљўњои њунарї ва 
шаклу сабки мардумї ва миллї мувофиќ буда, равияи 
мазкурро таќвият медињад. 

Турсунзода ин асарро дар асоси афсонаву ривояти 
халќї дар бораи ишќи Тоњиру Зуњро таълиф намуда, 
мушкилоти пеширўи онњоро дар роњи ба њам расидан наќл 
менамояд. 

 Афсонаи халќии «Тоњир ва Зуњра» дар байни 
мардуми тољик (ва натанњо тољик) хеле шуњрат дорад. 
Афсонаи мазкур бо бозгўи фолклоршинос Р. Амонов дар 
маљмўаи «Афсонањои халќии тољикї» љой дода шудааст.14  

Дар натиљаи муќоиса маълум гардид, ки М. 
Турсунзода аз афсона истифодаи эљодкорона кардааст. 
Вай баъзе аз лањзањо ва нуктањои муњимми мундариља ва 
идеяи асосии онро гирифта, дар асл як асари тозаи адабї  
эљод менамояд. 

Аммо нуктањои асосии таќобули афсона ва 
либреттои «Тоњир ва Зуњра» асосан ба тариќи зайл аст:  

1. Солиѐни дароз бефарзанд будани шоњу вазир, 
умеди фарзанддор шудан онњоро ќарини якдигар 
сохта ва нињоят ба чунин натиља расидаанд, ки агар 
духтару писардор шаванд, онњо бояд бо њам 
хонадор шаванд. 

2. Тарбяи онњо бо дасти мураббї, як љо бузург 
гардидану мактабхон шудан, ба њам унс гирифтан 
ва лањзаи саѐњат дар чањорбоѓи шоњї, ки бо њам аз 
муњаббат њарф мезананд. 

                                                           
14 «Тоњир ва Зуњра» - Дар китоби «Афсонањои халќии тољикї.- 

Сталинобод: Нашриѐти давлатии Тољикистон, 1957, сањ. 207-235. 
Тартибдињандагон Р. Амонов ва К. Улуѓзода. Аммо асари Мирзо 
Турсунзода тањти унвони «Тоњир ва Зуњра» таълиф шуда, муаллиф 
номи Зуњраро (ба Зуњро) иваз накардааст. 
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3. Мавзўи (мотиви) рашку њасади дарбориѐн (дар 
афсона) дар либретто ба Ќароботур нисбат дода 
шудааст, зеро вай ба Зуњра ошиќ шуда буд. Дар 
афсона Ќароботур шоњи кишвари дигар аст ва 
њарифи сахти Тоњир ва њамчунин падари Зуњра 
мебошад. Дар мавриди интихоби Ќароботур ба 
сифати раќиб, Турсунзода ба суннати ишќиясароии 
адабиѐти классикї пайравї мекунад. 

4. Бо дасисаи бадхоњон ба шубња афтодани шоњ ва 
кинавар гардидани ў нисбат ба Тоњир. 

5. Бо зўр аз њам људо кардани ошиќон бо маќсади аз 
якдигар дилсард шудани онњо, то ба њадафашон (ба 
Ќароботур ба занї додани Зуњра) бирасанд. 

6. Нињоят, анљоми фољеавии зиндагии ќањрамонон. 
Агар љиддї мутаваљљењ гардем, маълум мешавад, ки 

либретто њарчанд дар заминаи афсона таълиф шудааст, 
дар он таъсири маснавињои ишќї-романтикї бештар аст. 
Мо ба хулосаи Л. Н. Демидчик, ки онро «либретто-
достон» гуфта буд, мувофиќ мебошем.15 

Фабулаи либретто дар сохтори классикии ошиќу 
маъшуќ ва раќиб, ки чи дар достонњои машњуре чун 
«Лайливу Маљнун», «Хусраву Ширин» ва чи осори ѓиноии 
шеъри гузаштагон машњур буд, сохта шудааст ва муаллиф 
мавзўъу муњтавои ривояту афсонаро на танњо ба суннати 
классикї њамсон месозад, балки онро ба ќолаби навъи 
нави адабии драма (либретто) созгор медињад. Ба ин 
маънї либреттои «Тоњир ва Зуњра» яке аз аввалин 
намунањои асари драмаи назмї мебошад. Албатта, 
фаромўш набояд кард, ки ба ин ќолаб таълиф шудани 
асари мазкур таќозои жанри он, ки асосан бо мусиќї ва 
сурудан иљро мешавад, вобаста мебошад. Зиѐда аз он, 
акнун мавзўи ишќ дар ќолаби ба куллї тозаи асари 
намоишї эљод мешуд. 

                                                           
15Л. Н. Демидчик. Асари мазкур, сањ. 36 
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Дар ин маврид ѐдовар шудан лозим аст, ки худ 
осори достонии классикї ва афсонањои ишќї дар мабдаъ 
маводе барои таљассум кардан доранд. Низоъи сељониба, 
аслан бунѐдѐфта ба амалу талош ва набарду муборизањост. 
Яъне дар ин маврид ба драманавис љанбаи драмавї ѐ 
драматизми мавзўъ кўмак кардааст. Њамчунин барои 
Турсунзода ин таљрибаи аввал набуд. Маълум аст, ки ў 
њамроњ бо Абдусалом Дењотї дар асоси достони «Хусраву 
Ширин»-и Низомї либреттои њамномро таълиф карда 
буд. Инак, мо асаре пеши рў дорем, ки љанбањои асари 
халќї, классикї ва намоишї (драмавї) дар он ба њам 
омадаанд. 

Мундариљаи либретто ба ин зайл аст: 
Дар як давру замоне дар кишари Хоразм шоњу 

вазире њокимият доштанд, вале солњо бефарзанд буданд. 
Шоњ хеле азият мекашид, ки агар рўзе бимирад, валиањд 
надорад ва тољу тахти шоњї беворис хоњад монд. Ва аз ин 
сабаб барои фарзанддор шудан њама касро ѐрї мекард, 
дарвешону дуохононро зар меафшонд ва ѓайра. Нињоят бо 
амри Худованд шоњу вазир фарзанддор мешаванд: вазир 
соњиби писар, ки Тоњир ном дорад ва шоњ соњиби духтар 
мегардад, ки Зуњра меномандаш: 

 
Вазир аз рўи Тоњир мењр омўхт, 
Рухи шањ аз љамоли Зуњра афрўхт.16  
 
Ва шоњ ба ин натиља расид, ки Тоњир ва Зуњра, чун 

ба камол расиданд, ба њам хонадор мешаванд ва њеч касе 
онњоро аз њам људо карда наметавонад: 

 
Шањаншоњ халќи оламро хабар дод, 
Ки: «Хушбахтам ман аз келину домод 

                                                           
16 М Турсунзода. Тоњир ва Зуњра. – Сталинобод: Нашриѐти назди 

СКХ РСС Тољикистон, 1944, сањ. 7. Минбаъд сањифањо дар дохили 
матн дар ќавс нишон дода мешавад.  
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Тавонад ѓайр агар аз роњи иѓво 
Људо аз њамдигар созад шуморо. 
Яке бинед рўзи сахти Маљнун, 
Дигар таќдири Лайлии љигархун» (с. 7)17. 
 
Даъват кард, ки ин ду ба њам мењрубон бошанд ва 

њеч иѓво ва дахолати ѓайр набояд онњоро људо созад, 
балки: 

 
«Ба як љо њарду озодона гардед, 
Яке шамъу дигар парвона гардед» (с. 7)18. 
 
Ва дар воќеъ, Тоњиру  Зуњра, бо рањнамоии Зулайхо, 

ки доя - сарпарасти онњо буд, хушу хурсанд, бо шодиву 
нишот зиндагї мекарданд, дар дилашон мењру муњаббати 
якдигар рўз то рўз ќавї гардида, ба ишќ табдил меѐфт. 
Бинобар ин, онњо њар ду изњор медоранд: 

 
Аз ишќ агар гўям сухан, 
Чун аввалин алфози ман 
Номи ту ояд бар забон, 
Аз сидќи дил аз маѓзи љон (с. 7)19. 

 
Ин њама то замоне идома меѐбад, ки Ќароботур ба 

Зуњра ошиќ шудаву аз рашку њасад ба ин ошиќу маъшуќ 
ба роњи кинаву ќасос медарояд ва шоњро нисбат ба Тоњир 
бадгумон месозад, ки гўѐ бо мусоидати Зулайхо Зуњраро 
бероња мекунад. Шоњ дар ѓазаб ба Зулайхо метозад («Чаро 
бероња кардї духтарамро. Ба зери нанг афкандї сарамро, 
с. 8)20 ва бо ќањр аз ваъдаи ба домодї пазируфтани Тоњир 
бармегардад. Тоњир мехоњад собит кунад, ки ишќ гуноњ 
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 Њамон асар.с 7 
18

 Њамон асар.с 7 
19

 Њамон асар. с7 
20

 Њамон асар. с 8 
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нест ва шоњ худ инро талќин кардааст. Вале Ќароботур ба 
оташи ѓазаби шоњ (ки Тоњир намакношиносї кардааст) 
равѓан мерезад ва Шоњ фармон медињад: 

 
«Људо созед зуд аз тан сарашро» (сањ. 11)21. 
 
Аммо бо дахолати мардум (хор) аз ин раъйи худ 

гашта, Тоњирро ба табъид њукм мекунад. Барои Зуњра дар 
лаби дарѐ ќаср сохта, фармон медињад, ки ў бояд дигар њеч 
номањрамеро набинад. Њамин тавр, Тоњиру Зуњра ба дарду 
алам аз њам људо мешаванд… 

Аммо Зуњра дар фироќи Тоњир месўзад ва аз њар 
куљое ва њар касе суроѓи ўро мекунад. Тоњир низ 
њамчунин. Аз љумла, бо корвониѐн мурољиат мекунад ва ба 
ў Тоњир бо суруд љавоб медињад. Лањзаи дидор, духонии 
(дуэти) Тоњиру Зуњра. Ќароботур аз ин њама бохабар 
мешавад. Тоњир бо шамшер ба ў њуљум мекунад ва 
Ќароботур гўѐ аз номи шоњ ба ў изњор медорад, ки агар 
Тоњир аз ин амалњои нохуб, яъне «љангу хунрезї» (с. 294)22 
бигардад, ўро сарлашкар таъйин ва домоди худ мекунад. 
Зуњра низ ба ин хабари дурўѓ дода мешавад ва Тоњирро ба 
сулњу салоњ даъват менамояд ва Тоњир иродаи ўро иљро 
мекунад. Аммо шоњ баръакс ба ќатли ў фармон медињад. 
Барои дуруст будан ѐ набудани ин ќарори шоњ байни 
вазирон ва Ќароботур бањсу маноќиша мехезад: 
Ќароботур љазои Тоњирро ягона роњи дуруст мешуморад, 
аммо вузаро онро берун аз адолат ва ба бахту тахти шоњї 
(сањ. 296)23 хатарнок медонанд. Нињоят, шоњ њукм 
мекунанд, ки Тоњирро даруни сандуќ андохта, ба дарѐ 
партоянд, то тўъмаи нањангу моњиѐн ва лошахўрону 
каргасњо гардад. 
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 Њамон асар. с 11 
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 Њамон асар. с 294 
23

 Њамон асар. с 296 
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Зуњра, ки зоњиран ба кадом самт њаракат кардани 
сандуќро медонист, савореро ба хидмат мехонад ва ба 
номи духтари шоњи Хоразм – Мањин, ки дўсташ будааст, 
номае мефиристад, то Тоњирро наљот дињад. 

Баъди ин ба сужаи либретто њаводису низоъи нав 
ворид мешавад. Дар ќасри шоњи Хоразм, духтарони шоњ 
Мунира, Назира ва Мањин лаби дарѐ нишаста, мўњоро 
шона мезананд ва таронасарої мекунанд: 

 
Зулфи мушкинро ба рўи худ парешон кардаї, 
Боѓи њуснатро саросар сунбулистон кардаї… 
 
Ва ногањон чашмашон ба сандуќе меафтад, ки рўи 

об меомад. Байни њам бањскунон ба натиљае мерасанд, ки 
бояд сандуќро берун кашанд. Ва њар як аз духтарон бо 
кокулони худ мехоњад сандуќро ба банд андохта, берун 
орад. Танњо ба Мањин даст медињад, ки ин амалро иљро 
кунад. Чун сандуќро боз мекунанд, дохили он Тоњири дар 
хобро дида, мафтуни љамоли ў мегарданд (с. 301)24. Байни 
онњо муноќиша ва рашк дар мегирад ва ба ин натиља 
мерасанд, ки бояд худи Тоњир яке аз онњоро писандад ва 
интихоб кунад… Тоњир бедор мешавад ва њайрон аст, ки 
дар куљо ќарор дорад. Сипас аз сарнавишти талхи худ 
месарояд. Мањин супориш медињад, то асбоби базмро 
омода созанд ва Тоњирро ба ифоќа оваранд ва худ низ 
меравад. Назира ва Мунира танњо мемонанд. Мунира аз 
рашк изњор медорад, ки агар Тоњир азони Мањин шавад, 
пас Тоњирро нобуд (бо зањр) хоњад кард. Шоњ ва ањли 
дарбор Тоњирро ба сифати мењмон хушу хурсандона 
пазирої мекунанд, раќсу суруд, бадењахонї байни 
духтарони шоњ ва ба боданўшї оѓоз мекунанд. Њамин 
замон Назира фарѐд мезанад, ки Тоњир шароб нанўшад, 
зеро ба он Мунира зањр андохтааст. Аз ин хабар шоњ ба 
ѓазаб меояд ва ўро нафрин карда мегўяд, ки дигар духтари 
ў нест, Мањин њам аз хоњарї бо ў даст мекашад. 
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Чунонки мебинем воќеањо хеле шиддат мегиранд ва 
бархўрди шахсиятњо тезу тунд мешаванд. Дар њамин 
маврид Тоњир хоњиш мекунад, ки аз гуноњи Назира 
бигзаранд ва њама аз нав ба шодиву хурсандї машѓул 
мегарданд. Ва нињоят савор њам расида меояд ва 
мактуберо ба Мањин месупорад. Мањин мањзун ва њама аз 
асли воќеа бохабар мешаванд, аммо ноилољ бо дили 
кашолу муњаббати зиѐд бо Тоњир хайру хуш менамоянд. 

Аммо дар гўшаи дигар воќеањои тоза љараѐн дорад ва 
дар ќасри шоњ замзамаи тўйи Зуњра бо Ќароботурро 
мекунанд. Яъне ба сужаи умумии намоишнома низоъњои 
тоза ворид шуда, онро ба сўи ављ савќ медињанд. Њама 
омодаи маросими тўй, љавонон, занњо «наќши калон», шеъру 
суруд мехонанд. Ќароботур ќаноатманд аст, ки нињоят ба 
орзуяш расид ва аз Зуњра марњамат интизор аст. Аммо Зуњра 
ба ў љавоби талхе медињад. Шоњ сабаби маъюсии 
духтарашро пурсон мегардад ва аз пайи чора шуда, 
мурољиат менамояд, ки оѐ духтари ўро аз ин вазъи афсурдагї 
мешавад берун кашид? Ва Њофиз аз миѐни халќ баланд шуда, 
ин вазифаро ба уњда мегирад. Ў месарояд аз ќиссаи ошиќони 
ноком. Зуњраро овози вай бесаранљом мекунад ва Тоњирро 
мешиносад… Њама аз мардум то Шоњ дар њайрат, ки чї тавр 
кас аз љањаннам метавонад саломат баргардад. 

Воќеањо хеле зуд ва бошиддат љараѐн мегиранд. 
Ќароботур бо шамшер ба Тоњир њамла мекунад, Тоњир низ 
ба ў њамлавар мешавад. Байни онњо љангу шамшерзанї 
идома мекунад. Тоњир Ќароботурро меафтонад. Дар 
њамин маврид Зуњра бо ханљари Тоњир ба ў бахшида 
Ќароботурро мекушад. Шоњ фарѐд мезанад, ки: 

 
Хабар созед зудтар мири шабро, 
Њама љаллодњои хунталабро!.. 
Ба пеши чашми ман то ки бибуранд 
Сари ин њар дуро оварда дар банд! (сањ. 34)25. 
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Замоне, ки љаллодњо меоянд, дигар барои Тоњиру 
Зуњра доира танг шуда, хориву залилї дар пешорў буд. Ва 
ин ду достони ишќу садоќати худро дар муќобили 
беадолатї ва зулму ситам суруда, худашонро аз баландї 
ба љарї меафкананд ва ба намоду афсонаи ишќи ошиќии 
поку содиќ табдил меѐбанд. 

Мо ин сужаро наќл карда љо-љо њаракати воќеањо, 
рабт гирифтану ба њам бархўрданњояшро таъкид намудем, 
ки нињоят талошу муборизаи ду ошиќи пок дар баробари 
макру фиреб, љањолат ва беадолатї ба фољиа меанљомад. 

Чизи љолиб дар ин воќеабандї он аст, ки муаллиф, 
ба љуз аз баъзе маврид, њељ гоњ шиддати онњоро суст 
накарда, дар дохили њар парда, ки њодисаи тозае пеш 
меояд, чандин низоъу мушкилро пеши ќањрамонон 
мегузорад ва ба ин васила мураккабии вазъи амали онњоро 
таъкид менамояд. Аммо сабаби ин ташаннуљи доимии 
њодисањо ва бархўрди дастурњои зиндагї ва ахлоќиву 
маънавї, ки дар адабиѐти ба мавзўъњои њозиразамон 
бахшидаи шўравї (њатто дар асарњои замони љанг низ) 
камтар ба чашм мехўрад, чї аст? Ба фикри банда иллат, 
пеш аз њама, ба сужаи афсонавї вобаста аст. Бисѐр муњим 
аст, ки дар нусхаи мардумии сужаи «Тоњиру  Зуњра» 
воќеаву бархўрдњо пуршиддат љараѐн мегиранд. Њатто 
низоъи марказї байни Тоњир ва Ќароботур дар афсона 
одї нест, балки байни шахси одї ва шоњ аст. Дар айни 
замон, ба давлати шоњ-падари Зуњра низ Ќароботур 
тањдид мекунад, ки низоъро бештар тезутунд менамояд. 
Ин њам аљиб аст, ки дар афсона падари Тоњир (вазир) аз 
дасти шоњ кушта мешавад. Њатто вазирон низ хоњони ба 
Ќароботур додани Зуњро њастанд. 

Зуњра бо ќатъият ин издивољро рад мекунад.  
Вазирон бори дигар ба шоњ дар муќобили Тоњир 

маслињате медињанд. Аммо Тоњир бо ќатъият садоќаташро 
ба муњаббати Зуњра иброз менамояд… 
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Мотиви аз якдигар људо доштани ошиќон низ аз 
афсона гирифта шудааст ва анљоми фољиавии зиндагии 
Тоњир ва Зуњра низ. 

Бинобар ин, ба фикри банда, як сабаби бо ин њама 
мураккабї ва бо шиддат љараѐн гирифтани намоишнома 
њамин маводи афсонаї мебошад. Бисѐр љолиб аст, ки бар 
хилофи афсонањо, ки анљоми њушу хурсандона доранд, 
афсонаи «Тоњир ва Зуњра» фољиавї меанљомад. Ва шояд, 
як сабаби бар асоси намоишнома интихоб кардани 
афсонаи мазкур аз љониби Турсунзода њамин бошад. Зеро 
ин асари пурмубориза, бо тазодди љиддиву мураккаб ва 
анљоми фољиавї ба њолу њавои замони љанг ва он њама 
мушкилоти сангине, ки дар сангарњо дар баробари 
фашизми Германия ва мењнати сахти аќибгоњ вуљуд дошт 
ва њам аз муборизаи байни фашистони хунхор ва набарди 
одилонаву адолатљўѐнаи мардуми шўравї бештар љавобгў 
буд. 

Дар њар њолат муаллиф имкон ѐфтааст, ки як асари 
бисѐр муњимму аз њайси бадеї пурмаъние эљод намояд. 
Дигар нуктаи муњим, ба андешаи банда, ин аст, ки 
Турсунзода (ва шояд њар яке аз нависандагони 
соњибистеъдод), агар озодии эљодї фароњам оварда мешуд, 
барои таълифи асарњои асил ва пурмуњтавои адабї майлу 
имкон доштанд.  

Либреттои «Тоњир ва Зуњра» на танњо аз њайси 
муњтаво ва дарунмоя, низоъу бархўрдњо љолиби диќќат 
аст, балки аз назари тасвири шахсиятњо низ сазовор ба 
гуфтугў мебошад. 

Дар либретто, пеш аз њама, чењраи Зуњра љолиби 
диќќат аст. Вай духтарест дар айни камоли љавонї, ки 
зиндагї, табиат, бањорро дўст медорад ва ошиќ ба Тоњир 
аст. Муњаббаташро рўшод изњор медорад ва њатто 
Тоњирро ба фаъолияти бештаре дар роњи ишќ талќин 
менамояд. Ў сурудааст: 
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Ишќ омаду ихтиѐри ман рафт, 
Ороми дилу ќарори ман рафт. 
Бе ѐр на рўз тоб дорам, 
Не шаб ѓами хуфту хоб дорам… 
Он кас, ки њавас ба ѐр дорад, 
Бо роњати худ чї кор дорад? 
Ёр ояд агар, бањор ояд, 
Њам роњату њам ќарор ояд… (с. 5)26. 

 
Чун аз Зулайхо (доя) таърихи ањди падарашро бо 

вазир – падари Тоњир мефањмад, бовараш ба висол бо 
Тоњир бештар ва азмаш ќатъї мегардад. Ў ва Тоњир аз 
њамдилї месароянд: 

 
Сўзад љафо гар пайкарам, 
Аммо намояд, дилбарам. 
Ишќи туро хокистарам. 
Дар сина чун ахгар нињон (с. 8)27. 

 
Бинобар ин, чун њар бор ўро аз Тоњир људо 

месозанд, аз фироќ месўзад, дар садади ѐфтани илољ ва 
расидан ба дидори ўст ва аз имкони аввалини висол 
Тоњирро бо муњаббат пешвоз мегирад. Аслан ў дар роњи 
расидан ба маќсади худ фаъол мебошад, пайваста дар 
љустуљўи роњу тадбирест, ки ба мањбубаш бирасад. Замоне, 
ки Тоњирро ба дарѐ меандозанд, эњсос мекунад, ки на 
танњо аз вай људо шудааст, балки эњтимоли марги ў низ 
њаст, ба Мањин мактуб менависад… Зуњра барои ишќи худ 
ба падараш Шоњ бањсу талош мекунад ва њатто ўро чун 
мабдаи зулму беадолатї мањкум менамояд: 

 
…Тахти шоњона аз ту пурнанг аст. 
Чоњ кандан ба фарќи сар дар кўњ, 

                                                           
26

 Њамон асар.с 5 
27

Њамон асар. с 8 
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Дили хоро ба гиря тар кардан. 
Балки осонтаранд аз он ки 
Ба дил сахти шањ асар кардан…(с. 16)28.  
 
Ё дар мавриди дигар ошкоро ба падар изњор 

медорад: 
 
Барои чї намоям шодмонї 
Ки дурам кардаї аз зиндагонї. 
Маро аз ханда худ бегона кардї  
Ба дарду ѓуссаам њамхона кардї. 
Тоњирам, кошкї зи рўи њаво, 
Мисли симурѓ мешудї пайдо… (с. 36)29. 
 
Ва чун дид, ки дар набарди Тоњиру Ќароботур вазъ 

танг аст, бо ханљар Ќароботурро њалок месозад. Ва нињоят 
бо Тоњир аз дасти зулми падар худро ба љарї мепартояд. 

Чун ба чењраи Зуњра ва амалњои вай менигарем ва 
ўро дар канори образи занони достонњои ишќиву 
рамантикї мегузорем, пай мебарем, ки ў аз онњо ба 
маротиб фаъол аст. Зиѐда аз он, сарнавишташ фољиавї 
меанљомад. Дар ин маврид Турсунзода бештар ба хатти 
сужаи афсона пайравї кардааст ва дар афсона бошад 
идели мардум дар барои ишќу ошиќї, муњаббати пок ва 
дар ин роњ ќурбон шудан таљассум ѐфтааст. 

Њамзамон, образи Тоњир низ бо хислатњои хоси 
худаш имтиѐз дорад. Тоњир, ки аз кўдакї ба Зуњра њамроњ 
бузург мешавад, пайваста ба ў унсу улфат гирифта, сол ба 
сол дар дилаш ишќу муњаббат нисбат ба вай камол меѐбад. 
Вале Тоњир ба њарими Зуњра эњтиром мегузошт ва њатто 
Зуњра ўро аз ин камфаъолиятї мазаммат њам кардааст: 

 
Тоњир ту хоб кардї, 
Њай хоби боб кардї, 

                                                           
28

 Њамон асар.с 16 
29

 Њамон асар. с 36 
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Бархез, ки дили мо 
Бисѐр об кардї… 
Дорї хабар, ки омад 
Њангоми ишќ бозї… (с.4)30 

 
Ваќте ки аз Зулайхо таърихи ањди падараш бо 

шоњро шунид, дигар дилаш мунаввар гардид ва эњсоси 
худро ошкор баѐн кард: 

 
Магар шаб рафту омад субњи уммед 
 
Ва Зуњра ба ў љавоб дод: 
 
Ки мебинам фурўзон рўи хуршед (с. 731). 
 
Минбаъд Тоњир низ дар роњи расидан ба висол 

фаъол аст ва самимияту садоќати худро нисбат ба Зуњра 
ошкоро изњор ва ўро њимоят менамояд. Њангоме ки бо 
дасисаи Ќароботур шоњ ба вай кинавар мешавад, Тоњир аз 
ишќи беолоишаш ба Зуњра ва ањди падараш ба шоњ ѐдовар 
мешавад: 

 
Дар он мулке, ки њазрат подшоњ аст, 
Магар ошиќ шудан кори гуноњ аст?.. 
Касе, ки њаст мард, аз ањду паймон 
Бимирад њам намегардад пушаймон. 
Шањо, модом ки худ ваъда кардед, 
Дигар аз ваъдаи худ пас нагардед (сањ.11)32. 
 
Замоне, ки ба зўр ўро аз Зуњра људо мекунанд, вай 

садоќати худро ќатъї изњор доштааст: 
 

                                                           
30

 Њамон асар.с 4 
31

 Њамон асар. с 7 
32

 Њамон асар. с 11 



 51 

Бар сарам хоњанд гардонанд санги осиѐ, 
Дар рањат собит намоям ваъдаи мардонаро (с. 14)33. 
 
Дар њар вазъе ў ба Зуњра содиќ аст. Њатто њангоме 

ки духтарони шоњи Хоразм - Мањин, Назира ва Мунира 
њар яке дар алоњидагї ва хоса Мањин ўро дўст медорад. 
Аммо Тоњир ба ин њама мењрубонињои онњо ташаккур 
мегўяд ва њатто гуноњи Мунираро, ки аз рўи рашк ќасди 
љони ў карда буд, аз шоњ хоњиши бахшиш мекунад ва 
оќибат баъди расидани мактуби Зуњра бо онњо, бахусус 
Мањин, видоъ менамояд: 

 
Ман ба роњи љустуљўи ѐри худ гашта равон, 
Бо ту, эй љонон Мањин, эй дилрабо, кардам видоъ. 

 (с.32)34. 
 
Тоњир дар сурати Њофиз ба тўи арўсии Зуњра ва 

Ќароботур њозир мешавад, Зуњра ўро мешиносад ва аз 
зинда буданаш хеле хурсанд мегардад… Вале дар 
муќобили даъвати Ќароботур ба набард хеста, ўро аз по 
меафтонад… Пас аз он, ки Зуњра Ќароботурро ба њалокат 
мерасонад, падараш шоњ ба марги онњо њукм мебарорад, 
Тоњир ва Зуњра, бедудилагї, ба пешвози марг мераванд. 
Тоњир ва Зуњра изњор медоранд: 

 
Хоњї гар, аз ман љон ситон, 
Мебахшамат мардона љон. 
То ишќи ту баъд аз сарам 
Афсона гардад дар љањон. 
Не марг тарсонад маро, 
Не зулми шоњи пурљафо…(сањ. 3435) 

 

                                                           
33

 Њамон асар. с 14 
34

 Њамон асар. с 32 
35

 Њамон асар. с34 
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Чунонки мушоњида менамоем, образи Тоњир низ 
хеле мушаххас тасвир шуда, аз назари садоќат ба ишќ ба 
њамсонњои классикии худ Маљнун, бахусус Фарњод, 
иртибот мегирад. Аммо маънан бештар ба аслнусхаи  
афсонавии худ робита дорад. 

Куллан дар мавриди шоњ ва Ќароботур метавон 
гуфт, ки онњо дар заминаи мотивњои халќиву классикї, 
чун раќибу мухолифони ба њам расидани ошиќон ва ишќи 
поки инсонї намудор мешаванд. Аммо чунин ба назар 
мерасад, ки симои Ќароботур дар намоишнома-либретто 
камнуртар тасвир ѐфтааст. Образи иштирокдорони фаръї 
ва њошиявї, амсоли Зулайхо, хор (мардум, дугонањо), 
вазирон, Мањину Мунира бо чанд љузъиѐти муњим ва 
бомавриду табиї нигошта шудаанд ва дар маљмўъ 
дарунмояи асарро ѓаниву сероњанг ва паѐми муаллифро 
боварбахшу муассир гардонидаанд. 

 Либреттои «Тоњир ва Зуњра» дорои  хасоиси 
њунарї љолибе аст. Аввалин хусусияти ин асар дар он 
зоњир мешавад, ки бо назм таълиф шудааст. Драмаи 
назмї, агар аз як љињат ба жанри асар, ки либретто аст, 
вобаста бошад, аз љониби дигар, ба суннати пурбори 
шеъри адабиѐти классикї ва назми халќии тољикї иртибот 
мегирад. Дар охири солњои 30 Турсунзода, њамроњ бо 
Абдусалом Дењотї ва њамчунин устод Лоњутї дар эљоди 
намоишномањои манзум сањим буданд. Аммо таљрибаи 
Мирзо Турсунзода дар таълифи драмаи мазкур чї хасоис 
ва мањосинеро доро будааст? 

Аввалан, агар дар драмањои назмии пешина шеъри 
классикї ва халќї хеле зиѐд истифода шуда бошад, пас ин 
љо шоир бештар худаш эљод мекунад ва љо-љо аз ашъор ва 
зарбулмасалњои халќї кор мегирад ва ѐ тавассути таќлиди 
услуб шеъру ѓазалњо эљод менамояд. Аммо дар кулл назм 
ва вазну жанрњои мухталиф барои баѐни њолатњо, вазъият, 
бархўрди воќеаву њодиса ва инсонњо ба кор рафтаанд. 

Дар ин маврид бояд таъкид намуд, ки он асари 
намоишист, на достони манзум. Табиист, ки шеър дар он 
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ба табиати асари драмавї ва бахусус либретто мутеъ 
мебошад. Бинобар ин, истифодаи њамаи аносири шеър 
мисли достонњо якмарому якранг нест. Аз ин љо метавон 
дар драмаи мазкур ду шакли истифода аз вазнро ба 
мушоњида гирифт. Пеш аз њама, њарчанд дар ин асар дар 
иртибот ба њаводиси мухталиф ва њолоти гуногуни 
иштирокдорони он аз навъњои гуногуни вазн ба кор 
гирифта шудааст (мо дар поѐн инро тавзењ хоњем дод), 
аммо чун драма дорои сужаи муайян мебошад, пас бояд 
банду басти онро, пеш аз њама, лањну оњанги ягона ба њам 
биѐварад. Ин вазифаро дар драма вазни њазаљи мусаддаси 
мањзуф ва маќсур ба љо овардааст ва таќтеъаш мафоїлун, 
мафоїлун, мафоїл (У---/У---/У--) мебошад. Инак суруди 
дугонаи Зуњра, ки бо он драма оѓоз мешавад: 

 
Бањор омад/ чаман дилхо/њи мо шуд, 
Зи сар то по/ тамошого/њи мо шуд. 
У - - - / У - - - / У- - 
 
Ва ин вазн ва лањну оњанг (ба љуз аз мавридњои 

истисноии бисѐри дигар) саропои асарро ба њам 
мепайвандад ва чандомади он њам аз њама бештараст. Аз 
ин љињат банду басти «Тоњир ва Зуњра» ба сохтори 
достонњои классик њамоњанг аст, ки аз оѓоз то анљом 
асосан ба як вазн таълиф шудаанд. Куллан бештари онњо 
шакли мусаддасро доранд ва низ бисѐр аљиб аст, ки 
аксаран (њарчанд мусамман њастанд, мисли «Шоњнома") аз 
11 њиљо таркиб ѐфтаанд. Зиѐда аз он, достонњои ошиќонае 
чун «Хусраву Ширин» ва «Юсуфу Зулайхо» бо вазни 
њазаљи мусаддаси мањфузу маќсур навишта шудаанд. Ва 
боз, вазни мазкур хоси дубайтињои мардумї, ин ќолаби 
гўшнавозтарини шеърї, ба шумор меояд. Њамин тавр, 
гумон мекунем, ки Мирзо Турсунзода, шояд ноогоњ, дар 
иртибот ба мавзўи ишќии драма ва сарчашмаи мардумии 
он (афсонаи халќї) вазн ва лањну оњанги ба куллї мувофиќ 
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ва њатто суннатиро мантиќї ва дар мавќеаш мавриди 
истифода ќарор додааст. 

Аммо драмаи «Тоњир ва Зуњра», ки либретто 
мебошад, наметавонист танњо бо як вазн навишта шавад 
ва, бинобар ин, ба таќозои асари намоишї будан, ки 
тасвир воситаи монологу диалог (муколама) ба амал 
меояд, аз вазнњои дигар ва гуногун низ истифодаи 
бомаврид шудааст. Масалан, вазнњои мусаммани солим ва 
мањзуфи њазаљ, њазаљи мусаддаси ахраби маќбузи мањзуф, 
њазаљи мураббаи ахраб, рамали мусаммани солим ва 
мањзуф, рамали мусаддаси мањзуф, раљази мураббаи 
солим, музореи мураббаи ахраб ва ѓайра, ки худ баѐнгари 
гуногунї ва серњаракат (мусамман, мусаддас ва мураббаъ 
бо зињофоти мухталиф) будани авзон аст. Ин вазнњо 
бештар ба вазъу њолатњои ќањрамонон иртибот мегиранд. 
Ба тариќи мисол, вазнњои мусамман барои ифодаи 
њиссиѐти људої, дарду алам ва эњсосоти ботинї истифода 
мешаванд, ки монологи Тоњир њангоми видоъ бо Зуњра, 
духонии (дуэти) Тоњиру Зуњра, суруди духтарони шоњи 
Хоразм - Мунира, Назира, Мањин ва арияи Мањин аз 
њамин ќабил мебошанд. Аммо вазнњои њаљази  мусаддас ва 
рамали мураббаъ бештар баѐнгари тањрику шиддати 
фикру эњсос мебошанд. Агар ба тафсилот дода нашавем 
њам, фаќат бо овардани бахше аз духонии Тоњир ва Зуњра 
иктифо мекунем, ки ин гуфтањои моро собит менамояд: 

 
Хоњї гар аз ман љон ситон, 
Мебахшамат мардона љон. 
То ишќи ту баъд аз сарам 
Афсона гардад дар љањон. 

 
Ин шеър бо вазни раљази мураббаи солим (- - У - / - - 

У-) навишта шуда, шиддати њолат ва ќатъияти 
ќањрамононро хуб ифода мекунад. Зиѐда аз он, зоњиран ин 
аз забони марде гуфта шудааст, аммо айни фикру андешаи 
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ду кас аст ва њатто вожаи мардонагї тавсифи хислати 
инсон аст, ки ба њар ду баробар мутааллиќ аст. 

Зимни ин гуфтањо мо ба натиљае мерасем, ки њатто 
вазн бо шакли зоњирї буданаш нигоњ накарда, њангоми 
истифодаи њунармандона ва бомаврид ба њусни асар 
меафзояд. Дар нињоят як намунае аз истифодаи авзони 
гуногун дар матни драма: 

 
Хор 
Бода нўшу шод бошу ханда кун, 
Он дили ѓамкуштаатро зинда кун. 
Ѓам чу абр асту рухат монанди моњ, 
Моњро берун кун аз абри сиѐњ. 
Рўи хубат, ки бувад бењ аз бањор, 
Ѓам набояд гирад онро чун ѓубор. 
- У - - / - У - - / - У - 
 
Мунира 
Чу офтоби май аз машриќи пиѐла барояд, 
Ба боѓи орази соќї њазор лола барояд. 
У – У - / У У - - / У У - - / У У - -  
 
Назира 
Шаби мањтобу абри пора-пора, 
Шароб аз кишмишу май дар пиѐла. 
У - - - / У - - - / У - - 
 
Мањин 
Ин май, ки чу ашки ман зулол аст, 
Дар мазњаби ошиќон њалол аст. 
- - У / - У - - / У - - 
 
Мањина ва Хор 
Боданўшї кун, ки май шодат кунад, 
Дарду ѓамро дур аз ѐдат кунад. 
- У - - / - У - - / - У - 
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Чунонки аѐн аст, дар ин пора њар ќањрамоне ѐ 
иштирокдори асар бо лањни хосе дар мавриди як мавзўъ 
(май) њарф мезанад ва табиист, ки ин њолат вазнњои 
гуногунро таќозо кардааст ва бисѐр хуб њам аз онњо ба кор 
гирифта шудаанд.  

Аммо ин љо боз як нуктаи дигари бадеияти 
(поэтикаи) драмаи мазкур зоњир мешавад ва он њам ба њам 
омезиш ѐфтани садоњои гуногун аст, ки гоњ мустаќил ва 
гоњи дигар ба њам омезиш ѐфта, имкони тасвирро 
меафзояд ва масоилро дар заминаи васеътаре мавриди 
тасвири бадеї ќарор медињад. Бояд гуфт, ки хусусияти 
жанри либретто, ки чандсадоиро таќозо мекунад (суруди 
дуэт-духонї ѐ дусадої, суруди секаса ѐ сесадої - Зуњра, 
Зулайхо, Тоњир ва хор, ки суруди дастаљамъона аст ва 
намунањои дар боло зикр шуда) ба сохтори умумии шаклу 
мундариљаи асар рангу оњанги полифонии (серсадоии) 
аљибе бахшидаанд. 

Дар њамин маврид ѐдовар шудани ин нукта низ 
муњим мебошад, ки дар драма аз имкониятњои жанрњои 
гуногун низ кор гирифта шудааст. Куллан он дар ќолаби 
маснавї эљод шудааст, вале шакли ѓазал, дубайтї (рубої) 
низ кам нест. Истифодаи онњо ба ду шакл сурат мегирад: 
аввалан, муаллиф бо риояи сабки онњо менависад ва сипас 
онњоро бевосита дар асар љой медињад. Ба ин маънї, як 
андоза сабксозї ба равияи адабиѐти мардумї ва классикї 
ба мушоњида мерасад, ки боиси ѓанї гардидани услуб ва 
тарзи баѐн гардидааст. 

Дар муњокимаи Дањаи адабиѐти тољик дар Москав, 
С. М. Кирсанов, ки асосан дар бораи шеъри М. 
Турсунзода, бахусус маљмўаи тозаи ашъори ў мулоњиза 
ронда буд, ба драмаи «Тоњир ва Зуњра» низ дахл мекунад, 
ки шомили маљмўаи мазкур будааст. Бисѐр аљиб менамояд, 
ки асари мазкур на дар бањси драматургия, балки назми 
тољикї мавриди баррасї ќарор гирифтааст ва мунаќќид 
онро ба сифати «достони драмавї» муаррифї мекунад. 
Вай дар рўњи афсонањои шарќї (мањз шарќї») таълиф 



 57 

шудани асарро таъкид карда, онро пур аз дабдабаву 
тасвирњои ноњамвор медонад ва бо беэътиної изњор 
медорад, ки дар маљмўаи як шоири хуби шўравї мутолиа 
кардани он ингуна ашъор бисѐр таассуфовар аст». Ва боз: 
«Дар ин достон њама чиз ќолабї ва одист». 

Ба аќидаи вай ин камбудињо аз он љо сар задаанд, 
ки асари фолклорї аз љониби муаллиф танќидї омўхтаву 
аз нав кор карда нашудааст… Гўѐ «ин достон дар матни 
маљмўа чун як чизи бегона намудор мешавад… 
образнокии пурнаќшу нигори кўњна ва шеъри суннатии 
шахшудамонда дар ин достон берун аз замон, зиндагї ва 
инкишофи халќ вуљуд дорад». Ва тазмину истиќболе, ки 
Турсунзода ба назми халќї ва классикї кардааст, гўѐ дар 
баъзе маворид ба сурати хандаовару бемаънї дар 
омадааст. Ва нињоят, дар маљмўае, ки аз шеърњои сиѐсиву 
публитистии шоир иборат мебошад,  љой додани ин асар 
хатои мањз ва бо тасодуф анљомѐфта ба шумор омадааст. 

Аз ин њама гуфтањо маълум аст, ки С. Кирсанов 
нисбат ба ин асар назари сарф камгирона ва манфї дорад. 
Ин аз он сабаб аст, ки дар маљмўи ашъори Турсунзода 
осори дар мавзўи њозира, «Ќиссаи Њиндустон» ва нињоят 
шеъри «Ду роњ», ки њовии мавзўъ ва ѓояњои гоњномаиву 
сиѐсї мебошанд, љой дода шудааст, табиист, ки онњо бо 
сужаи афсонавї дар тазод ќарор мегиранд. 

Вале мунаќќиди муњтарам ба њисоб намегирад, ки 
мазмуни ѓоявии ин асар (набарди зулм бар адолат, некиву 
бадї, ишќи поки инсонї) дар маводи фолклорї бо 
масоили замони љанг ва њатто њамон масъалањои 
байналхалќї њамнаво гашта, заминаи васеъе барои 
муњокима масоили рўз ба миѐн меоварад ва сабаби умќ 
пайдо кардану сермаъно гардидани онњо низ мегардад. Аз 
ин назар, мунтаќиди муњтарам мавзўи руз, сиѐсї ва 
иљтимоиро бо мавзуъњои умумиинсонї зид мегузорад, ки 
инро наметавон чун назари солими илмї ба шумор овард. 
Зиѐд аз он, вай дар мавќеи тасвири мушаххас, публитистї 
ва то љое реалистї ба тамоми дигар шаклу сабкњо назари 
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камгирона дорад, балки беасосу тањлил онњоро камарзиш 
ба шумор меоварад, ки намешавад онро ќабул дошт. 

Мо ба тањлиле, ки аз драмаи «Тоњир ва Зуњра» 
анљом додем, мантиќан ин њама нуктагирињои мунаќќидро 
рад мекунем ва имруз маълум шудааст, ки назари мањдуди 
якљониба, наќди солиму сињате набудааст. 

Њамин тавр, куллан драмаи «Тоњир ва Зуњра»-ро 
метавон як асари муваффаќ дар драманависии замони 
љанг ва эљодиѐти Мирзо Турсунзода ба шумор овард. 
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ДОСТОНИ ЭЊЁИ МАЪНАВИИ ОДАМ 

 
Эљодиѐти Шоири халќии Тољикистон Мирзо 

Турсунзода ба маънои том таљассуми комѐбиву 
мувафаќиятњои адабиѐти нави реалистии тољик, оинаи 
сабзишу камолоти маънавии мардуми мо ва 
дигаргунињои азими њаѐти ў дар роњи сохтмони 
љамъияти нав дар садаи ХХ мебошад. Асарњои 
Турсунзода тарафњои гуногуни њаѐту зиндагии 
халќамонро инъикос карда, адабиѐти муосири тољикро 
њам аз љињати мавзўъу мундариља ва гузориши 
масъалањои калони иљтимої, њам аз љињати шакли 
миллї ба зинањои баланди реализм бурданд ва шуњрати 
онро берун аз њудуди мамлакатамон афзудаанд. 

Дар назми Мирзо Турсунзода, умуман дар 
адабиѐти тољик ба майдон омадани достони «Њасани 
аробакаш» (1954) як њодисаи муњим буд. Шоир барои 
ин асараш ва силсилаи шеърњои «Садои Осиѐ» сазовори 
унвони Лауреати Мукофоти Ленинї гардидааст. 
Хусусан дар тасвири ташаккули шахсияти инсон, ки 
дар таъсири дигаргунињои азим ба амал мебарояд, дар 
назми тољик достони мазкур сањифаи тозае ба шумор 
омада, дар айни замон халќияту реализми эљодиѐти 
худи муаллифро амиќ бурд. 

Аввалин љанбаи реализми назми Турсунзода хуб 
донистан ва амиќ дарк кардани воќеаву њодисањоест, ки 
дар њаѐти халќи тољик табаддулот ба вуљуд овардаанд 
ва худи шоир дар он фаъолона иштирок кардааст. 
Эътиќоди сахт ба сарнавишти мардуми озод ва аз 
њамин поя, аз њамин мавќеъ ба мавзўи хориљї дахл 
кардан халќияти ашъори Мирзо Турсунзодаро боло 
бурдааст. 

Бе чиз нест, ки шоир њаѐтро бењтарин устод ва 
аввалин муаллими эљодкорон дониста, аз он пайваста 
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омўхтанро яке аз шартњои њунари нависандагї њисоб 
мекунад36. Такомули тадриљии эљодиѐти Турсунзодаро 
аз назар гузаронида, пай бурдан душвор нест, ки ў 
барои аз худ намудани тасвири воќеъгароѐнаи њаѐту 
инсон доимо дар такопуи эљодї будааст ва шаклу 
усулњои гуногунро љустуљў доштааст. 

Тасвири њаѐти состиалистї, таѓйирот дар симои 
одамони њамзамон бавуљудомада ба як љўшу хурўш, 
равонї, њиссу њаяљон ва оњанги публистистї дар шеъру 
достонњои давраи аввали эљодиѐти шоир ифода 
ѐфтааст. Вале њанўз назари вай дар тасвири инсон 
хусусияти зоњирї дошта, љўшу хурўши ў бо тањлили 
амиќи бадеї омезиш наѐфта буд. Аз ин љо, дар аввалин 
асарњои калонњаљми эпикии Турсунзода «Офтоби 
мамлакат» (1935), «Хазон ва бањор» (1936) њаѐти 
мардуми дењот дар шакли умумї тасвир шуда буд, вале 
муњим ин аст, ки хусусан, аз асари сонї кўшиши шоир 
ба љамъбастњои батафсили бадеї, ба гузоштани 
масъалањои мушаххаси њаѐт ва равшан кардани симои 
маънавии одамони одї њис карда мешавад. Агар дар 
достони «Хазон ва бањор» диќќати асосии Турсунзода 
бештар ба «фош кардани ќабоњати замони гузашта 
равонашуда бошад, пас дар шеърњои минбаъдаи ў, 
хусусан дар «Дил-дили Зайнаб» (1939), «Моњияти 
иљтимоии просессњои дар љањони нави сотсиалистї рўй 
дода истода»37 ба мадди аввал гузаштааст. 

Достони «Писари Ватан» (1942) дар тасвири 
симои одамони советї, маънавиѐту рўњияи онњо барои 
Турсунзода ќадами наве гардид. Шоир дар тасвири 
рўњияи љанговарони тољик аз системаи образњо ва 
таъбироти назми классикию эљодиѐти бадеии халќ 
мувофиќи табъ истифода бурдааст. Вале образњои 

                                                           
36 М. Турсунзода. Њаѐт устоди бењтарин аст,-Садои Шарќ, 1965, 

№ 11, сањ. 3-6. 
37 Ю. Бобоев. Мирзо Турсунзода,-Сталинобод, 1961, сањ. 58. 
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муболиѓаноку рамзи адабиѐти гузашта ба тасвири 
реалистии характерњо на њамеша тобеъ шудаанд. 

Тасвири манзарањои љанг низ то андозае 
умумист. Дар баробари ин, дар тасвири инсон ва њаѐт 
дар љустуљўи эљодї будани адиб аз ин асараш низ зоњир 
мешавад. 

Дар солњои пас аз љанг эљодиѐти Мирзо 
Турсунзода аз њар љињат ба камол расид, пеш рафт ва 
шуњрати љањонї пайдо кард. Турсунзода дар ин давра 
аз хусуси мењнати бошарафонаи мардуми тољик дар 
просесси аз нав барќарор намудани харобањои љанг ва 
сохтмони љамъияти коммунистї асарњои зиѐде эљод 
намуд, ки муњимтарини онњо «Ба депутат», «Аз 
Бадахшон то Кремл», «Ба посбони ганљинањо», «Шаби 
котиби райком», «Арўс аз Москва» мебошад. Ба 
воситаи унсурњои эпикї, муколимањои байни 
ќањрамонњо дар «Модар ва писар», кушодани 
характери онњо хусусан дар манзумаи «Арўс аз 
Москва» мушоњида мешавад. Ин асар дар роњи ба 
вуљуд овардани достонњои реалистї, тасвири амиќи  
њаѐту инсон дар эљодиѐти Мирзо Турсунзода ќадами 
муњим њисобида мешавад38. 

Сафарњои Мирзо Турсунзода ба мамлакатњои 
Шарќ - Њиндустон (1947), Покистон (1949) силсилаи 
шеърњои баландсанъату бомањоратона навишташудаи 
«Ќиссаи Њиндустон» ва «Ман аз Шарќи озод»-ро ба 
майдон овардан, инчунин назари шоирро дар бораи 
таќдири озамизод хеле амиќ ва реализми ашъори ўро 
пурќувват кардаанд. 

Достони «Њасани аробакаш» мањз дар њамин 
зинаи никишофи эљодии шоир ба вуљуд омад ва 
љамъбасти љустуљўњои эљодию камолоти маданияти 
нависандагии ў мебошад. Зиѐда аз он «Њасани 

                                                           
38 С. Табаров. Њаѐт, адабиѐт, реализм-Душанбе, 1966, сањ. 198-

199. 
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аробакаш» дар эљодиѐти Турсунзода ва назми тољик 
сухани нав, ќадами тозае буд. Ањли адаби тољик дар 
бораи хусусиятњои мухталифи достон, монанди: дар он 
ифода ѐфтани лањзањои муњими њаѐти халќ, тасвири 
ташаккули одами нав, халќияти он омезиши услубњои 
гуногун, анъанањои адабиѐти рус ва ѓайрањоро ќайд 
кардаанд39. Мо ин љо њаминро таъкид карданием, ки 
пеш аз њама усули тасвири инсон дар ин достон нав буд 
ва аз љињати ањаммияти он дар назми тољик мисли 
ањаммиятест, ки «Ёддоштњо»-и Садриддин Айнї дар 
наср дорад. 

Агар, аз як тараф, боиси ба вуљуд омадани чунин 
асари реалистии шоир таљрибаи эљодї ва эътиќоди 
сахти вай ба њаѐт40 шуда бошад, аз тарафи дигар, 
омўзиши пайваста аз шоирони намоѐни рус Исаковский 
ва хусусан Твардовский барои аз нав дарк кардани 
воќеањои солњои 20-ум ва назари амиќ ба воќеањои 
њаѐтї ѐрї расонидаанд. Зиѐда аз ин, достони мазкур 

                                                           
39Н. Маъсумї. Љањонбинї ва мањорат. – Душанбе: Ирфон, 1966, 

сањ. 58-72. С. Табаров. Њаѐт, адабиѐт, реализм, сањ. 193-218; Ю. 
Бобоев, Мирзо Турсунзода, сањ. 176-191: М. Шукуров. Анъана, 
халќият ва мањорат, Душанбе: Ирфон, 1964, сањ. 127-131; А. 
Сайфуллоев. Таффакур ва образ. -  Душанбе: Ирфон, 1968.  
40 Дар бораи таърихи ба вуљуд омадани достони «Њасани 
аробакаш» муаллиф чунин навиштааст: «Якчанд сол пеш дар яке 
аз кўчањои Душанбе бо мўйсафеде вохўрдам. Вай ба ман шинос 
барин намуд. Нигоњ ба хотирам соли 1925 расид. Маро, 
писарбачаи хурдсолро ба Тошканд ба хондан фиристоданд. Роњи 
оњан то Тирмиз буд. Аз Тирмиз то Душанбе танњо ароба мегашт. 
Дар он ваќтњо аробаи чархкалони ќўќандї яке аз намуди 
бењтарини наќлиѐт ба њисоб мерафт. Мо то Тирмиз њафт 
шабонарўз бо чунин ароба роњ паймудем. Ман ин мўйсафедро 
шинохтам, ў њамон аробакаше буд, ки моро то Тирмиз бурда буд… 
Маълум шуд, ки вай дар колхоз шофѐр шуда кор мекардааст… Ин 
њодиса роњи тай кардаи тољиконро боз як бори дигар ба пеши 
назари ман љилвагар намуд ва барои боз як бори дигар дарк 
кардани ањаммияти иљтимоии он кўмак расонид (Садои Шарќ, 
1965, № 11, сањ. 4-5. 
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манбаи дигари реализм низ дорад. Ин манбаъ таљрибаи 
адабиѐти советии тољик, хусусан эљодиѐти асосгузори 
он устод Садриддин Айнї дар роњи амиќ тасвир 
кардани масъалањои њаѐт ва симои инсон мебошад, ки 
«Ёддоштњо» дар он нуќтаи гардиш гардидааст. Бидуни 
шубња Турсунзода дар љараѐни эљоди достони «Њасани 
аробакаш» баъзе дастурњои ѓоявию бадеии устод 
Садриддин Айниро дар тадќиќи иљтимоии зиндагї ва 
офаридани характерњои рангин истифода бурдааст. Бе 
чиз нест, ки шоир ба «Ёддоштњо»-и устод бањои баланд 
дода, ќайд карда буд, ки асоси образњои барљаста 
њофизаи мустањкам ва назари борикбини Айнї нисбат 
ба њаѐт аст. «Мана барои њамин њам њамаи воќеањо ва 
ќањрамонони ин ѐдддоштњо ин ќадар реалистона ва 
зинда тасвир шудаанд. Дар ин њуљљати хурди онњо (як 
лањзаи њаѐти ќањрамон) кас њаќиќати калони њаѐтро 
мебинад»41. 

Ана дар њамин «њуљљати хурд», таќдири 
шахсияти алоњида, тањќиќу љамъбаст кардани њаќиќати 
муњимми њаѐтї хусусияти навоваронаи достони Мирзо 
Турсунзода мебошад, ки ба офаридани характерњои 
мураккаб дар назми тољик асос гузошта, реализми онро 
як поя боло бурд. 

Пас моњияти тамоюли нави тањќиќї, ки шоир 
дар достони «Њасани аробакаш» пеш гирифтааст, чист? 

Мирзо Турсунзода дигаргунињои бузурги 
иљтимои пас аз инќилоб дар њаѐти мардуми тољик ба 
амаломадаро ба воситаи нишон додани ташаккули 
характери Њасан дар шароити нав ва тањлили роњи 
мураккаби рушду камолоти маънавии ў тасвир 
кардааст. 

Дар солњои аввали инќилоб як ќисм дењќонон 
буданд, ки љамъияти нави озодро бо хурсандї пешвоз 

                                                           
41 Мирзо Турсунзода: Садриддин Айнї,-дар китоби «Адабиѐти 

советии тољик» (Маљмўаи маќолањо),-Сталинобод, 1954, сањ. 114. 
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гирифтанд ва дигар дар ќайди асорати њокимон будан 
намехостанд, аммо мењри хољагии яккадастї ва рўњи 
сарбаландию ба фармони касе сар нафаровардан, ки 
дар замони феодалї ба вуљуд омада буд, онњоро аз 
мењнати дастаљамъона (коллективона) дур медошт. Ин 
типњо барои ба љўши њаѐти нав дохил шудан роњи 
мураккаби маънавї ва калавишњои рўњиро аз сар 
гузарониданд. Мирзо Турсунзода мањз чунин љараѐни 
мураккаби ба воя расидани одами навро ба тасвир 
гирифта, суханони А. В. Луначарскийро, ки «Одами нав 
бо мушкилињо, дар роњи худро аз њама гуна партовњо 
тоза кардан, бо роњи худтанќидии дуру дарози 
љамъиятї ва инчунин шахсї тавлид мешавад», - гуфта 
буд, бори дигар тасдиќ намуд. 

Муоинаи тобишњои рўњии чунин характерњо, 
тањќиќи диалектикии низоъњои психологї, албатта, 
боиси тасвири амиќи реалистии симои мењнаткашоне 
гардид, ки инќилоб сарнавишти онњоро ба куллї 
таѓйир дода буд. Мирзо Турсунзода симои Њасанро 
муфассал ба ќалам гирифтааст ва хислату характер, 
амалиѐту дигаргунињои  маънавии ўро ба забони худи 
вай ба воситаи андешањояш дар муносибат ба 
моликияти яккадастиаш - аспу ароба, мањбубааш 
Садаф ва дигаргунињои дар њаѐти нав бавуљудомада 
зоњир мекунад. Дар тасвири хислатњои фардию типии 
Њасан ва заминањои ба вуљуд омадану дигаргун шудани 
психологияи вай характеристикањои шоир маќоми 
калон доранд. Шоир усули тањќиќи њаматарафаи 
инсонро пеш гирифтааст. Аз ин рў, усулу воситањои 
офаридани характери ѓаниву гуногунљињатеро, ки 
вазъияти замонро реалистона таљассум кардааст, 
равшан намудан ањаммияти вижа дорад. Барои муайяан 
намудани ин масъала аз назари гузаронидани 
композитсияи образи марказии достон љолиби диќќат 
аст, ки он ду љињат - равшан кардани характер ва 
тањлили дигаргунии  маънавии ўро дарбар мегирад. 
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Мирзо Турсунзода пеш аз њама вазифаи муњимме 
- тасвири характери Њасанро ба пеш гузошта, 
воситањои гуногунро барои таљассум намудани образи 
ў истифода кардааст. Дар достон характеристикаи 
муаллиф, амалиѐти худи ќањрамон барои равшан 
шудани характери ў наќши муњим бозидааст. Шоир 
тавонистааст, ки аз аввалин сањифањои достон диќќати 
хонандаро ба ќањрамони асосї љалб намояд. Як назар 
кунед, ки манзараи ба шањри кўњна дохил шудани 
Њасан чї андоза дилкаш ва драматик тасвир шудааст: 

Пўшт, машкоб! 
                              Бохабар, мардум! 
Ба ќафоят нигоњ кун, нонвой! 
Њой, њезумфурўши варзобї. 
Хари худро каш аз даруни лой! 
 
Бо чунин дўѓу валвала омад 
Њасани ошно аробасавор. 
Одамонро ба ду тараф ронда, 
Мегузашт аз миѐнаи бозор, 
 
Мегузашт аз даруни обу гил, 
Аз бари чойхонаю дўкон, 
Аз таги бомгўшањои паст, 
Аз рањи тангкўчаи вайрон. 
 
Мекашонид санги дарѐро, 
Аз барои кадом деворе, 
Хонае, кўчае, сарои наве, 
Ё барои дигар ягон коре. 
 
Асп-зотї, ароба-ќўќандї, 
Баста зангўлањо ба гардани асп… 
Шўру њангомаро Њасан доим 
Дўст медошт аз паси ин касб... 
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Ин тавсифњои шоир, ки боиси аз љињати маънавї 
равшану зинда тасвир шудани ќањрамон шудааст, аз 
якчанд љињат љолиби диќќат мебошад. Аввалан, он бо 
суханони худи Њасан оѓоз ѐфтааст, ки аз мурољиату 
хитобњо иборат буда, аз њавобаландиву ѓурури ў 
шањодат медињад. Сипас шоир ба моликияти шахсї -
аспу ароба мењру муњаббат доштани Њасанро зоњир 
намуда, дар айни замон мењнатдўстиро чун яке аз 
сифатњои бењтарини вай таъкид намудааст. Дар 
характеристикаи мазкур ягонагии услуб ва амалиѐту 
характери ќањрамон риоя шуда, боиси ба вуљуд 
омадани порчаи поэтикие шудааст. Банди аввал -
суханони ќањрамон ранги гуфтугўї гирифта, минбаъд 
дар он чи олами зиддиятноки образ ва чи инкишофи 
тадриљии характер њис карда мешавад. 

Дар банди чорум на танњо таъкиди шоир, ки 
Њасан аз дарѐ санг мекашонид, мењнатдўстии ўро зоњир 
мекунад, балки паи њам дар шакли номуайян 
чидашудаи объекти амали ќањрамон (деворе, хонае, 
кўчае, сарое…) худ њама корро бо дилу љон ба љо 
овардан ва доим дар тараддуд будани вайро ифода 
мекунад. Чунин ягонагї сар то сари достони «Њасани 
аробакаш»-ро фаро гирифта, таносуби комили шаклу 
мазмунро ба вуљуд овардааст. 

Тавсифњои шоир хислату характер ва шароити 
амалиѐти Њасанро равшан кардаанд. Њасан олуфтагї 
дорад: 

Мўйлаб тоб дода аз паси гўш, 
Даст дар остин нињон мегашт. 
Бо сари синаи барањнаи худ 
Мисли олуфтаи замон мегашт. 
Барои равшан кардани характеристикаи Њасан 

эпизоде, ки аз њаѐти аробакашон оварда шудааст, 
мавќеи намоѐн дорад. Турсунзода бо воситаи 
муколамаи Њасан ва њамкасбонаш, ба воситаи 
муомилаи даѓалонаву худписандона шахсеро нишон 
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додааст, ки хислаташ љињатњои гуногунро соњиб аст. 
Дар ин эпизод моњияти иљтимоии воќеањои њаѐт хеле 
хуб тањлил шудааст. 

Мирзо Турсунзода бо ин мањдуд нашуда, 
ќањрамонашро дар лањзањои мухталиф ва љўши 
дигаргунињои азими сотсиалистї гузошта, таѓйироти 
фикрї ва ташаккули маънави ўро нишон медињад, 
фољиаи он ќисми дењќононеро, ки психологияи 
яккадастї доранд, реалистона тасвир кардааст. Аз ин 
љост, ки акнун муоинаи вазъиятњои зиддиятноки 
ботинї ва андешањои Њасан ба љои аввал гузошта 
боиси муътамадии образ гардидааст. Аввалан рашку 
њасади Њасан ба техникаи нав, ки одамонро ба њайрат 
оварда буд, дар роњи сафари Тирмиз рўй дода, боиси аз 
даст додани тоќати вай гардид. 

Њар ќадаре, ки њаѐти нав дар Тољикистон бештар 
реша медавонд ва хољагии халќ аз машинањои нав 
таъмин мешуд, доираи амалиѐти Њасан њамон ќадар 
мањдуд мегардид, шуњраташ пасттар мешуд. Зиѐда аз 
ин, эътирозу норозигии Иван Кузмич ва мањбубааш 
Садаф Њасанро дар хусуси роњи пешгирифтааш ба фикр 
кардан водор намуд. Вай барои барќарор кардани 
шуњрати худ ба ноњияњои дурдасти Кўлобу Вахш, ки ба 
аспу ароба эњтиѐљ доштанд, сафар кунад њам, њис 
мекард, ки бозувони мустањкаму пайкари чун кўњ ва 
аспи зотиву аробаи ќўќандии ў аз уњдаи корњои азиме, 
ки машинањо ќодиранд, баромада наметавонад. 

Рўз то рўз бо риѐзати роњ 
Њасани сарбаланд сархам шуд. 
Лофи бемавриди аробакашї 
Дар забони Њасан камтар шуд. 

Инчунин аз сатрњои мазкур таѓйир ѐфтани 
сифати ќањрамон, аз сарбаландию лофњои бемавриди 
аробакашї оњиста мулоим шудани ў намоѐн аст. 

Њасан дар сохтмони пурљўшу хурўши Вахш 
иштирок намуда, бо њамин мехост дар ин кори умумии 
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бунѐди њаѐти нав њисса гузорад, шаъни худ ва шуњрати 
аспи зотиашро афзун намояд. Агарчи ба куљое рост 
ояд, бор мекашонид, аммо шуњрат надошт. Вале ў 
манзараи мењнати коллективонаро њис мекард, бо 
кайфият ба табиати дилкашу майдонњои колхозї назар 
меандохт, ќудрати зиндагии навро пай мебурд ва 
маљбур мешуд, ки ба аќидаю амалиѐти нодурусту 
«гумроњии» худ иќрор шавад: 

Хулласи гап, ки обрўи Њасан 
Шуд мубаддал ба як пули пучак. 
То кай аспу аробаро созам 
Мани гумроњ дар љањон дастак. 

Нињоят, мактуби Садаф вайро аз дудилагї 
баровард. Вале дар охирин лањзањо низ Турсунзода аз 
тасвири реалистию амиќи образ даст накашидааст, 
балки њаяљони ќалби ўро боварбахш ба ќалам гирифта, 
бо азобњои сахт аз маќсаду мароми худ даст кашидани 
ўро тасвир намудааст: 

Аз паси корвон Њасан дере 
Дар хаѐли кадом коре шуд. 
Ашк аз дидањои њайронаш 
Дона-дона ба рўш љорї шуд. 

Ин љо шиддати њаяљони ќањрамон, њиссиѐти 
шахсе ифода шудааст, ки аз моликияти хусусї људо 
шуда истодааст. Њар ќадар, ки барои Њасан аз «олами 
идеалиаш» баромадан, аз њаѐти пешинааш баргаштан 
фољианок аст, вай ба сўи њаѐти нав њамон ќадар љавлон 
кардааст ва ин љо ќувваи маънавию тарбиявии 
љамъияти сотсиалистї барљаста намоѐн шудааст. Њасан 
бе дудилагї давраи яккагардию аз одамон канора 
љустанашро иборат аз «дилсиѐњию нобоварињо» 
њисобид ва бо ќатъияти том ба оѓўши њаѐти нав омад, 
ки ин нишонаи камолоти характер, балоѓати ахлоќї ва 
маънавии ўст. 

Мирзо Турсунзода дар инкишофи ќањрамони 
асосї њаѐти нави сотсиалистиро омили асосї ва муњим 
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донистааст. Њасан дар љустуљўи «олами хушбахтонаи 
танњої» буд, ки дар он аз аспу аробааш људо нашуд 
шуњрат пайдо кунад. Аз ин рў, ба одамон унс 
намегирифт ва характери ў низ мањз дар сафарњои зиѐд 
ва зарбањои њаѐт ташаккул ѐфтааст. Шоир барои табиї 
ба тасвир омадани инкишофи мантиќии характер 
гузоштааст, ки Њасан мувофиќи майлу хоњиши худаш 
амал кунад ва хислатњояшро бо тамоми тобишњояш 
зоњир намояд. Барои њамин њам мо дар достон 
ќањрамони барљастаеро намебинем, ки дар зиндагї 
ибрати Њасан шавад ва ин ба маќсади пеш гузоштаи 
шоир мувофиќ мебошад. Њасан образи мураккабест, ки 
дар тамйиз додани мусбат ва ѐ манфї будани вай ањли 
адаб бањс ороста буданд.  Аз љумла, М. Миршакар аќида 
дошт, ки Њасан на мусбат аст ва на манфї ва мантиќан ин 
номуайяниро ќабул надошт. Њол он ки ин мураккабї бояд аз 
сифати муњимми образи Њасан ва дастоварди бадеии 
Турсунзода ба шумор оварда шавад, зеро он барои ба тасвир 
омадани чењрањои ѓании адабї роњ кушод. 

Ин љо як нуќтаи дигари муњимми достони 
«Њасани аробакаш»-ро ќайд кардан лозим аст, ки он 
њам бошад, вазифаи муайяни бадеиро иљро кардани 
«образи» асп аст. Дар достон таќдири Њасан ва асп дар 
пайвастагї тасвир шудааст. Ин пайвастагї на танњо 
дар мењру муњаббат ба моликияти шахсї зоњир 
мешавад, балки он вазифаи муайяни ѓоявию услубиро 
адо мекунад. Љўшу хурўши Њасан ва њавобаландии ў бо 
аспи зотиву ќайсар ба њам алоќаманд аст, балки 
њамрадифанд. Ин вобастагї дар сафарњои зиѐде, ки 
онњо гарму сарди зиндагиро ба њам дидаанд, низ 
мушоњида мешавад: 

Дар рањи сахти кўњсори дур  
Чорпањлў йигит шалпар шуд, 
Аз равуой аспи таърифї 
Наълсуфта, ланг, лоѓар шуд. 
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Ва гўѐ амалиѐти Њасан ва аспи ў аз якдигар 
људої надорад. Аммо Турсунзода ба воситаи образи 
асп дар симои Њасан муносибати мутаќобили 
хусусиятњои табиї ва бошууронаро нишон дода, 
табиати мураккаби инсонро зоњир кардааст. Ба он њама 
дилбастагї, ки Њасан нисбат ба аспи худ дошт, дар 
охир дар табиати ў фаъолияти бошуурона боло гирифт 
ва ў ба аспи азизаш видоъ кард. Људої аз асп - аломати 
амалиѐти фаъолона ва ба љўши њаѐти нав дохил шудани 
ќањрамон аст. 

Љињати дигари реализми достони «Њасани 
аробакаш» хусусияти тарљимањолї доштани он 
мебошад. Мирзо Турсунзода лањзањои њаѐти худашро 
дар асар наќл намуда, чун шоњиди воќеањо зоњир 
мешавад ва ин њолат муътамадии онњоро меафзояд. 

Дар наќлњои ровї эњтироси лирикї баланд аст, 
дар суханони вай оњанги романтикии сохтани њаѐти нав 
ва тантанаю иди мардуми озод боло гирифтааст. Дар 
муќобили ин њолат кўтоњназарї ва мањдудияти 
ќањрамони асари достон бењтар маълум мегардад. 
Њамин тавр, Мирзо Турсунзода дар натиљаи назари 
тањќиќ дўхтан ба зиндагии шахсияти алоњида, ба 
воситаи тасвири њаќоиќи љузъиѐти њаѐти вай имкон ѐфт, 
ки характери типии хоси вазъиятњои муайяни типиро 
офарад ва тавлиди одами навро боэътимод ва 
воќеъгароѐна ба тасвир гирад. 

Турсунзода ба сифати масъалаи марказии асари 
худ  ќисмати мењнаткаши одї, психологияи мураккаби 
ўро гузошта, тамоми мањорати эљодии худашро барои 
расидан  ба ин маќсад равона кардааст. Аз ин љост, ки 
тамоми достон бо оњанги гуфтугў ва поэтикаи халќї 
эљод шудааст. Хоњ дар характеристикањои шоир, ки 
симои ќањрамонро равшан менамояд, хоњ дар муоинаи 
тобишњои рўњии ў ва хоњ дар нутќи ќањрамону 
андешањояш унсурњои забони халќї чун воситаи 
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равшан кардани характер, вазъияту њолат истифода 
шудааст. 

Асп-зотї, ароба-ќўќандї 
Дар бадан дошт чакмани моњут 
Шахси танњову як сару ду гўш - 
Њамаи давлати Њасан ин буд. 
Шоир ин љо дар тасвири њаѐти Њасан унсурњои 

забони гуфтугўї ва таъбироти халќиро барои 
характеристикаи ќањрамон ва шарњи њоли он (аспи 
зотию аробаи ќўќандї боиси ифтихору ѓурури Њасан 
мебошанд ва ў дигар ба чизе ањаммият намедињад. «Як 
сару ду гўш» ифодаи танњои ўст), истифода бурдааст. 
Турсунзода на танњо дар тасвири кайфияту хислатњои 
Њасан, балки мушоњидањои худашро дар бораи 
вазъиятњои гуногуни рўњии ќањрамон ба воситаи 
таъбирњои халќие, ки дар худ тобишњои психологї ва 
њолати рўњии инсонро мањлут кардаанд, истифода 
намудааст. Ваќте ки Њасан аввалин маротиба 
машинаро дид ва њарифи касби худашро њис кард, аз 
рашку алам чї кор карданашро намедонист. Шоир ин 
њолати ќањрамонашро чунин ба тасвир гирифтааст: 

Њасани аќлмотгардида 
Њељ наншаст аз њасад ба замин, 
Рафтуо, кард мисли мокуе 
Дар миѐни ароба, асп, мошин. 
Бунѐди ин характеристика таъбирњои халќї буда, 

њолат ва њиссиѐти ботинии Њасанро равшану фањмо 
зоњир мекунад. Умуман таъбирњои халќї дар наќли 
шоир чун яке аз воситањои характеристикаи психологї 
ва кушодани олами рўњии инсон истифода шуда, ба 
тасвири характери аслии воќеъгароѐна бахшидаанд. 

Инак, љавоби Њасан ба њамкасбонаш, ки ўро 
барои бо мардум њамроњ шуданаш насињат карда 
буданд: 

Нестам аз ту ман забонкўтоњ, 
Пўш барваќттар дањонатро, 
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Њасан оѐ санги туро тур гуфт, 
Ё ки кардааст нима нонатро? 
 
Ман ба роњи худам, ту ба роњи худ, 
Машав аз ман, йигит, домангир. 
Аспи олампаноњро кардааст 
Ба мани камбаѓал худо таќдир. 
 
Девкор аст аспи зотии ман, 
Заррае њам ба нўги нохуни он 
Аспњои дигар намеарзанд, 
Рашкат ояд агар, ќалафур мон. 

Дар ин љавоби Њасан на танњо таркибњои 
гуфтугўи «дањонатро пўш», «сагро тур гуфтан», «нонро 
нима кардан» ва ѓайра, балки умуман оњанги сухан, 
таркибњои лексикие, ки истифода бурдааст ва мазмуни 
он аз тундмиљозию ѓурур, дилбастаи моликияти шахсї 
будани вай гувоњї медињанд. Њамин тавр, забони 
ќањрамон аз тарафи шоир барои тасвири њаматарафаи 
хислат, зиндаву мушаххас таљассум намудани симои 
вай тобеъ гардидааст, ки баѐнгари мањорати муаллиф 
мебошад. 

Зиѐда аз он, фаровон истифода намудани 
унсурњои забони гуфтугў барои кушодани 
махсусиятњои миллї ва хислатњои таърихии халќи 
тољик наќши муњим мебозад. Достони «Њасани 
аробакаш» бори дигар таъсири босамари поэтикаи 
бадеии халќро дар ифодаи халќият ва ќувваи нав 
оварони адабиѐти воќеъгароѐнаи даврони нав нишон 
медињад42. 

Ба воситаи тазод тасвир кардани манзарањои 
зиндагї яке аз хусусиятњои реализми эљодиѐти Мирзо 

                                                           
42 Дар бораи халќияти назми Турсунзода ва хусусан достони 

«Њасани аробакаш» дар маќолаи М. Шукуров «Халќият ва 
мањорат» маълумоти муфассал њаст. 
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Турсунзода ба њисоб меравад. Дар достони «Њасани 
аробакаш» тасвири муќобиланок, пеш аз њама, барои 
барљаста нишон додани таѓйироти маънавии 
ќањрамони асосї истифода шудааст. Шоир 
муносибатњои Њасанро ба љавони шофѐре, ки ўро ба 
аќибмондагї таъна карда буд, чунин тасвир кардааст: 

Чашму рўи Њасан сиѐњї зад, 
Ларза дар узвњои он афтод. 
Љуз ѓазабнок як нигоњ кардан 
Беадабро дигар љавоб надод. 

Ин тасвир тамкину тааммули Њасан дар 
муносибат ба одамон таъкид шудааст, ки дар характери 
ў чизи нав аст ва аз Њасани маѓруру даѓал дар бахшхои 
аввали достон  ба куллї фарќ мекунад. 

Хулоса, достони «Њасани аробакаш» яке аз 
асарњои марњилавї дар эљодиѐти Мирзо Турсунзода 
буда, реализми назми советии тољикро як зина баланд 
бурд. Таљрибаи Турсунзода нишон медињад, ки тањлилу 
тањќиќи олами рўњии инсон чун яке аз воситањои 
муњимми тасвири амиќи њаѐт на танњо ба асарњои насрї 
хос аст, балки эљодкор имконият дорад дар назми 
эпикї низ барои офаридани характерњои мураккаби 
иљтимої аз ин воситањо истифода кунад. Достони 
охирини шоир - Аз «Ганг то Кремл» низ гувоњи ин њол 
аст.  
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МУРАББЇ  ВА УСТОДИ ЃАМХОРИ 
АДИБОНИ ЉАВОН 

 
Дар арафаи таљлили љашни 110-солагии зодрўзи 

Ќањрамони Тољикистон устод Мирзо Турсунзода месазад аз 
як ришта фаъолияти ў, ки дар дарѐфту тарбияи ањли адаби 
љавон ва ѓамхорињо ба эшон аст, ѐдоварї карда бошем, зеро 
тавассути он метавон аз зањмату кўшишњои устод барои ба 
камол расонидани насли нави эљодкорон ва ба њамин васила 
мусоидат кардан ба ривољу равнаќи адабиѐти миллии тољикї 
бањои сазовор дода тавонем. Зиѐда аз ин, тарзу шеваи кори 
эшон бо њампешагони навќаламаш, меъѐрњои ќадр кардани 
истеъдод аз љониби вай, бахусус дар рўзњои мо, ки андозаи 
муайян кардани њунарманду бењунар дар ин љода як дараља 
халалдор шудааст, метавонад бароямон дарси ибрат шуда 
бошад. 

Аслан суннати тарбия кардани шогирд, омўзонидани 
сирру асрори њунари худ ба вай ва ба ин васила ба ояндагон 
ба мерос гузоштани њунари хеш аз хосиятњои рушду нумўи 
адабиѐту њунар ва фарњанг ба шумор меояд. Балки ин суннат 
дар миѐни мардуми тољик ба як дастури ахлоќї ва ченаки 
арзишдињандаи моњияти умри њар як њунарманд табдил 
ѐфтааст ва халќ низ дар ин маврид хеле сахтгирї зоњир 
кардааст: њамагуна камбуди инсонро мебахшад, вале ба љо 
наовардани рисолати таърихии њунармандро ба сифати 
нокасї ва ноодамии шахси вай њељ гоњ фаромўш нахоњад кард 
(Ба хотир оваред њикояи бисѐр ибратбахши Фазлиддин 
Муњаммадиев «Рўзи дафни усто Оќил»-ро). Аз њамин љост, ки 
тарбияи шогирд, пай бурдани истеъдод ва ба камолоти 
њунарии вай мусоидат карданро ањли адаби форсии тољикї аз 
вазифањои муњимми худ шумурдаанд ва дар адабиѐти навини 
тољикї низ ин суннат њамчунон роиљ мондааст. Ба ѐд оварем, 
ки чї гуна яке аз рўшанфикрони охири асри Х1Х Шарифљон 
Махдуми Садри Зиѐ хеле бармањал истеъдоди Садриддин 
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Айниро пай бурд ва минбаъд дар тањсил ва касби шоирї 
(нависандагї) кардани вай њиссаи муассире гузошт. Ин љо 
банда, дар омади сухан, як њаќиќатеро таъкид кардан 
мехоњам: њарчанд ин ду шахсро мансубияти табаќотї ва вазъи 
иќтисодї аз якдигар хеле дур нигоњ медошт, вале аз он љо ки 
њурмати шахси соњибистеъдод ва муњтарам будани инсони 
њунарманд аз мансубияти иљтимої ва маќоми љамъиятии 
фард болотар меистад, суннати мазкур боиси унсият ва 
њампоягии эшон гардид. Метавон гуфт, ки устод Садриддин 
Айнї ин анъанаро дар адабиѐти тољикии замони шўравї 
идома дод ва ба таќозои ташаккул додани адабиѐти нави 
тољикї ва нангу номуси миллатгароѐнае, ки дошт, ин 
рисолатро ба зинаи баланде бардошта, моњияти онро хеле 
мушаххасу ѓанї гардонд. Аз њамин љост, ки дар байни удабои 
насли аввалу дувуми адабиѐти тољикї нависандае дарѐфт 
кардан мушкил аст, ки аз мактаби сахтгирона, вале 
ѓамхоронаи устод Айнї бањра набардошта бошад. Дар ин 
љода хизматњои устод Лоњутї низ хеле чашмгиру муассир ва 
хотирмон будааст. 

Устод Мирзо Турсунзода бесабаб нагуфта буд, ки: 
«Адабиѐти муосири тољик ба ин ду ном такя мекунад» ва худ 
борњо онњоро бо эњтиром ба сифати устодони аввалинаш дар 
зиндагї ва эљод ном бурдааст. Дар навбати худ ў низ дар 
идомаи ин амали устодони хеш хидматњо ба харљ додааст. 

Аз зиндагиномаи устод Турсунзода маълум аст, ки вай 
аввали солњои 30 мањфили адабии назди рўзномаи 
«Комсомоли Тољикистон» ва аз нимаи дувуми солњои 30 
чунин мањфилро дар идораи рўзномаи «Тољикистони сурх» 
сарварї мекард. Баъд ба сифати корманди расмии Иттифоќи 
нависандагон дар ташкили осори адибони љавон ва додани 
машварати эљодї ба онњо масъул будааст. Вале фаъолияти 
эшон дар амали тарбияи љавонони адабдўст дар нимаи 
дувуми солњои 40, баъди он ки вай ба сифати сарвари иттифоќ 
интихоб шуд (4 октябри соли 1946), шакли расмї гирифт. 
Акнун барои Мирзо Турсунзода, чун устод Айнї, тарбия ва 
дастгирии навќаламони арсаи эљод ба як масъалаи муњимми 



 76 

давлатї табдил ѐфт, вай аз паи ба адабиѐти тољик ворид 
сохтани наслњои нави соњибистеъдод ва тозаназар шуд, ки 
барои ояндаи адабиѐти тољик бояд ба дўши онњо меафтод, 
ривољу равнаќ, рушду камол ва шуњрати адабиѐт ва ба ин 
васила зинда доштану ѓано пайдо кардани забони тољикї ба 
савияи дониш ва њунари эшон вобаста буд. Аввалин коре, ки 
дар ин љода аз љониби раѐсати Иттифоќи нависандагон бо 
сарварии Мирзо Турсунзода амалї шуд, дар Тољикистон ба 
расмият даровардани чорабиние ба номи курс-конференсия 
(маљлиси машварат)-и адибони љавон буд, ки аз соли 1946 то 
ба њол идома дорад. Дар љаласаи нахустини он як гуруњ 
носирону шоирони љавон монанди Пўлод Толис, Аминљон 
Шукўњї, Абдумалик Бањорї ва Муњиддин Фарњат иштирок 
намуданд. Бахусус њунари насрнависии Толис ва шеърњои 
Шукўњї устодро хушнуд карданд ва воќеан баъдњо маълум 
шуд, ки ин хурсандии эшон безамина набудааст.  

Ба њамин тариќ, дар тўли зиѐда аз 50 сол тавассути 
маљлисњои машваратї љавонони нав ба нав ба арсаи эљод 
меомаданд ва устод Мирзо Турсунзода њамеша кори ин 
машваратњоро зери назар дошт. Муаллифи ин маќола 
шоњиди он аст, ки бањори (моњи майи) соли 1977 дар шањри 
Хуљанд њамин гуна як љаласае барпо гардид, ки мутасаддии 
он устод Лоиќ Шералї (њамон ваќт мушовири назми 
Иттифоќи нависандагон), Муњиддин Хољаев (мушовири наср) 
ва шўъбаи хуљандии Иттифоќи нависандагон (сарвараш устод 
Рањим Љалил) буданд ва устод Мирзо Турсунзода ба 
серкориву беморї (яъне се-чор моњ пеш аз маргаш) нигоњ 
накарда, аз љараѐни омодагї ба машварат пурсон шуд ва дар 
ифтитоњи кори он иштирок намуда, ба иштирокдорони он 
фотињаи хайр дода буд.  

Бояд гуфт, ки суннати дар маркази остонњо (вилоятњо), 
масалан дар Хуљанду Хоруѓ ва Кўлобу Ќўрѓонтеппа 
гузаронидани курс-конференсияњо (маљлисњои машваратї) 
низ ташаббуси устод Турсунзода мањсуб мешавад. Ин 
љаласањо фаќат бо хондан ва муњокимаи асарњои љавонон ва 
додани маслињат ба эшон тамом намешуд, балки дар онњо 
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уламо аз илми адаб ва сиѐсат маърўзањо мехонданд ва аз 
љониби адибони соњибтаљриба, аз љумла Турсунзода, Сотим 
Улуѓзода ва Љалол Икромї низ, оид ба љараѐни кори 
эљодиашон дар мавриди эљоди шеър ва асарњои насрї 
гуфтугўи муфассале пешнињод мегардид. Масалан, дар яке аз 
љаласањои чунин машварати навбатї (аз 30 декабри соли 1950) 
устод Улуѓзода дар назди носирони љавон аз таърихи таълифи 
румони «Навобод» ва кор сари тањрири нусхањои он сўњбати 
батафсил ва ибратбахше карда буд... 

Боз як чорабинии дигаре, ки тањти сарварии устод 
Турсунзода барои дарѐфт ва тарбияи эљодкорони љавон ба 
амал бароварда шуд, иборат буд аз таъсиси вазифае бо номи 
мушовири адабї ва баъдтар шўрои кор бо адибони љавон, ки 
онро аз рўзи ташкил шуданаш то охири умр устоди равоншод 
Боќї Рањимзода сарварї мекард ва ин суннат то имрўз дар 
Иттињодияи нависандагон вуљуд дорад. Воќеан, ин ду устод 
даст ба њам дода падарвор ба љавонон ѓамхорї мекарданд, 
истеъдодњоро бо мењри дил парвариш менамуданд ва эшонро 
аз «офату балоњо» њофиз буданд. Дар ин хусус мисолњо ва 
ѐддоштњо хеле бисѐранд: њам насли калонсол ва њам худи 
адибони дар ваќташ љавону имрўз ба камол расида, аз ин 
ѓамхорињо бисѐр ќиссањо кардаанд. Аммо маќсади мо ин љо 
бозгўии он маќолаву хотирот набуда, балки то дараљае пай 
бурдан ба моњияти он кўшишу љадалњои устод Турсунзода 
дар амали тарбияи насли љавони эљодкор будааст. 

Пеш аз он ки аз чорабинињои амалии устод Турсунзода 
дар њаќќи адибони љавон сухан ба миѐн оварем, бояд изњор 
намоем, ки шахсияти вай, шеъри салису равон ва пуршўру 
пурсадояш худ як омили хеле пурќувват ва љозибае барои ба 
љунбиш овардани нирўњои нињонии истеъдодњо ба шумор 
меомад. Агар гуфта бошем, ки аксари шоирони љавони 
солњои 50-60 аз «Ќиссаи Њиндустон», «Садои Осиѐ», «Љони 
ширин» ва лирикаи ишќиву граждании ў берун омадаанд, 
хато нахоњем кард. Бесабаб нест, ки як гурўњ шоирони љавон 
дар рўзњои љашни шастсолагии устод Турсунзода ин 
њаќиќатро бо арзи сипос чунин эътироф карда буданд: 
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Шоиро, шеърат забони мо кушод, 
Њарфи ширин бар забони мо нињод... 
Бесадо моро сабаќ омўхт он, 
Дар дилу дар дида шамъ афрўхт он... 
Аз китобат мо сабаќ омўхтем, 
Гулшани ишќу вафо афрўхтем. 
Гашта огањ аз дили огоњи ту, 
Мо ќадам бигзоштем аз роњи ту...43 

 
Ва устод низ ба онњое, ки аз роњи ў ба сўи адабиѐти нави 

тољикї ќадам мебардоштанд, њамеша таваљљуњ зоњир мекард, 
дастгирї ва тарбияашон менамуд. 

Аввалин сифате, ки устод дар адиби љавон ќадр мекард, 
соњиби истеъдоди нотакрору диди хосе будан ба шумор 
меомадааст. Агар чунин фардеро ба вай муаррифї мекарданд 
ва ѐ худаш нишонае аз њунари асили адабї дар таълифоти 
касе эњсос мекард, бо камоли мамнуният ўро табрик мегуфт, 
пайгирї менамуд ва дар тарбияаш сањм мегирифт. Њамингуна 
як таваљљуњ дар охири солњои 40 ба нависандаи хеле љавон 
Пўлод Толис аз љониби устод Айнї зоњир шуда буд, аммо 
устод Турсунзода бошад минбаъд барои ба Душанбе омадани 
Толис мусоидат кард ва рушди эљодии ўро пайваста зери 
назар дошта, аз муваффаќиятњои вай, бахусус ќиссаи 
«Тобистон»-и ў дар анљуман ва љаласањои адабї чун намунаи 
мењнату омўзиши босамари эљодкори љавон бо ифтихор сухан 
меронд. Толис низ ба шахси Мирзо Турсунзода эњтироми хос 
дошт ва дар дафтари хотироташ ин эътиќодро ба ѓамхориву 
адолатхоњии устод нисбат ба адабиѐти тољик махсус ќайд 
кардааст. Аз њамин нуќтаи назар муносибати устод 
Турсунзода ба шоири тавонои имрўзаи тољик Мўъмин 
Ќаноат боз њам пурмаънитар љараѐн гирифтааст. Устод бо 
њидояти Боќї Рањмзода аз истеъдоди Мўъминшоњ огоњ 
мешавад ва сипас дар ташаккули шоириаш бевосита сањм 
мегирад, шеърњояшро хондаву маслињат медињад, љињатњои 

                                                           
43 Дар ошѐни дил. – Душ.: Ирфон, 1981, сањ. 37-38 
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сусташро берўю риѐ нишон дода, бовари ўро ба њунараш 
бештар месозад. Мўъмин Ќаноат ин ѓамхорињои устодро 
чунин ѐдовар шудааст:  

«Муаллим мењрубон, ѓамхор, аммо сахтгир буданд. На 
њамаи шеърњоям ба он кас маъќул мешуд. Фикру андешањои 
амиќи њаѐтиро равшану сањењ бо образњои нав ва забони 
равон баѐн кардан даркор аст, таъкид карда буданд устод. 
Ман аз рўи таълимоти муаллим пайваста кор мекардам». Ва 
минбаъд низ устод дар рушду камоли шоирї ва ба воя 
расидани устод Ќаноат ба сифати як шахси љамоатчї ва 
сарвари Иттифоќи нависандагон кўшиши бисѐре ба харљ 
дода, барои ба арсаи умумишўравї баромадани осори вай 
мусоидат намудааст. Устод Турсунзода дар шахси Мўъмин 
Ќаноат касеро дидан мехост, ки баъди сари ў номи тољикон ва 
манфиатњои адабиѐти тољикиро дар доираи васеътаре 
муаррифї ва њимоя карда тавониста бошад... 

Зиндаѐд устод Лоиќ Шералї изњор карда буд, ки устод 
Турсунзода ўро ѓоибона, туфайли шеърњои нахустинаш 
шинохта, дар вохўрї бо донишљўѐн гуфта будааст: «Як 
донишомўзи шумо, ман њоло ўро намешиносам, бо номи 
Лоиќ бо чанд шеъри нахустинаш маро шод кард». Ва устод 
шеърњои «Ном», «Зарафшон» ва дигарњоро дар назар дошт. 
Ин эътироф ва эътибори минбаъдаи устод эътимоди Лоиќро 
ба љодаи шоирї як бар чанд афзуд ва натиља њамин шуд, ки бо 
ташаббуси Мирзо Турсунзода аз байни љавоншоирон Лоиќ 
аввалин касе гардид, ки бе расмиятњои зоњирї (чопи чанд 
маљмўа ва ѓайра) ба узвияти Иттифоќи нависандагон 
пазируфта шуд ва минбаъд худ ба дараљаи устодї расид... 

Метавон чунин мисолњоро, ки аз эътибори махсус ва 
љиддии устод Турсунзода ба истеъдодњои љавон гувоњї медода 
бошанд, хеле ва хеле бисѐр овард: Гулчењра Сулаймонова, 
Ќутбї Киром, Убайд Раљаб, Мастон Шералї, Мављуда, Бозор 
Собир, Гулрухсор, Ѓоиб Сафарзода, Шоњмузаффар Ёдгорї, 
Њабибулло Файзулло, Алї Бобољон, Салимшо Њалимшо, 
Фазлиддин Муњаммадиев, Урун Кўњзод, Мутеулло 
Наљмиддинов, Болта Ортиќов, Юсуф Акобиров, Сорбон, 
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Саттор Турсун, Озод Аминзода, Муњиддин Хољаев ва боз 
чандњои дигар ба тарзу тариќе аз мењрубонї ва ѓамхорињои ў 
бањра бардоштаанд. Як љињати муњимми ин рўи хат боз дар он 
аст, ки вай намояндагони њамаи жанру навъњои  адабиѐт (назму 
насру драматургия ва адабиѐти бачагон), њамаи манотиќи 
Тољикистон ва тољикнишини Осиѐи Марказиро фаро 
гирифтааст, бинобар ин, баѐнгари таваљљуњи умумимиллии 
устод Турсунзода њисобида мешавад. 

Ба эътибори он ки дар љомеаи Тољикистон ба арсаи 
иљтимоъ баромадани занон як њодисаи муњим буд, устод ба 
масъалаи тарбия ва воя расонидани ањли њунар ва адаб аз 
байни занони тољик эътибори махсус медод. Ин сухан ба он 
маънї нест, ки вай дар мавриди занони эљодкор гузаштњо 
мекарда бошад. На, устод фаќат ба хотири њассос будани 
масъала ба эшон эътибори бештар доданро зарур медонист, 
аммо дар мавриди сифат ва њунар њамеша меъѐраш ягона буд. 
Аз њамин љост, ки Гулчењра Сулаймоноваро аз Бухоро ба 
Душанбе даъват кард, ба ривољи эљодиѐти Озод Аминзода 
њамеша диќќат медод, Мављуда Њакимоваро махсус барои ба 
узвияти Иттифоќи нависандагон ќабул кардан њидоят кард ва 
худ ба вай тавсиянома навишт. Ба арсаи эљод омадани 
Гулрухсор барои эшон як њодисаи фарањбахше буд. Соли 
1971, ваќте ки Гулрухсор ба узвияти иттифоќ ќабул мешуд, 
устод Турсунзода изњор дошта буд: 

«Маљмўаи Гулрухсорро хонда будам, шеърњояш 
шогирдона бошанд њам, фикрњои пухта, образњои зебо 
доранд (маљмўаи «Бунафша», соли 1970 дар назар аст - А. Н.). 
Лекин имрўз як шеърашро, ки аз телевизор ба муносибати 8 
март хонд, шунида ба њаяљон омадам. Ба фикрам, номи шеър 
«Ватан» буд. Дар бораи Ватан бисѐр шеър шунида ва хонда 
будам. «Ватан»-и Гулрухсор дигар хел. Хеле хуб ѐфтааст ва 
гуфтааст. Бозѐфти шоирона гуфтан мумкин аст». Ва ин шоири 
серкору њамеша дар сафар ба мактуби толибаи мактаби миѐна 
Зулфия Атоуллоева, аз он љо ки аз навиштањои кўдаконааш 
бўи умедеро њис мекунад, ваќт ѐфта, љавоб менависад: «Ман 
шеърњоятро бодиќќат хондам. Росташро гўям боварам 
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наомад, ки хонандаи мактаб чунин шеър менавишта бошад. 
Навиштанро давом дењ. Ду шеъратро ба редаксияи 
«Комсомоли Тољикистон» (њоло «Љавонони Тољикистон» - А. 
Н.) супоридам...» Мо њама шоњид њастем, ки минбаъд устод 
Зулфияро барои тањсил ба Институти адабиѐти ба номи 
Горкий рањнамої кард ва дар љодаи шоирї сабуру мењнатдўст 
буданашро маслињат дод... 

Аз он ки мо аз ѓаморињои зиѐди устод Турсунзода дар 
њаќќи ќисмати зиѐди ањли адаб њарф мезанем, зоњиран чунин 
менамояд, ки барои вай ба арсаи адабиѐт баровардани як 
эљодкор кори мушкиле набуд. Аммо бо таъкид бояд гуфт, ки 
ин мењрубонињо ба хотири соњибистеъдодии љавонон буд ва 
онњо низ аз он сабаб аз таваљљуњи устод ба худ бо мамнуният 
ѐд мекунанд, ки эътироф шуданашон аз љониби ў худ як 
мукофоти баланде барои њар як навќалам ба шумор меомад. 
Шоњидони зинда набояд инкор кунанд, ки маросими ќабул ба 
Иттифоќи нависандагон мањз дар замони раѐсати устод 
Турсунзода яке аз чорабинињои љиддї, ифтихорї, сахтгирона 
ва дарвоќеъ ќадр кардани истеъдоди љавон ба шумор меомад. 
Ба њамин сабаб даргоњи Иттифоќи нависандагон дар он солњо 
ва чанд соле баъд низ макони муќаддас ва ормонї њисобида 
мешуд. Ин суннат ба мушкилот ва мураккабии вазъ нигоњ 
накарда, бояд побарљой монад. Истиќлоли  миллї ва 
давлатии Тољикистон, рушди асили адаб ва фарњанги миллї 
инро таќозо мекунад. 

Воќеан, набояд фаромўш кард, ки устод Турсунзода ба 
таќозои вазифааш як шахси расмї низ буд ва дар амри кор бо 
љавонони эљодкор наметавонист аз сахтгирињои сиѐсї 
барканор бошад. Бахусус, дар ибтидои солњои 70, ки 
таваљљуњи љавонон ба назми форсизабонон бештар гардид, 
доираи љустуљўњояшон васеъ шуд, дар ибтикороти адабї 
љасорат зоњир карданд, дар натиља кўшиши берун љастан аз 
ќолабњои меъѐрии ба ном методи реализми сотсиалистиро 
карданд, дар ашъорашон оњанги эътироз, фош гуфтан, руљўъ 
ба таърих ва ифтихороти миллї бештар роњ ѐфт ва гоње ба 
яъсу навмедї майл карданд. Бинобар ин, бо ташаббуси 
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дастандаркорони мафкуравї ва нависандагони сурхи 
меъѐргаро маъракае оѓоз ѐфт, ки ањли адаби љавонро бо 
инњитотгарої (декадентї) ва майлњои хилофи мафкураи 
шўравї муттањам мекарданд. Мантиќан, ин тамоюли ба 
истилоњ манфї метавонист чун нишонаи сустамалии 
Турсунзода ба сифати сарвари Иттифоќи нависандагон низ 
њамл шавад. Аз ин рў, эшон оид ба масъалаи мазкур чанд 
љаласа доир намуд, эљодиѐти Лоиќ ва Бозор Собирро дар 
алоњидагї мавриди баррасї ќарор дод ва ба њамин васила њам 
боди бурути сиѐсатмадоронро паст карданї шуд ва њам гўѐ 
шогирдони саркашро аз нав ба љараѐни солими идеологї 
баргардонид. 

Аммо ў чун шоири соњибтаљриба хуб њис мекард, ки бе 
ин њаркати навпардозона рушду такомули эљодиѐт имкон 
надорад. Бинобар ин, дар мавридњои њассос хеле ќатъї аз 
адибони љавон пуштибонї мекард. Айнан дар њамин ваќт, 
аниќтараш соли 1971, дар љаласаи муњокимаи осори як гурўњ 
адибони тољик дар Маскав ошкоро эълон дошт, ки: «Ман 
Лоиќро њамчун шоири болаѐќат дўст медорам ва ўро хеле 
эњтиѐт мекунам».44 Худи њамин сол дар сањифањои рўзномаи 
«Литературная газета» дар хусуси Бозор Собир навишта буд: 
«Чанде пеш дар Иттифоќи нависандагон дар  хусуси эљодиѐти 
шоири љавону боистеъдод Бозор Собир мубодилаи афкор 
барпо гардид. Аз ин гуфтугўи хайрхоњона худи шоир њам 
маќсади моро ба хубї пай бурд. Шеърњои охирини ў гувоњи 
инанд».45 

Аз ин суханони устод маълум аст, ки Турсунзода ба 
шоири соњибистеъдод будани Бозор ќоил аст ва инро дар 
доираи баланде, мисли рўзномаи адабии умумишўравї низ 
эълом доштааст ва аз муњокимаи эљодиѐти ў сухан ба миѐн 
оварда, бо њамин пеши роњи «бадгўѐн»-ро гирифтан мехоњад. 
Воќеан аз пуштибонии устод дар нисбати Лоиќ ва Бозор худи 
онњо ва њамкоронашон ќоиланд. Устод Лоиќ иќрор шуда буд: 

                                                           
44 Садои Шарќ, 1972, № 4, сањ. 151 
45 ЛГ от 23 июня 1971 г. 
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«Мирзо Турсунзода ва Боќї Рањимзода... њам устод, њам 
мураббї ва њам рафиќи шафиќ буданд, ки ба њама «љурм»-њои 
љавониам нигоњ накарда, аз дастам гирифта, маро ба арсаи 
адабиѐт оварданд. 

«Ќадри неъмат баъд аз завол». Ман акнун дарк 
мекунам, ки онњо барои ман чї хизмат карда будаанд... Он 
ќадар азобе, ки барои ман кашиданд, ман худ барои худ 
накашидаам».46 Њамин гуна пуштибониро устод Турсунзода 
дар мавриди Бозор Собир низ кардааст. Гулрухсор шањодат 
медињад: «Солњои њафтодум чандин бор њуљумњои ањли 
сиѐсатро ба Бозор Собир устод Турсунзода «нарм» карда, ўро 
зери њимояи худ гирифт: «Њар чи бошад шоир аст, шоирро 
бояд эњтиѐт кард!» - мегуфт ў».47 Худи Мирзо Турсунзода, ки 
дар љавонї, дар замони муборизањои шадиди мафкуравї ба 
арсаи эљод ќадам нињода буд, дар байни солњои 1933-1935 
чанд бор бо айбњои ночиз, балки ѓаразнок (гуѐ њусни таваљљуњ 
ба Комилї, хусусан ба Бектош - ин ду ба ном «миллатчии 
буржуазї» ва њам гузаштани андак хатои техникї аз љониби ў) 
ба шикасти маънавї - хориљ кардан аз сафи комсомол - рў ба 
рў шуда буд, бинобар ин, аз гирифтани дасти афтодае, бахусус 
аз пуштибонии љавонони наврас њељ истихора намекард. 

Устод Турсунзода аз рўи њамин дастур баъзе зиѐдаравї 
ва тундгўињои љавонони максималистро низ дар њаќќи худаш 
чун љурми бетаљрибагии эшон мефањмид ва гузаштњо мекард. 

Вай ба ин амали худ мехост дар љавонон њисси 
инсонгарии асилро тарбия карда бошад, зеро ба фикри вай 
«одами бадандеш њаргиз ба мартабаи нависандагї 
намерасад».48 Ва баъдтар низ љустуљўи эљодї, истеъдоди асил 
ва љавњари инсониро аз мазиятњои асосии њар эљодкори љавон 
ба шумор оварда, изњор дошта буд: 

                                                           
46 Рўзномаи «Комсомоли Тољикистон», 17 июни соли 1984. 
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48 М. Турсунзода. Устод, бе шогирд намон! // Маориф ва маданият, 22 
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«Ман аз он хурсанд мешавам, ки шоирони љавони тољик 
дар бобати интихоби шакл таљрибаи бисѐр мекунанд, ба 
доираи васеи воситањои тасвири ѓании адабиѐти љањонї - аз 
рубоии куњани классикї то ба шеъри озод мурољиат 
менамоянд. Ба фикри ман, ин таљриба барои ба овози худ 
соњиб шудани љавонон, ташаккули «шахсияти соњиби 
тахайюли хоса» бисѐр кўмак кард. Мо ин нуктаро дар мисоли 
шоирони љавони тољик ба мисли Лоиќ Шералї, Бозор Собир, 
Шоњмузаффар Ёдгорї, Њабибулло Файзулло, Гулрухсор 
Сафиева, ки аллакай барои хонандагони умумииттифоќ 
шиносанд, дида метавонем. 

Зимнан ба андешаи ман, овози ашъори онњо, пеш аз 
њама, ба туфайли ќувваи камолоти гражданї ва инсониии 
онњо баланд шудааст...»49. Устод дар њамин маќолааш аз 
њайси мухтассоти болої эљодиѐти шоирони љавон Саидалї 
Маъмур ва Гулназарро низ љолиби диќќат њисобида, ояндаи 
неки онњоро пешгўї намуда буд. 

Аслан, Мирзо Турсунзода аз муваффаќият ва 
љустуљўњои босамари шогирдон меболид, хурсанд мешуд, 
ифтихор мекард. Борњо шунидаем, ки вай комѐбињои 
љавонони имрўзаро аз дастовардњои давраи љавоноии худ 
пурсамартар њисобида, њатто онњоро дар гуфтани шеъри хоси 
худашон аз худаш боњунар ба шумор овардааст. Воќеан, ин 
иќророти устод, аввалан, як њусни изофии одамияти ўст. Вале, 
сониян, ба фикри банда, ў ин ќазияро на барои он матрањ 
кардааст, ки дар гуфтани шеър аз љавонон камистеъдодтар 
бошад. На, он гуфтањо бояд чунин маънї дошта бошанд, ки 
азбаски сабку услуб ва устухони устод дар гуфтани шеъри 
гражданї, сиѐсї ва публитистї шах шада буд, дигар имкони 
шикастани он ќолабњоро надошт, аз дастурњои эстетикии худ 
ба куллї даст кашида наметавонист. Ба фикрам, дар маќоми 
худ устувор истодан, вале шеваи наву тозаи дигаронро 
эътироф кардану дар мавридаш њатто гањ-гоњ бо он равиш 
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асари баланд гуфтан низ аз шоири бузург будан ва њам 
камолоти инсонии Турсунзода гувоњї медињад. Зиѐда аз он, 
эътирофи соњибистеъдодии шогирд нишонаи ба вай фароњам 
овардани озодї дар эљодкорї низ мебошад, ки ин барои њар 
њунарманди навќадам чизи бисѐр арзишманд мањсуб 
мешавад. Устод ин маќсадро њамеша ва бо роњњои гуногун ба 
амал мебаровард. 

Аз гуфтањои болої маълум мешавад, ки барои Мирзо 
Турсунзода як ченаки муњимми истиќлоли адиби љавон дар 
миќѐси умумишўравї мавќеъ пайдо кардани вай ба шумор 
меомад. Бинобар ин, кўшиш мекард, ки адибони љавон ва 
умуман адабиѐти тољикиро дар ин сатњ муаррифї карда 
бошад. Масалан, вай ашъори Аминљон Шукўњиро дар 
сањифањои «Литературная газета» (1955), насри Фазлиддин 
Муњаммадиевро дар маљаллаи «Дружба народов» (1958), 
эљодиѐти Лоиќ Шералиро дар рўзномаи «Комсомолская 
правда» (1966) ва «Литературная газета» (1973), Бозор 
Собирро дар рўзномаи «Литературная газета» (1976) ба 
доираи васеи хонанадагон шинос карда, бо њамин мехост ањли 
адаби љавони тољикро ба парвози дур њидоят карда бошад. Ва 
ин амали ў самари дилхоњ медод, чунонки баъдњо њар яке аз 
ин адибон ба арсаи умумииттифоќї баромаданд ва, аз љумла 
устод Фазлиддин Муњаммадиев ба пояи адиби пешрави 
тамоюли тасвираш тањлиливу равонии бадеии адабиѐти собиќ 
шўравї баромад ва савияи насрнависии тољикро ба маротиб 
боло бурд. Оре, дар он айѐм ва шояд њоло низ, талоши аз 
адабиѐти худї ва њатто њамзабонони хеш берун рафтан ва ба 
ин васила адабиѐти миллиро ба сатњи адабиѐти муосири љањон 
расонидан аз вазифањои муњимми ањли адаб мебошад. Ва 
устод Турсунзода дар ин раванд њар кўшише, ки аз љониби 
љавонон ба амал меомад, бо хушнудї ќабул мекард, онро 
дастгирї ва тарѓиб менамуд. Бинобар ин, вай дар бораи 
сарчашмаи омўзиш ва њамсадоии љавонон бо адабиѐти љањон 
аз минбари анљумани У нависандагони шўравї бо 
ќаноатмандї чунин изњор дошта буд:  
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«...Ман бори дигар бовар њосил кардам, ки доираи 
муаллимони адибони љавони мо хеле васеъ шудааст. Онњо 
классикони адабиѐти тољикї, русї ва хориљї мебошанд. 
Магар дар образнокии беќайду банди Лоиќ Шералї таъсири 
мактаби Уолт Уитмен ва дар андешањои ѓиноии Бозор Собир 
лиризми бошиддати Пабло Неруда њис карда намешавад? 
Магар муъљизањои кашфиѐти Гулрухсор Сафиеваи љавон бо 
олами андешањои Силва Капутикян ќаробат надорад ва 
ашъори Гулназар Келдї ва Саидалї Маъмур бе таъсири 
назми руњи гражданиаш баланди Нозим Њикмат ба майдон 
омада метавонистанд?»50 

Ва натиљаи ин хоњишњои устод чунин шуд, ки адибони 
љавони тољик дар машваратњои умумишўравии љавонони 
эљодкор иштирок мекарданд, асарњояшон дар маљмўањои 
дастљамъї ва ѐ ба тариќи алоњида ба табъ мерасиданд. Як 
намунаи он маљмўаи «Таронањои сапедадам» мебошад, ки бо 
сарсухани дўсти устод Турсунзода, шоири пешрави рус 
Николай Тихонов ба забони русї интишор гашт ва ба ин 
васила намунањои ашъори чанд шоири љавони тољик дар 
Њиндустон бо забони англисї ба табъ расид.  

Устод Турсунзода дар мавриди нашру табъи осори 
љавонон дар нашрияњои марказии собиќ шўравї хеле 
саховатмандї мекард, балки ба манфаати насли љавон аз 
бањри чопи асарњои худаш мебаромад ва мегуфт: «Маро бе ин 
њам њамаи шумо мешиносед, вале мо бояд ба љавонон кўмак 
кунем, то ки ба таври љиддї симои эљодиашонро нишон дода 
тавонанд».51 

Аммо ин њама ѓамхорї ва сарпарастињои устод 
Турсунзодаро сабаб чї буда? Мо дар аввали ин маќола 
гуфтем, ки яке аз ин сабабњо идомаи суннат, дигаре таќозои 
вазифа дар раѐсати Иттифоќи нависандагон мебошад ва боз, 
акнун метавон илова кард, ки омили савум низ будааст ва он, 
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албатта, ба шахсияти устод тааллуќ дорад, ки ба каси 
ниѐзманд некї кардан ва кўмак расониданро вазифаи 
инсонии худ мењисобидааст. 

Вале чунин ба назар мерасад, ки дар ин миѐн боз як 
сабаби љиддии дигаре њаст, ки онро метавон њисси баланди 
ватандўстї ва миллатпарастии эшон ба шумор овард. Аслан 
барои ба субут расонидани ин ќазия зикри мисол зарурате 
надорад, зеро њамаи љадали устод, чунонки дидем, барои 
рушду нумўи адабиѐти миллии тољикї ва дар заминаи 
суннатњо бо истифода аз дастовардњои адабиѐти љањонї ба 
дараљаи наве боло бурдани он будааст, то ки дар байни 
адабиѐтњои дигари собиќ шўравї мавќеи арзандае дошта 
бошад. Аммо ин ѓараз барои устод як шакли мубориза низ 
будааст. Ба шањодати мунаќќид Атахон Сайфуллоев, ки 
солњои зиѐде бо эшон њамроњ кор кардааст, устод пешаи 
дастгирї кардан, ѓамхорї ба адибони љавон ва муборизаро 
барои ному шарафи Тољикистон бо њам тавъам медонистааст. 
Бинобар ин, вай дар охирин рўзњои њаѐташ њам (сентябри 
соли 1977) барои ба достони Мўъмин Ќаноат «Суруши 
Сталинград» додани Мукофоти Давлатии шўравї кўшишњо 
ба харљ додааст. Чун устод Ќаноат ин амалро нисбат ба 
бењбуд ѐфтани саломатии эшон кори дуюмдараља мењисобад, 
устод бо ќатъият таъкид карда будааст: «Не, писар, барои 
шарафи республика мубориза бурдан даркор, мубориза, 
мубориза ва боз мубориза!»52 

Гумон мекунам, ки ин охирин дастури ќатъии устодро 
метавон ба сифати кору амали њамешагии худаш ва чун 
васияти вай ба шогирдон њамл кард ва он ќазия имрўз ба 
маънии тозае садо медињад. Мўъмин Ќаноат, худ аз рўи 
муњаббат ва садоќат изњор мекунад: 

«Бисѐр ва бисѐр хушбахтам, ки аз нахустин ќадам ба 
љодаи шеър то эљоди асарњои људогонаи эпикї устод 
мураббии бевоситаи ман буданд. Чи дањсолањои гузашта ва 
чи дањсолањое, ки масъулияти бузурги иљрои ќисме аз 
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вазифањои устод ба зимаам афтоданд, худро фаќат љонишини 
ин шахси бузург мешуморидам. Таъкид мекунам, фаќат 
љонишин. Хурду бузурги адабиѐти мо њама дастпарвари дасти 
навозишкору сахтгири ўем. Њамчун инсон, њамчун нависанда, 
њамчун гражданин мо њама аз шахсияти устод, аз фаъолияти 
љамъиятї ва шеъри оламгири вай об хўрдаву камол ѐфтаем».53  

Дар воќеъ, аксари адибоне, ки зикрашон дар ин маќола 
рафт, суханони мазкурро такрор карданашон мумкин аст. 
Бесабаб нест, ки бисѐре аз эшон дар лањзањои њассос ба устод 
Турсунзода садоќати худро изњор дошта буданд. Умуман 
хизмати устод дар тарбия ва дастгирии адибони љавон хеле 
чашмгир аст. Нависандаи маъруф Фазлиддин Муњаммадиев 
сањми эшонро дар ин љода чунин тавсиф карда буд: 
«Намедонам, аз ќазову ќадар ѐ аз ягон сабаби дигар чунон 
шудааст, ки дар назари ман симои Мирзомуаллим аввал чун 
инсон, чун мураббии њамкасбони љавони хеш, пас чун шоир 
ва он гоњ њамчун ходими љамъият ва давлат љилвагар 
гаштааст».54 

Худи устод низ дар маќолаи машњураш «Устод, 
бешогирд намон!» мењру муњаббате, ки ба шогирдон дошт аз 
муњаббати фарзандон на камтар ва масъулияти ин амалро 
афзунтар њисобида навишта буд: «Хулоса, агар ба фарзанд 
номи накўи худро боќї бигзорї, пас ба шогирд аз он њам 
бештар орзую омол ва касби пурифтихори умратро њадя 
мекунї». Воќеан, чунинки дидем, дар њаќиќати ин суханон 
љои шубња нест, балки нишонаи садоќати устод ба суннати 
таърихии аљдодаш аст. Бинобар ин, ба чунин натиља расидан 
мумкин аст, ки устод Мирзо Турсунзода дар њаќиќат 
тарбиятгари ѓамхор ва устоди сахтгири насли љавони ањли 
адаби тољик ба шумор меомад ва ба ин васила аз бисѐр 
љињатњо ба инкишофи адабиѐти панљоњ соли охири асри ХХ 
тољикї мусоидат кард. Аз ин рў, таљрибаи вай омўхтанї ва 
хидматаш сазовори ба некї ѐд кардан аст. 
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ЊИКМАТИ АСРИ НАВ 
 
Устод Мирзо Турсунзода дар ќатори устод Айнї, 

Лоњутї яке аз бунѐдгузорони назми тољик ва вориси 
сазовори анъанањои пурсарвати назми њазорсолаи 
адабиѐти классикии форсу тољик њисобида шудааст. 
Дар шахсияту истеъдоди ў ба тариќи равшану барљаста 
дили њикматписанд ва табъи шоиронаи мардуми мо ба 
њам омадааст. Ин ду сарчашма ба шоир барои тасвири 
зиндагии гузаштаву имрўзаи халќи советї ва халќњои 
мазлуми хориља, муборизаи онњо барои озодї ва 
талоши мардуми тараќќипарвар барои дўстиву вањдат 
ва сулњу амонї ѐрї расонидааст. 

Таљрибаи эљодї ва камолоти шоирии Мирзо 
Турсунзода назари амиќ ба руйдодњои як халќу 
мамлакат ва њам љањон, сароњати сухан, равонии табъ 
ўро ба шоири мутафаккире боло бурда, асарашро 
њалќаи тозае дар назми њикматноку фалсафиписанди 
Шарќ гардониданд. Хусусан, осори солњои охири шоир 
саршори фикри амиќ таљрибаи зиндагї, мушоњидањои 
ибратбахш, муборизаи оташин барои адолату сулњи 
оламиѐн, гуманизми фаъолу иќилобї буда, шакли 
бењтарини худшиносии шахсї ва таърихии ќањрамони 
лирикии шоиранд. Дар яке аз шеърњояш ў бесабаб 
нагуфта буд: 

 
Зиндагии дар паси сар мондаро идрок кун, 
Аз ѓубори роњи дуродур мижгон пок кун. 
Роњ дар пеш аст, дам гиру нафасро рост кун, 
Чашм сўи ќуллаи тобанда то афлок кун.55 

                                                           
55 Мирзо Турсунзода, Куллиѐт иборат аз шиш љилд, љ. 1-Д., 

ирфон 1971 сањ. 273. 
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Роњи эљодии шоир ба назми њикматомез ва панди 
њаѐти роњи наздику осон набуд, балки он дар шаклњои 
гуногун зуњур кардааст. 

Мирзо Турсунзода дар солњои 30 дар сохтмонњои 
азим, корњои љамъиятї ва умуман бунѐдкории сохти 
сотсиалистї фаъолона иштирок карда, дар айни замон 
барои омўзиши адабиѐти гузашта ва дурдонањои 
маънавии халќ кўшиши зиѐде зоњир намудааст. 
Омўзиши зиндагї ва таърих бешубња сифати халќияти 
назми шоир ва мундариљаи онро амиќ бурданд. Оњанги 
панду андарз дар солњои аввал гоњ-гоњ вомехўрд ва он 
њам, масалан, дар номи шеърњо ва тарзи њалли онњо 
(«Дил, дили Зайнаб», «Хаѐли хом») ифода шудааст. 
Аммо либреттои «Шўриши Восеъ» (1938-1939), ки бо 
њамќаламаи А. Дењотї навишта шудааст, як омили 
муњимми бархурдории шоир аз эљодиѐти дањонакии 
халќ ва назми классикї гардидааст. Ин љо дар ќисмати 
таърихии халќ ва фарзанди далери ў, љовид мондани 
ќањрамонї, моњияти амиќи халќї ва таърихї 
гирифтааст. Нияти умумии либретто њамин њикматро 
талќин мекунад: «Њар касе шавад ќањрамони халќ. 

Номи вай мудом дар забони халќ». (II. 264, 282). 
Дар айни замон ин муносибати эљодї боиси он 

гардид, ки ба либреттои «Шўриши Восеъ» ва њам 
«Тоњир ва Зуњра» (1943) баробари назми ошиќона 
фикрњои ахлоќї, андарзи зиндагї (Шоњ агар одил 
набошад мулк вайрон мешавад, Бод агар аз ќибла 

хезад, чангу тўфон мешавад-II, 296) дохил шуданд. 

Ба њикмати халќ мурољиат кардан ва ѐ дар 
пайравии он фикри ибратбахш гуфтан, дар ашъори 
солњои љангии Мирзо Турсунзода, баробари рўњи 
гражданї ва пафоси ќањрамонї маќом пайдо мекунанд. 

                                                                                                                           
Минбаъд мисолњо дар матн аз рўи њамин нашри нишон дода 

мешавад (Адади римї раќами куллиѐт, адади арабї сањифаи онро 
мефањмонад). 
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Сароѓози ин кўшиш шеъри «Хайр, модари азиз!» буд. 
Мурољиати модар ба фарзанд аз вазифањои муњимми 
њар фард, то таърихи ќањрамононаву анъанаи 
ватандўстии халќ адовати ўро ба «лашкари бегона» 
ифода намудааст. Фикри њикматнок дар достонњои 
«Писари Ватан» ва «Барои Ватан» (бо њамќаламии А. 
Дењотї) мавќеи бештаре гирифтааст. Мирзо 
Турсунзода ба василаи њикмати халќї, ки аз забони 
падари Ќодир ва њам љанговарон овардааст, ќарзи 
гражданї ва љавобгарии таърихии фарзандони халќро 
дар назди Ватан таъкид мекунад: 

Њар ки љасур аст, Ватан љои ўст, 
Шаъну шараф ошиќи шайдои ўст… 
Њар ки далер аст, нагардад ѓулом. 
Зиндаю озод бимонад мудом. 

 (П. 153) 
Мирзо Турсунзода ба панду насињат дар ашъори 

љангиаш њамчун як сарчашмаи бузурги 
сафарбаркунанда ва тарбиявї мурољиат кардааст. Ва 
шояд ин як љараѐни муњимме барои аз бар кардани 
реалистии анъанањои њикмати классикї буд. Аммо 
њикмату андарзњои халќї бештар вазифаи тарѓибї 
дошта, онњо оњанги њикамии шеър, таъбироту равонии 
онро бештар сохтаанд. 

Ба фикрам, аз шеърњои аввалине, ки пас аз 
худшиносии ќањрамонони лирикии Мирзо Турсунзода 
дар солњои баъди љанг эљод шуд, шеърњои «Ба депутат» 
(1945) ва «Уќоб» (1946) буданд, ки дар онњо шахсияти 
шоир хеле равшан зуњур кардааст. Ин љо «Ба депутат» 
муњокимаи шоир эътимоднок, хулосааш асоснок ва 
боварбахш, њикматаш њаѐтї мебошад, љои насињат ва ѐ 
истинод ба андарзро панди заминї аз рўзгори мо 
гирифтааст. 

Хулосаи шоир ќонунияти зиндагии моро дар 
замони нав ифода кардаанд. «Писару духтарони як 
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падарем, Шуълаи офтоби як сањарем», - мегўяд дар 
шеъри «Уќоб». 

Мулоњизањои амиќ дар бораи ќисмати мардуми 
љањон ва иќтидормандии љањони сотсиализм барои 
пешрафти иљтимоию шахсии инсоният пас аз ѓалабаи 
халќњои шўравї бар фашизм, пас аз сафарњои гуногун 
ба мамлакатњои мухталиф бо њиссиѐти баланд омехта 
гардида, ашъори Мирзо Турсунзодаро мазмуни 
баланди фалсафї бахш кардаанд. Силсилаи шеърњои 
«Ќиссаи Њиндустон», (1947), «Ман аз Шарќи озод», 
(1950), «Њасани аробакаш», (1952-1954), «Садои Осиѐ» 
(1955), асарњои ахлоќї ва фалсафии сирф набошанд 
њам, ба он тафовут мекунанд, ки дар онњо таърихи 
табаддулоти маънавию иљтимоии халќ хеле амиќ, 
зинндагии халќњои Шарќ аз назари шахси гумманисти 
шуълавар ва мубориз тасвир шудаанд. 

Шеъри шоир садои озодии инсонњо ва ќатъањо, 
мављу љўши бањру бар ва шикасти завлонањо 
гардидааст. М. Шукуров дуруст ќайд менамояд, ки мо 
дар асарњои мазкури Мирзо Турсунзода «тафаккуру 
тааммуќи шахси њаѐтозмуда ва муборизадидаро дар 
бораи дарсњои таърих, дар бораи таќдири халќњо, дар 
бораи моњияти аслии протсессњои таърихии давраи мо 
мебинем, ки бо эњтироси пурљўши гражданї», «лиризми 
њаяљонангез», омехта шудааст.56 Ин љо њикматписандї 
на дар шакли насињату тамсил, балки ба тариќи 
тарѓибу даъвати гражданиву сиѐсї зоњир мешавад, чун 
ибрати таърих садо медињад: 

Метавонад њар касе ки зўр шуд, ѓолиб шавад, 
Молу мулки дигаронро ояду соњиб шавад… 
Нест аммо ќуввае, ки азмро орад завол. 
Роњи озодипарастонро намояд поймол.  

(П, 177-178). 

                                                           
56 М. Шакуров. Халќият ва мањорат-Анъана, халќият ва мањорат. 

Д., 1964, сањ. 111. 
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Дар эљодиѐти 20-соли охир шоир љанбаи 
андешамандї ва фалсафаписандї, бешубња, як рукни 
муњимме гардида буд. Дар маркази достонњо ва ашъори 
лирикии ў инсони озод, инсони эљодгар, инсони 
мутафаккир ва пурдида, зиндагисанљида ва маќому 
манзалати ў меистад. Шоир  пас аз диданињои бисѐре ба 
чунин хулоса омадааст: 

Ќомати инсон баланди ѐфт дар дунѐи мо, 
Њамрањи сатњи замину оби дарѐњои мо, 
Хокро зар, обро барќафкан кардааст, 
Дида равшан, сина равшан, мулк равшан кардааст. 

 (I, 142). 
Аз љумла, мазмуни умумии достони фалсафии 

«Чароѓи абадї»-ро панду тамсилњо дар бораи тарбияи 
фарзанд, ки аз забони устод Айнї омадаанд, боз њам 
пурќувват кардаанд. 

Метавон гуфт, ки тааммуќписандї ва 
њикматомезї минбаъд, умуман бо осори устод хос 
гардида буд. Акнун шоир ба дараљаи таљрибаи њаѐтиву 
адабие расида буд, ки дар ашъори ў њикмати асри нав, 
замони озодї, прогресс, бунѐдкорї, тантанаи ѓояњои 
адолатхоњона ва сулњу дўстии одамон табиї ва самимї 
акси худро меѐфтанд. 

Дар ин бобат достони «Љони Ширин» намунаи 
бењтарин мебошад. он дар шакли мурољиат ба њамсари 
шоир, муколима бо ў навишта шудааст, вале сар то по 
аз монологи худи шоир, андешањои ў дар бораи 
масъалањои муњимми замони мо иборат буда, аз 
гуфтугузори оилавї то дўстии халќњои олам, аз 
ќисмати шахсї то масъулиятшиносї дар назди 
њаракати таърихиро фаро гирифтааст. Ин нияти 
ѓоявию бадеї, гуфтори њикматнок, сухани пухтаву 
њаѐтро дар достон зиѐд кардаанд. Дурусттараш достон 
сар то по аз абѐти ибратомўз таркиб ѐфтааст, ки имрўз 
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дар байни халќ ба сифати гуфтори њикматнок шуњрат 
доранд: 

Дўстиро љустуљў дорем мо, 
Аз амонї гуфтугў дорем мо. 
Одамон аз дўстї ѐбанд бахт, 
Душманї орад ба мардум рўзи сахт… (П, 8). 

Достони «Љони ширин» ба куллї намунаи назми 
пандомўзи гражданист. Нављўии Мирзо Турсунзода 
дар њамин омезиши аљиби таљрибаи таъриху вазифањои 
муќаддаси фарзандона дар назди Ватан ва дар назди 
тамоми инсоният зоњир мешавад. Вай аз устодони 
классики худаш низ «намунањои зоњир гардиданд 
эњсосоти гражданї ва аз масъалањои љамъиятї шоирона 
ба шўру њаяљон омаданро љустуљў дошт». (Ш. 99). 

Ашъори лирикии Мирзо Турсунзода дар солњои 
60-70 баробари мавзўъњои байналхалќї ва оњанги 
публистистї  масъалаи дарки моњияти инсон, мавќею 
ќимати ў дар зиндагї, љамъият ва табиатро дар бар 
мегирад. Табиист, ки чунин масъалањои маънавию 
ахлоќї боиси афзудани љанбаи њикамии шеър 
гардиданд. Дар шеъри «Савганд» њикмати љонфидоии 
як њизбии асил ва арзи садоќату миннатдории ў ба 
ѓояњои њизбиаш дар шакли пурэњтирос ифода шудааст. 
Дар он симои пањлавононаи инсоне бо бовар офарида 
шудааст, ки афсонањои бардурўѓро зеру забар ва 
орзуњои чанасаринаро амалї кардааст, заминро зархез, 
инсонро муътабар ва афлокгир сохтааст. 

Барои Мирзо Турсунзода, чун фарзанди асили 
давру замони худаш ва боваре, ки ба ѓояњои њизб дошт,  
идеали ќањрамонї коммунисти асил будан аст. Ва шоир 
низ аз њамин меъѐр баланди гражданї ба масъалањои 
зиндагї дахл намуда, бањо медињад. 

Ќањрамони лирикии ў марди хирадмандест, ки 
таљрибаи рўзгор андўхта, моњияти зиндагии аслии 
инсонро дарк карда («Ошѐни баланд»), љавононро ба 
парвози баланд ва умуман ба баландии табъу рўњ ва 
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њиммату одамгарї даъват мекунанд. Шоир акнун ќадр 
кардани дастранљи онњо, сипосгузори пурї ва давру 
давроне, ки замони советї бахшидааст, буданро 
вазифаи наљиби худ медонад. Дар ин мавридњо ў хоњ 
дар бораи ќимати нон («Нонреза») ва ѐ хоњ муњаббат ба 
замини босаховат сухан ронад, оњанги насињат дар 
гуфтораш бештар мешавад: 

Аз замин нонрезањоро чида мемолам ба чашм, 
Нони гарми метнатиро дида мемолам ба чашм… 
Дидаву санљидаву болида мемолам ба чашм…  

(II, 285). 
Аз ин љињат оњанги фалсафии шеърњои 

«Модарам» ва «Дили модар» хеле баланд мебошад. 
Бузургдошти зан-инсон, модар яке аз комѐбињои 

олиест, ки асри XX, замони сотсиализм ба вуљуд 
овардааст. Устод Мирзо Турсунзода дар авсофи Модар 
ва зан, маќоми он, як ќатор шеърњое навишт, ки њама аз 
тасаввуроти халии эњтиром саршор буда, худ суруди 
дўстдоштатарини халќ гардидаанд («Бигзор зан бошад 
мудом», «Зан агар оташ намешуд»). 

Силсилаи «Дастовез» бошад дар худ муњимтарин 
афкори Мирзо Турсунзодаро дар бораи зан, модар, 
Ватан, дўстї, ростї дар якљоягї фаро гирифтааст. Аз 
ин шеърњо маълум буд, ки дар осори солњои охири 
шоир тамоюли лирикаи њакимона пурќувват шуда 
истода буд. Албатта, тафсилоти он њама биниши амиќи 
устод дар ин маќола намегунљад, вале мо ин љо 
њаминро таъкид карданием, ки Мирзо Турсунзода 
муњаббати инсониро ба зодгоњ, замин, сайѐра тасвир 
карда, пайванди ногусастани онњоро таъкид менамояд, 
замин аввалин такягоњ, рањомўз, љои зањмат, макони 
муњаббат, бунѐдкорї ва худфарсої, дилѐбиву 
дардрасист («Замин»). Замин тимсоли зиндагист ва 
њифзи ў низ мисли зиндагї муќаддас аст: 
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Аз замин бењтар барои мо дигар сайѐра нест, 
Бењтар аз он дидаи моро рањи наззора нест. 
Љуз заминро њифз кардан аз балоњои азим 
Аз барои насли инсон њељ дигар чора нест!57 
 

Аз ин љо назми Мирзо Турсунзода баробари 
оњанги баланди публисистї, наќшу љилои лирикиву 
романтикї, болу пари гражданї, мазмуни амиќи 
фалсафї дошта, тамоюлу ќонунияти замони навро 
ифода мекунад. Вай њикмати асри нав - асри мубориза 
барои эљодкорї ва парвози хаѐли инсон, бузургдошти 
ў, асри муборизањо барои сулњ, озодї, дўстї ва ягонагї, 
асри ѓалабаи идеяњои инсондўстона ва њаѐтбахш 
мебошад. 

 
 
 

                                                           
57 Мирзо Турсунзода. Дастовез (Силсилаи шеърњо).-Садои Шарќ 

1975 № 10, сањ. 4. 
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П А Й В А С Т Њ О  

 
Борис Панкин 

 
МИРЗОЕ, КИ МАН МЕШИНОХТАМ 

 
Њоло њам пеши дидагонам Мирзое истодааст, ки 

пешбанди таббохии зардранги аз клѐнка дўхташуда дар 
миѐн дар ошпазхонаи хурди мо, мустаќар дар кўчаи 
Маломасковский Маскав (ќарибињои Останкино), сари 
чанд ваќт сарпўш аз кострули бузурги буѓаш берун 
задаистодаро бардошта, кафгир мезанад.  

То ин замон, чанд сол пеш, вай аз мењмонсарои 
«Маскав» ба хонаи мо занг зада хоњиш намуд, ки ўро се 
рўзакак дар хонаамон паноњ дињем, то ки аз дасти 
мардуми муборакбодгўй «наљот ѐфта бошад». 
Аммо сабаби ин маъракаи табрикот, дар воќеъ, яке аз 
њодисањои пурањаммияттарин дар рўзгори шоир буд. 
Охирњои моњи апрел. Чанд рўз пештар ќарори њукумат 
дар бораи лауреатњои нави Љоизаи ленинї чоп шуд, ки 
Мирзо яке аз онњо буд. Аммо ў баъди ду ѐ се рўзи 
нашри ќарори мазкур аз сафари Ќоњира ба Маскав 
баргашт. Вай он љо дар конфронси нависандагони Осиѐ 
ва Африќо иштирок дошт. Табиист, ки чун ба остонаи 
мењмонсарои дўстдоштааш ќадам менињад, ба љўши 
мављи табрикњо меафтад, ки њарчанд амали ба кас хеле 
масарратбахш аст, вале њатто барои як инсони тансињат 
њам метавонад сангинї кунад. Њол он ки Мирзо њамеша 
аз сафарњо хеле хаста шуда бармегашт, зеро дар 
чорабинињои хориљї пуркорї зоњир мекард, гоње 
тамоми шабонарўзаш дар ташвишу тараддуд мегузашт. 
Аслан, шояд вай пеш аз вохўрї бо дўстону мухлисони 
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душанбегиаш, ки муќаррар шўру шарари он 
пуршиддаттар аз табрикоти маскавї хоњад буд, мехост 
як каме нафас рост карда бошад ва боз шояд мехост, ки 
чанд рўзе бо андешањои хеш танњо бимонад. Њарчи 
бошад буд, вале инаш аниќ аст, ки вай њамеша ва дар 
њар маврид худро дар хонаи ман ва бо ањли хонадони 
мо осуда ва роњат њис мекард ва борњо аз ин имконият 
истифода њам кардааст. Бо њамин сабабњо ба ман, 
аниќтараш ба хонуми ман, занг зад. Зављаи ман аслан 
мутахассиси адабиѐти тољик буда, солиѐни зиѐде ба 
сафати узви њайати тањририяи «Литературка» кор 
кардааст ва аз ин љо хеле пештар аз хонадоршавии мо 
онњо бо Мирзо ошно шудаву риштаи дўстї пайваста 
буданд. 

Хонаи моро њам ба куллї љои амну осоиш 
гуфтан мумкин набуд. Ин љо низ Мирзоро бо табрику 
оѓўшгирї пешвоз гирифтанд. Боз маросими харид 
њамроњи модарарўси ман дар бозори маказиро 
намегўед. Ин зани куњансол барои он ки мењмон ба вай 
имкони харид кардан намедод, сахт хиљолат мекашид 
ва бахусус аз он ки Мирзо њама чизро: гўшти гўсфанд, 
пиѐзи сурхи шарќї, сабзињои калон-калон, кабудї, 
меваљоти хушк ва тару тозаи дар он рўзњои бањор 
нархаш осмонкафро ба миќдори зиѐд ва бе њеч як савдо 
кардан мехарид, њайратзада буд. Мирзо, њангоми 
мусофиратњояш ба Руссия, мисли њар як инсони асили 
шарќї, њамеша њамроњи худ як миќдор биринљ меовард. 
Биринљи вай ѓайриодї ва махсус - дарозу борик ва 
оббардор, хуллас аз њамон навъе буд, ба ќавли 
мардумони Шарќ палавро танњо аз он пухтан мумкин 
аст… 

Њоло бошад вай дар ошхонаи москваии мо рост 
истода маводи дар кастурул бударо таф медоду аз хуб ѐ 
бад шудани палав дар ин асбоби номувофиќ дар њаяљон 
буд. Бале вай такрор ба такрор дар ташвиш буданашро 
таъкид мекард, ки намедонам чї хел меомада бошад?  
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- Чаро ин ќадар дар њаяљонї, Мирзо? - пурсид аз 
вай Валентина. - Охир, хоњї ѐ нахоњї, аллакай вориди 
таърих шудї… 

- Ба ворид шудан-ку ворид шудам, - сари 
кастурул сењргариро давом дода, љавоб дод вай ва баъд 
бо лањни танњо ва танњо барои худаш хос такрор кард: -
Ба ворид шудан-ку ворид шудам, вале аз он чї гуна 
берун мешуда бошам?. 

Мирзо ба њамин минвол чанд рўзро дар хонаи мо 
гузаронд. Баътар љаласаи ботантана ва маросими 
бошукўњи супоридани љоиза баргузор гардид. Дар 
њамон лањзањои шукўњу тантана низ вай њамон Мирзо 
Турсунзодаи муќаррарї, инсони ба љањониѐн хеле хуб 
шинос, Мирзои хандонрў, аммо ботамкин, масрур, вале 
бамеъѐр, миннатдор, лекин ќадру манзалати худро 
медонистагї буд. 

Он Мирзое, ки мо дар апрели соли 1960 дида 
будем, дигар њеч гоњ дидан муяссар нашуд. Ман худ ба 
худ савол медињам: - «Он Мирзо, яъне чї»? ва дар 
љавоби пурсиши худ ба андеша меравам… Мирзо он 
рўзњо сокиту ором, ба олами андешањои худ фурў рафта 
ва дар айни замон бо тамоми вуљудаш ба ташвишњо, не, 
не, ташвиш куљо, балки ба он тараддуде, ки њамаи мо 
дар он шароити танги хонаводагї бо љўшу хурўш як 
муњити хосе сохта будем ва он иборат буд аз суњбатњои 
тўлоние, ки гоњ-гоњ бо маросими чойнўшї ќатъ мешуд, 
шарик буд. Баъд боз сайру гашт дар бозор ва боз 
пухтани палов… 

Оѐ дар он рўзњо дар умќи чашмаи дили ў чизњое 
ба љўшиш омада буданд ва чи чизњое дар њофизааш 
зинда мешуданд? Љавоб ба ин пурсишро танњо тахмин 
задан мумкин буд. Њоло чунин ба назар мерасад, ки 
бисѐр чизњоро ман хеле дертар пай бурда тавонистам. 
Аммо, мањз њамон рўзњои апрели солњои 1960 маро ба 
дарки баъзе масъалањо рањнамун сохтанд, балки дар 
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њамон ваќт буд, ки худи ман низ аз як бадгумонии дар 
њаќќи ў доштаам, баргаштам. 

Гап дар сари он аст, ки як ќисми зиѐди 
њамсолони ман, ки нав ба кори рўзноманигорї ва 
нависандагї дохил шуда буданд, бо ордену медал ва 
нишонњои имтиѐзии сари синаи насли калонсол назар 
андохта, ба сари чунин аќидае сахт истодагарї 
доштанд, ки аслан ин њама мукофотњо на мањсули 
зањмати эшон, балки бахшиш замон аст. Ба пиндори мо 
- љавонон, онњо њама фарзандони солњои аввали 
инќилоб, зодаи замони «рањпаймоињо ба адабиѐт», 
замоне буданд, ки фаќат кўшиши самимї ва 
саводнокии муќаррарї кифоя буд, то ки эшон ба њайси 
омўзгор, рўшанфикр ва нависанда зуњур кунанд. Ва гўѐ 
ваќту замон ба мутахассисин ниѐз дошт. Бинобар ин, 
худ ашхосро ба майдон овард ва ќадрдонї низ кард. 

Мирзо Турсунзода мисли аксари њамсафону 
рафиќони њамќисматаш, албатта, вуљуд доштани чунин 
гапу калочањои «њаќиќатмонанд»-ро медонист. Вале, 
инаш њам аниќ аст, ки њеч кас њеч гоњ ўро талќин ѐ 
маљбур карда наметавонист, ки дар ин хусус суњбат 
кунад, зеро вай худаш ва њам дўстонашро хеле ва хеле 
эњтиром мекард. Бинобар ин, Мирзо баробари он њама 
унвонњои Ватан барои зањматњояш њаќќонї сазовор 
донистаро муътабар шумурдан, гўѐ аз будани онњо ба 
чашм як андоза хиљолатзада низ менамуд, онњо (он 
нишонњои ифтихорї) дар чашмони њатто њамкасбони 
эљодиаш ва бахусус онњое, ки ўро танњо дар тарљума 
хондаанду фаќат дар Маскав дар љаласањо, дар 
садоратњои фархї, дар минбарњо ва ќабулаш доштанд, 
як дараља аз андоза берун менамояд… Фољиаи (ман ин 
вожаро огоњона истифода мекунам) бисѐрињо, бахусус 
њамсину солони Мирзо, ки 70-солагиашон се сол 
пештар аз ин љашн гирифта шуд, дар њамин зоњир 
мешавад. Онњое, ки ба таќозои ќудрат ва мантиќии 
замон, ба туфайли ориза ва истеъдоди фавќулодаи хеш 
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ба арсаи умумииттифоќї баромада буданд, хоњ аз њайси 
адабї ва хоњ аз нуќтаи назари шањравандию инсонї 
фаќат аз љониби халќи худашон ба таври њаќќонї ва 
воќеї ќадр карда мешаванду бас. 

Дар он рўзњои апрелї вусъати диди њаќиќии 
Мирзо Турсунзода ва тавассути ў як насли бузурги 
њамсолону њамзамонони вай барои ман рўшан гардид. 
Мирзо дар он чанд рўз ба њар бањонае аз гуфтугў дар 
бораи эљодиѐташ сар мепечид, вале бештар дар бораи 
умуман адабиѐт, дар хусуси рафоќаташ бо Николай 
Тихонов, Александр Фадеев, Самад Вурѓун, Алексей 
Сурков, Семѐн Кирсанов, Константин Симонов, Бердї 
Карбобоев ва бисѐр дигарон њарф мезад. 

Дар ин гуфтугўњо, чунонки одатан дар 
таълифоти шарќї бисѐр вомехўрад, воќеањои хандаовар 
бо њодисањои њузнангез ба њам омехта меомаданд… 
Чанде баъд аз тамом шудани љанг онњо, чанд рафиќ ба 
Варшава, ба яке аз нахустин вохўрињои байналхалќии 
арбобони њунар мерафтанд. Мирзо њамроњи Фадеев ва 
Самад Вурѓун дар як купе љойгир будаанд. Шаб 
саргарми сўњбат беваќт ба хоб мераванд. Сањар аз хоб 
бедор шуда, Мирзо њис кардааст, ки ќатора истодааст. 
Вай ба берун назар андохта, бо њайяљон Минск будани 
мавзеъро таъкид мекунад. Њамин замон Фадееви 
ќоматбаланду муназзам ва аз сарди сањарї тару тоза ба 
купе даромада мегўяд: 

- Шарќ аз хоб зудтар бархез, вагарна  Минскро 
надида меравї! 

- Шарќ на танњо Минск, балки тамоми таърихи 
худро бо хоб паси сар кардааст, -  ба оњанги суханони 
Фадеев бо њазл љавоб додааст Самад Вурѓуни 
ботамкин. Мирзо аз таъсире, ки он ваќт ба Фадеев ва 
њамин њоло ба мо гузошта тавонист, ќаноатманд буд. 
Нишонаи ин ќаноатмандии вай хандаи ба худ хосаш 
буд, хандае, ки бо садо ва низомаш дар як ваќт њам ба 
сулфа монанд буду њам таќлиди бачагон тирпаррониро 
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мемонд: кх-кх-кх. Ва дар замон дар њошияи чашмони 
сермиљаи мешиаш бе њеч гуна сохтагї њузн соя андохт. 
Барќияи охирини Самад ба Мирзо низ њикматро 
мемонад: «Барои хайрбод биштоб, ки корвон рахти 
сафар бастааст». 

Ман њоло ба худ меандешам, ки чаро Мирзо дар 
он рўзњо ин ќадар хушчаќчаќ ва кушодадил буд? Шояд 
барои он ки дар назди мо, дар назди «мўйсафедони»  
чун ман ва фарзандони камолѐфта истодаи ман, ки аз 
рўи одоби мењмоннавозї кимкадом чизи муњимми 
барои вай ва дар нињоди вай бударо намефањмиданд, 
дар шахси зављаи ман шоњиди боэътимоде дошт, зеро 
Валентина ўро дар нусхаи асл хонда метавонист, бисѐр 
сифатњои назми ўро дўст медошт, муњити вай, 
хонаводааш ва атофиѐнашро хуб медонист… 

Фикр мекунам, ки андешањои мањзунонаи ў дар 
бораи он ки баъди дер ѐ зуд фавтидани «мўйсафедони» 
бузурги рус мабодо мављи дарѐи пайвандњо камоб 
шавад, риштаи ќаробати маънавии байни адабиѐтњову 
наслњо нањифтар гардад, аз ќабили масоиле буданд, ки 
фикру хотири ўро банд карда буданд. Мирзо ба тариќи 
намуна пеш аз њама Тихоновро ба хотир меоварад, аз 
таваљљуњи вай ба Шарќ, ба Ќафќоз ѐд мекард, таъкид 
менамуд, ки Тихонов њангоми тарљумаи асар бо тамоми 
њастиаш ба тариќи табиї ба рўњу равон, маишат ва 
забони халќ ворид мешуд, агарчи вай бо он гуфтугў 
карда наметавонист… Мирзо чунин «намедонистани» 
забонро садњо маротиба аз фазоили касоне, ки онро 
барои мабодо омўхтаанд ва ѐ касоне, ки барояшон 
забондонї танњо воситаи пулкоркунї ва ѐ аз ѐфтани 
бурдани нон чизе беш нест, арзишмандтар мењисобид… 

- Николай Семѐнович аз дањњо забонњои 
халќњоямон тарљума кардааст, тарљумаро тањтуллафз 
иљро мекард, - як каме тундтар давом намуд Мирзо -
охир вай њамаи ин забонњоро чї тавр њам медонист? 
Аммо дар тарљумањои вай њама чиз мувофиќу муносиб, 
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дар онњо мисли палави на дар костурул, балки дар деѓ 
бо њезуми хушки садањо аз кўњдоманњои Помир 
пухташуда, њама чиз то бўй ва буѓи равѓанолудааш 
табиї аст… Ўро кї иваз карда метавониста бошад? 

Ин њавотирии Мирзо як гапи муќаррарї ѐ 
иборат аз дилтангии мўйсафедона набуд…. 

Зиндагонии љисмонии Мирзо он ќадар њам 
бароњат набудааст… Дар љавонї њамроњи њама 
мушкилот, мањрумиятњо ва мењнати сахти 
ѓайринисонии солњои аввали баъди инќилобро аз сар 
гузаронидааст. Дар айни камолот ва бузургсолї бошад 
бемории хеле бармањал ба ў расида, њамон беморие, ки 
ба сабаби ба тамоми вуљудаш ба кор дода шудан, аз 
худгузаштагї зоњир карданаш нисбат ба корњои 
љамъиятї ва ташкилии адабї, мусофиратњои бехохир 
дар сар то сари мамлакат ва аќсои олам дар танаш хона 
гирифта буд, ўро сахт азият медод… 

Аммо сарнавишт ўро аз љињати маънавї 
хуштолеъ гардонида буд. Њамон замони мушкили 
муборизаву сохтанњо ўро дар кўраи пурљўши худ 
шўридаву обу тоб дода, дар айни замон навозиш њам 
мекард… Ормонњои шахсї, эљодї ва шањрвандии 
Мирзо ба таври њайратангезе бо давру замон њамнаво 
буданд. Ва ин муњаббати тарафайи - байни Мирзо ва 
замон буд, ки дар натиља ба маънии баланди ин мафњум 
як ба њазор ба ў бармегашт. Шуњрати бармањал, хеле 
зуд вусъат гирифтани майдони амалиѐт, дўстии барваќт 
бо класикњои зиндаи адабиѐти Шарќ ва шўравии рус -
дўстие, ки  ба тафриќаи синну сол нигоњ накарда 
онњоро дар дараљаи њамсонї нигоњ медошт ва эшон 
њурмату эњтиромро аз њамдигар њеч дареѓ 
намедоштанд, натиљаи њамон муњаббати тарафайн буд. 

Вай дар фазои њамин дўстии маънавї дар 
љавониаш тавлид гашта, ки то замони мо идома дошт, 
бо мењру муњаббат рушду камол ѐфта ва аз байн 
рафтани он, аз гум шудани ин њусни тафоњум, ки бо аз 
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миѐн рафтани дўстон ва ѐ худаш ба амал омаданаш 
мумкин мегашт, сахт мењаросид… Вай ин 
хавотириашро пинњон намедошт ва дар ин хусус чи дар 
сари мизи зиѐфатњои дўстон, чи дар минбарњо њарф 
мезад, маќолањо менавишт. Ва натиља чунин шуд, ки 
хавотирї дар нињоди ў як ќувваи фаъъолеро тавлид 
кард. Банда баъдњо ба њайси муњаррири рўзномаи 
«Комсомолка» шоњиду шарики он саъю кўшишњое 
будам, ки Мирзо барои мањз дар сањифањои рўзномаи 
мазкур ба табъ расонидани нахустин асари муњимми 
Мўъмин Ќаноат - достон дар бораи Сталинград дар 
тарљумаи Роберт Рождественский ба харљ дода буд. 
Њамчунин дидам, ки чї тавр вай барои бомуваффаќият 
дар сањнаи Маскав баромад кардани раќќосаи балети 
тољик Малика Собирова, ин санъаткори аз аввал то 
охири лањзањои умри љавониаш писандидаи Галина 
Улановаи шуњратѐр, аз љону дил ѓамхорї зоњир мекард. 

Мањз бо дурандешї ва ќатъияти Турсунзода 
њамроњ бо Роберт дигар шоиру тарљумонњо мисли Яков 
Казловский. Владимир Огнев, Владимир Солоухин, 
Давид Самойлов ва дигарон ба Тољикистон меоянд. 

Ба љуз  ин њама, боз бисѐр чизњои дигаре њастанд, 
ки шоистаи ѐдоварї мебошанд. Вале ман навиштани 
зиндагиномаи Мирзоро ба худ маќсад нагузоштаам, 
нияти ман танњо иборат аз он аст, ки њамаи он чи дар 
он чанд рўз, ки мо дар хонаи ман, дар канори шимолии 
Маскав «њамроњ нишаста» суњбат мекардему тамоми 
нависандагони Маскав лауреати навро љустуљў 
доштанд, дидаму пай бурдам, рўи коѓаз биѐвардам. 

Воќеият чунин будааст, ки инсоне, ки дар роњи 
умр бо мо вомехўрад, асосан аз он хотир аљиб аст, ки 
агар кушодадилу покиза бошад, яъне то чи андоза 
тавассути шахсияти вай барои мо љанбањои нисбатан 
умумии зиндагї - давру замон, наслњои одамон, воќеаву 
њодисањои мамлакат ва рўйдодњои муњим равшантар 
намоѐн мегарданд… Аљабаш дар он аст, ки ин љињатњои 



 105 

умумї одатан на дар корномаи асосї, на дар 
суханронињо ва таълифоти бунѐдии ин ѐ он шахс, 
бахусус инсони бузург, балки дар чизи хурде, ки дар 
љузъиѐте, ки хушбахтона аз чашми кас пинњон 
намемонад, муайян мешавад. 

… Мирзо дафъаи дигар: ваќте ки аз Душанбеи 
азизаш ба Маскав омад, барои мо дег, дар воќеъ деги 
аслии чуянї, ки ба ќавли ў мањз дар он палави њаќиќї 
пухтан мумкин аст, тўњфа овард. Баъдњо вай дар ин дег 
чандин маротиба дар бўстонсаро бо оташи табиї ба 
шарафи мењмонњои азизи њамроњаш омада - Бердї 
Карбобоев, бародарон Ниѐзињо, Чингиз Айтматов ош 
пухтааст. Дар он нишастњо, албатта Расул Ѓамзатов 
њам њузур дошт, ки монда нашуда як њодисаи воќеиро, 
ки ба ў ва Мирзо иттифоќ афтодааст, такрор ба такрор 
наќл мекард: Мирзо ва Расул њамроњ ба Эрон, ки шеъри 
Турсунзодаро он љо дар асл мехонанду гўш мекунанд ва 
аз ин сабаб хеле машњур њам мебошад, сафар доштаанд. 
Расул, ки ба эътирофи худаш, дар њеч куљо ва дар њеч 
кор шахси дувум буданро дўст намедорад, боре дар яке 
аз вохўрињои серодам дар баромадаш, ки дарзамон 
Мирзо ба форсї баргардон мекунад, чунин эълон 
медорад: 

- Дар бораи чигуна кас будани ман метавонед 
фаќат аз он чї миќдор шахсе тарљумони ман аст, 
худатон ќазоват кунед… 

 
Аз њафтавори «Литературная газета» (1 феврали соли 

1984).  Тарљумаи Абдухолиќи Набавї 
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ХОТИРАЊОИ 

нависанда Чингиз Айтматов дар бораи Мирзо 
Турсунзода 

 
Суњбаторо президенти Академияи фанхои РСС 

Тољикистон Муњаммад Сайфиддинович Осимї, Москва, 
феврали 198158 

 
М. Осимї.  Чингиз Айтматовичи азиз, чунонки 

Шумо медонед, мо имсол 70-солагии зодрӯзи Мирзо 

Турсунзодаро, ки дўсти муњтарам ва ҳамкасби Шумост, 

ҷашн мегирем. Ман бисѐр мехостам, ки Шумо 

хотираҳои худро дар бораи ӯ нақл карда бошед. 
Ч. Айтматов. Ман ин корро бо мамнунияти 

тамом ва дар айни замон бо таассуфи бузург ба ҷо 

хоҳам овард.  «Бо мамнуният» мегӯям, зеро ба хотир 

овардани шахсе, ки барои шумо хеле ҷолиб ва 

пурањаммият будааст,  ба њар кас қаноатмандии зиѐд 
мебахшад. Бо афсўсу надомат мегўям, зеро ман 
намехостам, ки дар ин маврид вазифаи хотирагўйро 

иҷро кунам. Турсунзода ин ҷаҳонро дар синну соле 
видоъ гуфт, ки њанўз замони дар бораи марг фикр 
карданаш набуд,  вай метавонист боз 10-15 сол ѐ 
бештар аз он зиндагию кор кунад ва дар байни мо 

бошад. Аммо, мутаассифона, зиндагӣ чунин сохта 
шудааст, ки касе андак зуд ва дигар чанде баъд ин 

                                                           
58

 Ин суњбат барои мо ањаммияти масус дорад, зеро аз тарафи 

президенти Академияи илмњои ваќт, донишманди рўшанфикр ва 
миллатдўст Муњаммад Осимї бо нависандаи машњури ќирѓиз, 
дўсту њамкори Мирзо Турсунзода - Чингиз Айтматов анљом дода 
шудааст. То ба њол ин суњбат ба русї ва тољикї чун хотироти 
Айтматов ба нашр расида буд. Аммо асли он њамин матнест, ки 
дар бойгонии ИЗА мављуд аст ва мо онро тањия, тарљума ва 
пешнињоди хонандагон мекунем. - А.Н. 
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дунѐро тарк мекунад ва танҳо пас аз он чї рух дод, мо 

кӯшиш мекунем, бифањмем, ки ў моро барои абадї тарк 

карда будааст. Ин то андозае кӯшиши мубориза бо 

марг аст, то ки сарфи назар аз тақдир симо, корҳо ва 

андешањои он шахсро ба фаромӯшии абадї насупурда, 
барои наслњои оянда во гузошта бошем. Ва ин падида 

дар зиндагии наслҳо бо занҷири ногусастании омадану 
рафтанњо бунѐд ѐфтааст. 

Дар оѓоз бояд бигӯям, ки ман дар бораи Мирзо 
Турсунзода ѐддоштњои умумї ва хусусї дорам. Вай 

барои ман ҳамеша як намояндаи воќеии фарҳангу 

адабиѐти бостонии тоҷик буд ва мемонад. Дар канори 

ин, ӯ як шахсияти комилан муосир буд. Турсунзода ин 

сифатҳоро ба таври мутавозї ва хеле табиї ба њам 

созиш дода, њамзамон њомили ҳақиқии фарҳанги асили 

шарқӣ буд, ки дар осору андеша ва тамоми зиндагиаш 

ба таври табиї зоҳир гардидааст. Љињати дигари 

ѐддоштҳоям  ба муносибати шахсии ман бо Мирзо 
Турсунзода марбут мешавад, зеро мо бо ў солиѐни 
дароз пањлу ба пањлуи якдигар  кору фаъолият доштем. 

Њамон тавре ки шумо медонед, ӯ аввалин раиси 
Кумитаи якдилии  мамолики Осиѐ ва Африка буд, ки 

имрӯз њам  вуҷуд дорад ва ман ҳамчун муовини ӯ кор 

мекардам. Ин ба ман асос медиҳад, ки дар бораи 

муносибатњои шахсиамон суҳбат кунам. 
Шахсияти Мирзо Турсунзода беназир аст. 

Маълум аст, ки  ҳар  насли нав  чизи хоси худро, баъзе 

хусусиятҳои навро ба њамроњ меоварад, аммо дар айни 
замон мероси гузаштагонро ба осонї рањо месозад. 
Аммо чунин шахсеро ѐфтан душвор аст, ки урфу 

одатҳои гузашта ва мушкилоти сирф имрӯзаро ба њам 
омезиш дода тавонад. 

Мирзо Турсунзода шахси аз ҷиҳати сиѐсӣ пухта, 

коммунист, ходими бузурги ҷамъиятӣ буда, њамзамон 



 108 

аз ҷиҳати фикру андеша ва рӯҳия  бо тамоми мардум 
робита дошт. Вай як шахси хеле њалим ва хушгуфтор 
буд.  

Мехоҳам ѐддошти худро аз хотироти шахсӣ оѓоз 

кунам. Ман ҳанӯз ҷавон ва нависандаи навќалам будам, 
вале вай кайњо шоири эътирофшудае буд, ки ман пеш аз 

вохӯриам бо ў бисѐр чизҳоро дар борааш шунида 

будам. Ман њоло аниқ гуфта наметавонам, ки мулоқоти 

мо дар Тошканд дар кадом љаласае аввали солҳои 60-ум 

баргузор шуд. Он замон Ѓафур Ѓулом ҳанӯз зинда буд. 

Он вақт ман, њатто фикр карда наметавонистам, ки 

зиндагӣ ин қадар зудгузар аст ва бояд, ки ҳама чизро  

дақиқ ба ѐд гирифт. Ман итминон доштам, ки зиндагӣ 

анљом надорад ва мо ҳамеша бо ҳам хоҳем буд. Мо дар 

як меҳмонхона, дар як бўстонсаро дар Дурмена, 
наздикии Тошканд, баъдтар дар Кировобод ва дигар 

нуқтаҳои аҳолинишин бо њам будем. Як бегоҳ мо дар 

хонаи Ғафур Ѓулом ҷамъ омадем. Ман мардони 
маъруфи адабиѐтамонро дар фазои одии муќаррарї, 

дар маҳфили дӯстона дарѐфтам.  Аввалан, оилаи Гафур 

Ғулом калон ва серфарзанд буд. Он хонандавгони 

сернууфуси одамони меҳмоннавозе буд, ки аз шумораи 
зиѐди мењмонон љойи нишаст намеѐфтанд. Дастархон аз 

хӯрокҳои миллӣ пур буд. Ва ман медидам, ки Мирзо 

Турсунзода дар фазои ҳамсафону ҳаммаслаконаш чӣ 

қадар худро хушњол эҳсос мекард. Зиѐда аз он, ман ҳис 

мекардам, ки ҳамаи афроди гирди суфра нишаста бо чӣ 

эҳтироми бузурге ба ӯ муносибат мекарданд. Ҳар як 

суханрон кӯшиш мекард, ки таваљљуњи Мирзо 
Турсунзодаро ба худ љалб карда бошад. Ва ў њам ба њар 

сухан, ба ҳар  луќма, ба њар фикри иброзмешуда хеле 
фаъол диќќат медод, бо ќаноатмандї таваљљуњ зоњир 
мекард. Хушњолї ва муошираташ њатман ба 

ҳамсуҳбатонаш муассир меафтод. 
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Мутаассифона, ман њофизаи баде дорам, шеър аз 
ѐд намедонам. Ман хеле бисѐр шеър мехонам, ба 
шарофати ин мутолиа иттилоъ ва лаззати зиѐд  

мегирам, аз онҳо лаззат мебарам, њар сатри шоирро 

қадр мекунам, аммо чизеро ба ѐд оварда наметавонам.  

Аз ин рӯ, ба ман мушоњидаи ин вазъ бисѐр 

масарратбахш буд, ки чӣ гуна Мирзо Турсунзода ва 

Ғафур Ғулом дар шинохти назми бостнии форсӣ бо њам 

рақобат мекарданд. Онњо дар њар маврид, мутобиќ ба 
њолати бавуљудомада, аз адабиѐт намунањо пайдо 
мекарданд. Ин намунањо метавонистанд шоиъа, ривоят 

ѐ зарбулмасал бошанд. Он шоми ҷолиби бепоѐне буд, 
зеро ман бо ду шахсияти бо донишу истеъдоди худ 
дурахшанда – Мирзо Турсунзода ва Ѓафур Ѓулом - 

вохўрда будам. Ман њам метавонистам хотираҳоямро 

аз њамин шаб оѓоз намуда,  минбаъд бо гуфтугӯи 
охирини мо дар хонаам ба поѐн барам. 

Аммо мехоҳам ба њамон шоми аввал баргардам, 

ки хеле дер давом кард. Ман пай набурдам, ки чӣ гуна 

вақт паси сар шуд. Соат кайњо ба се ѐ чори саҳар расида 

буд, аммо шўру шаафи бањсњо ҳанӯз ҳам дар атрофи 
шеъру илњом идома дошт. Рўирост бояд гуфт, ки шароб 
низ дар ин маврид ба кумак расида буд. Мо њама 

медонем, ки шароб метавонад дар ҷустуҷӯи моҳияти 

чизњо кӯмак кунад, вале он ба инсон зарари зиѐд низ 
дорад. Аммо бояд гуфт, ки он як шоми зебо, як 

ҷамъияти бошукӯҳи ақлҳо буд.  

Ёд дорам, ки он бегоҳ ӯ ба ман чандин маротиба 

таваҷҷуҳ зоҳир карда, гуфт, ки дар байни мо як 

нависандаи ҷавоне ҳаст, ки аз вай умеди зиѐде доштан 

мумкин аст. Дар воќеъ, ман бо Ғафур Ғулом низ он 
бегоњ бори аввал ошно шудам. 

Ҳоло ман дақиқ дар ѐд надорам, ки он вақт 

суњбат дар бораи чӣ мерафт, аммо дар хотир дорам, ки 



 110 

он бисѐр гарму љўшон ва зебо буд. Онҳо аз баъзе аз 

ањли тасаввуф, зоҳиран шеъри сўфиѐна ва фалсафа ѐд 

мекарданд. Онҳо гоњо ба якдигар шўхї низ мекарданд. 

Аз Ҳофиз ва Умари Хайѐм ѐдовар мешуданд. Он шаби 
зебои Тошканд буд. Пас аз ин, албатта, мо ба хонањои 
худ рафтем. 

Ман ва Турсунзодаро дар оянда ду самти кор - 

дар Кумитаи якдилии кишварҳои Осиѐ ва Африќо ва 

Кумитаи мукофоти ленинӣ ва давлатӣ дар соҳаи 

адабиѐт бо ҳам пайваст. Мо дар як сол ҳадди ақал 3-4 

маротиба мулоқот мекардем. Дар Кумитаи мукофоти 

ленинӣ ва давлатӣ ба андешањои Мирзо Турсунзода 

ҳамеша бо эҳтироми беандоза муносибат мекарданд. 

Аммо ӯ ҳеч гоҳ аз ин бовару эњтиром сӯиистифода 

намекард ва кӯшиш њам намекард, ки фикри худро ба 

касе бор кунад. Аммо вақте ки ӯ сухан гуфтанро зарур 

медонист, назарашро изҳор дорад, фикреро ислоҳ 

кунад, ба ин ва ѐ он асаре баҳо диҳад, хусусан вақте ки 

сухан дар бораи шеър, драма меравад, сухани ӯ вазни 
худро дошт. Дар иртибот ба ин, ман аз љониби ў риоя 
шудани эътидол ва нигоњ доштани обрўю эътибори 

шахси худро махсус таъкид кардан мехоњам. Вай ҳеч 

гоҳ кӯшиш намекард, ки худнамої карда, аз он чи, ки 

њаст, худро бештар муҳимтар нишон диҳад.  
Дар айни замон, ба њама чун як инсони њалим 

муносибат кардан ва њамеша ханда бар лаб будани вай  
маълум аст. Симои ў дар хотираи ман њамин тавр боќї 

мондааст. Дар ҳар вохўрї туњфаи вай табассуми малењ 

буд. Ҳар куҷое, ки  ӯро - хоњ дар кӯча, хоњ дар 

меҳмонхона ва хоњ дар тарабхона вомехӯрдед - ӯ ба 
шумо эътимоду оромиро талќин мекард. Шояд ман 

хато кунам, аммо ба назарам чунин менамуд, ки ӯ 

ҳамеша инсони ором, мутавозин буд  ва аз њар майда-
чуйда, мисле ки мо мекунем, ба њаяљон намеомад, 
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асабонӣ намешуд. Дар хотир дорам, ки мо гӯѐ ба 

Африқо, ки он ҷо конфронс буд, парвози тўлонї 

доштем. Ва дар ҷое, дар миѐнаи роҳ, ҳавопаймо сахт ба 
ларзидан даромад. Ман умуман њангоми парвоз худро 
хуб њис намекунам, ба болои ин таконхўрї маро 
асабонї кард. Дар њамин маврид Мирзо Турсунзода 

маро ба бозии шоҳмот даъват кард. Ман фикр 

мекардам, ки ӯ ба њоли ман механдад, оѐ воқеан ҳоло 

ваќти шоҳмотбозӣ кардан аст. Вале  ӯ, бо вуҷуди он ки 

вазъ хеле ташвишовар буд, бо як рафиқе ба бозӣ кардан 
даромад. Ман инро њолро њамеша ба хотир  гирифтам 

ва дарк кардам, ки ӯ дар канори бисѐр хислатњои 

некаш, як миқдор мардонагї низ доштааст. 

Ҳоло мехоњам дар бораи ӯ чун шоир чанд сухан 

гуфта бошам. Албатта, агар ӯ шоири воќеие, ки 

намебуд, имрўз кӯшиш намекарданд, ки ҳам рӯйдодҳои 

муҳим ва њам њодисањои фаръиро дар бораи ӯ ба ѐд 

оваранд. Ин ҳама ба хотири тасаввури ѓанї пайдо 

кардан дар бораи ашъори ӯ, чун инсони зинда пеши 
назар овардани вай ва муаррифиаш ба сифати 

муаллифи сатрҳои љаззоб карда мешавад. Албатта, ба 

ман лозим омадааст, ки бо шеърҳои ў дар тарљума ба 

забони русӣ шинос шавам. Вай хеле дӯст медошт ва 

барояш хушбахтии бузурге буд, ки аввал шеърҳоро ба 

забони модарии худ хонад, сипас тарҷумаи тањтуллафзи 

онро диҳад. Баъзе калимаву истилоҳоте, ки дар 

забонҳои мо маъмуланд, фаҳмидани шеърҳоро бароям 

осон ва ҷолиб менамуд. Ва ман аксар вақт њис 

мекардам, ки шеъри ӯ на танҳо лирикӣ, балки њакимона 

њам њаст. Як бахш аз фаъолияти ӯ бо суханронињои 

сирф публисистӣ, бо шеърҳои хусусияти гражданї ва 

сиѐсї дошта иртибот мегирад. Аммо сатрҳои сирф 

лирикӣ ва инсондўстонаш дар мавзӯи ҷовидонаи ҳаѐт 
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дар рӯи замин мисли муҳаббат, некию бадӣ ва марг 
робита доштанд, низ зиѐд буданд. 

Бисѐр мавридњо чунин мешуд, ки ба суҳбатҳои 

мо Расул Ѓамзатов   ҳамроҳ мешуд. Вай шахси аз њайси 
хислати инсонї комилан дигар, тавоно, пурљўшу хурўш 

ва серњаѐњу буд. Аммо, бо вуҷуди ин, онҳо бо Мирзо 

Турсунзода хеле дӯстони ќарин буданд ва њамдигарро 

дӯст медоштанд. Ман воќеаеро дар хотир дорам, ки 

Ѓамзатов ҳикоят мекард ва Мирзо Турсунзода ин 

ҳодисаро ба ѐд оварда, аз ханда оби чашмонаш берун 

меомаданд. Боре онҳо ба Теҳрон сафар доштаанд ва он 
чунон бо шитоб сурат гирифта будааст, ки њамроњ 

гирифтани тарҷумон аз ѐдњо рафта.  Дар сафорати 

Теҳрон низ шахси мувофиқ пайдо нашудааст. Ва ба 

Турсунзода лозим меояд, ки вазифаи тарҷумониро ба 

уҳда гирад. Вай, албатта, метавонст дар муҳити 

хонавода тарҷумон бошад ва ѐ дар муошират бо 
одамон кумак кунад. Аммо боре лозим меояд, ки онњо 
дар њузури хонандагон ва зиѐиѐни тењронї дар љаласаи 
бузурге иштирок дошта бошанд. Аввал Ѓамзатов сухан 
мегўяд ва албатта ба забони русї. Ў дар бораи худаш, 
дар хусуси ватанаш Ќафќоз, Доѓистон, Давлати 
Шўравї, дар бораи шеър њарф мезанад ва Турсунзода 
онро барои шунавандагон тарљума мекунад. Ва дар 
мавриде Ѓамзатов бо хушњолии ба худаш хос 
ифтихормандона изњор медорад: «Агар шумо чї кас ва 
чї мартаба доштани маро донистан хоњед, пас аз њамин 
чиз натиља гиред, ки тарљумони ман барандаи Љоизаи 
ленинї, академик, шоири бузурги тољик, Ќањрамони 
Мењнати Сотсиалистї Мирзо Турсунзода мебошад. 
Агар тарљумони ман чунин як шахсияти машњур бошад, 
пас худатон хулоса кунед, ки ман кистам!» Расул ин 
воќеаро дар назди Турсунзода, ки бо мамнунияти 
тамом механдид, наќл мекард ва ў мегуфт, ки «Дар он 
љо чї тавр шарм надошта ин суханонро гуфтї?» Ин 
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њодиса бори дигар такрор мешавад ва шиносњои 
тењрониаш аз Турсунзода бо љиддият пурсидаанд, ки 
дар воќеъ ў тарљумони Ѓамзатов мебошад. Нињоят вай 
маљбур мешавад ба сафоратхона рафта тарљумон 
бипурсад.  Мирзо Турсунзода, њатто чунин њодисањоро 
низ бо мамнуният наќл мекард.    

Вай чӣ гуна шӯхии дӯстона ва беозор карданро 
хуб медонист, алалхусус нисбат ба Гамзатов ва дар 

бораи ӯ бисѐр ҳикояҳои хандадоре нақл мекард. Боре  

онҳо ба зиѐрати мазори Умари Хайѐм мераванд, ки он 

дар ҷое наздикии Эрон ҷойгир аст (Осимї М.С. - 
Нишопур). Дар дохили мошин Мирзо Турсунзода бо 

оринљдар ҷайби Ѓамзатов эњсоси чизи сахте мекунад. 

Вай бодиққат нигоҳ карда мебинад, ки он коняк аст. 

«Гӯш кун, шарм намедорї, чаро бо худ  коняк 

гирифтї?» - мепурсад ӯ аз Ѓамзатов. Вай дар љавоб: 

«Ман ба назди ҳамсоѓари бузургам меравам, аммо чӣ 

гуна метавонам он љо бо дасти холӣ рафт?» Онњо ба 

њамин монанд ҳикояҳои хандадорро дар бораи якдигар 

нақл мекарданд ва њарду аз  ин завқ мебурданд. Фикр 

мекунам, ки онҳо ќадри њамдигарро медонистанд.  

Боз як суҳбати на он қадар массаратбахшро, ки 

дар арафаи 60-солагии зодрӯзи М.Турсунзода рух дода 

буд,  ба ѐд меорам. Мо дар меҳмонхонаи «Маскав» 

зиндагӣ мекардем. Чун ҳарвақта  мо субњ ҳамроҳ 

наҳорӣ мекардем. Вай маро ба мизи худ даъват карду 

наҳорӣ супориш дод. Пай бурдам, ки зоҳиран ҳис 
мекард, ки бемориаш шадид аст ва вазъи саломатиаш 

хуб нест, аммо зоҳиран инро ифшо намекард, вале ман 

пай бурдам, ки ӯ мисли ҳамеша нест. Дар як суҳбат аз ӯ 

пурсидам: «Мирзо Турсунович, чаро имрўз ин қадар 

ғамгин њастед? Љашни 60-солагиатон дар пеш аст. Ҳама 

чизро доред: Шумо эҷодкор, Шумо ходими ҷамъиятӣ, 

шод бошед, мо њама  ба ќарибї ба солгарди Шумо ҷамъ 
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хоҳем омад». Вай дар љавоб гуфт: «Акнун њар рўзи 
зиндагиам барои ман љашн хоњад буд». Он ваќт ман чї 
маъно доштани  суханони вайро пай набурда будам ва 

њоло  дарк мекунам, ки зоҳиран ӯ бармањал 
наздикшавии анљоми ногузири саранавишти инсонро 

ҳис карда будааст. 

Мо борҳо ба хонаҳои дӯстони москвагии худ 
мењмон шудаем. Ман дар ин нишастњо њис мекардам, 

ки Турсунзода назди онҳо чӣ ќадар манзалат дошт ва 

соњибэњтиром буд. Вай њамеша дар ҳама ҷо бо худ 

табассум ва шӯхии дилписанде  армуѓон меовард. Ман 

фикр мекунам, ки инро рафиқони дигар ҳамеша дар ѐд 

доранд. Ҳама медонанд, ки ў чӣ гуна  шахси хоксор буд, 

чӣ гуна ҳангоми пазироӣ аз дўстони москвагї пўхтани 

палови тоҷикиро дӯст медошт. 

Ман њамчунин мехоҳам аз ду вохўриамон ѐдовар 

шавам, ки њангоми Дањаи адабиѐти Қирғизистон дар 

Тоҷикистон ва Даҳаи адабиѐти тоҷик дар Қирғизистон 

иттифоќ афтода буд. Вақте ки ҳайати мо ба Душанбе 

омад, Мирзо Турсунзода дар фурудгоҳ моро пешвоз 

гирифт ва вақте ки мо ба меҳмонхона ворид шудем, ӯ 
дубора баргашта савол доданро сар кард. Баъд мо ба 

хӯрокхӯрӣ рафтем ва ӯ хеле хушсуњбат ва сухандон буд. 

Ман бори аввал дар Душанбе омада будам ва ӯ дар 

воқеъ мехост, ки ман чӣ гуна сарзамини зебо, чї гуна 

одамони хуб будани  ҳамватанонаш - тоҷиконро њис 
кунам. Мо се кас муддати дароз бо њам нишастем,  

Муъмин Ќаноатов  ҳам њамроњи мо буд. Ин вохӯрӣ ва 

суњбати тӯлониро, ки нисфи то шаб идома дошт,  

мутаассифона, ҳоло дақиқ барќарор кардан 

ғайриимкон аст. Он рӯз ба туфайли ғамхории ӯ нисбат 

ба мо рӯзи сербор ва пурфайз буд. Вай дар ҳақиқат 

мехост, ки ман мењру муњаббати ӯро нисбат ба худ ҳис 

карда бошам. Бояд гўям, ки дар маљмўъ ӯ тавонист на 
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танҳо худро балки ҳамватанони мењмондўсти худро 

муаррифӣ карда бшад. Вай бо муҳаббату ғамхорӣ ва 

ифтихори зиѐд моро ба ҳамватанони худ муаррифӣ 

кардан мехост ва муаррифӣ њам кард: дар бораи 

намояндагони халқи тоҷик суҳбатњо мекард. Ҳамин 

тавр, ман ба воситаи ӯ Мўъмин ва Шуморо (Осимї – 

А.Н.) шинохтам. Вай Мўъминро хеле дӯст медошт ва ба 

истеъдоди ӯ баҳои баланд медод. Ӯ гуфта буд: «Агар ту 
ба ман бовар дошта бошї, пас бояд ба суханони ман 

гӯш диҳї. Ман бењуда њарф заданро дўст намедорам, 

аммо ин шоир сазовори ҷоизаи давлатист». 
Мирзо Турсунзода як шахси доираи фањмишу 

фаъолияташ гуногунҷабҳа ва фарох буд. Вай шоир 

Гулрухсор Сафиеваро хеле қадр мекард ва маро бо вай 

шинос намуд. Њоло мебинед, ӯ ба ман ҳамватанони 

барҷастаи худро дар шахси Шумо, дар шахси шоирони 

тоҷик муаррифӣ карда буд. Ман бо Миршакар низ 

тавассути ӯ шинос шудаам. 

Ҳама шояд дар хотир дошта бошанд, ки вай маро 

чї тавр дар Душанбе муаррифӣ карда буд. Дар бораи 

ду Чингиз ҳарф зада, гуфта буд: яке аз онњо оламро бо 
шамшер тасхир карду дигаре бо ќалам. Баъдтар, дар 

Қирғизистон, аммо Фрунзе, Мирзо Турсунзода 

ақидаеро иброз дошт, ки воқеан дар эпоси қирғиз – 

«Манас» мављуд мебошад. Канике, ҳамсари дӯстдоштаи 

ӯ, духтари хони Бухоро Карахон аст ва ин њам дар љое 

зикр шудааст, ки ӯ  тоҷик аст.  Вай ин суханонашро бо 
шеърияти том, рўњи шоиронаи ба худ хос ва суханварии 
пироста бо обу ранги мувофиќи ба худаш хос манзури 

толор кард. Суханронии ӯ бо кафкӯбиҳои пурмавҷ 

истиќбол шуд, ки њама ин вохӯриро то ҳол дар ѐд 

доранд. Барои ман ҳам дар Душанбе ва ҳам дар Фрунзе 

ин як ҷашни бузург буд. Мо ҳама нигарон он будем, ки 
мабодо Турсунзода банд бошад ва омада натавонад. 
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Кофї нест, вақте ки як гурӯҳе бо либосњои идона 

орододашуда, бо рақсу сурудҳо меоянд, њатман бояд 

њамроњи онњо пешвои рӯҳонӣ низ бошад. Барои мо 
Мирзо Турсунзодаро ба сифати  як пешво азиз буд. 

Он рӯзҳои хуше буданд. Мо тавонистем 

тақрибан ду соат вақт  сарфа карда, ба бўстонсарои 

ман равем. Мо дар боғ чой нӯшидаву суҳбат кардем. 
Ман як наворбардорро (операторро) даъват кардам, ки 

ин гуфтугӯро сабт намуда, дар таҳияи филми бахшида 

ба Даҳа истифода кунад. Мирзо Турсунзода, ҷияни 

сесолаи ман дар оғӯш, дар боғ сайр мекард ва ин ҳама 

наворбардорӣ шуда буд. Ин кадрҳо барои ман хеле 
азизанд, ѐдгорї аз  рўзњое мебошанд, ки Турсунзода дар 

хонадони мо меҳмон буд. 
Мирзо Турсунзода шахсе буд, ки шеър ва зебоии 

каломи бадеиро  хеле даќиќ ва нозук њис мекард. Вай 

ҳамеша ба ин нукта диќќат медод, ки шеъри шарқӣ 
шоистагињои беназири худро дорад. Дар омади гап 

бояд бигўям, ки  ӯ адабиѐт ва шеъри Ҳиндустонро хуб 

медонист ва дар бисѐр мавридњо аз он иқтибос мекард. 

Инро хусусан ҳангоми сафари мо ба Деҳлӣ, Бейрут ва 

дигар шаҳрҳои Ҳиндустон аѐн дидан мумкин буд, ки 

акнун, ҳатто дар ѐд овардани номи њамаи онҳо душвор 
аст. 

Мирзо Турсунзода марди боэътимод ба худ, дар 

айни замон хеле хоксору бетакаллуф буд. Агар ӯ эњсос 

мекард, ки ҳамсуҳбат барояш ҷолиб нест,  кӯшиш кард, 
ки номаълум баромада равад ва худ њам њеч гоњ фикри 

худро ба касе таҳмил намекард. 
Хуб, дар барои дар адабиѐти тољик чи мавќеъу 

ањаммият доштани вай ман чизе намегўям, зеро онро 

Шумо аз ман бењтар медонед. Аммо ман мехоҳам 

ҷанбаҳои сирф инсонии муоширати моро қайд намоям. 

Вай одамонро хеле дӯст медошт, хусусан онњоеро, ки 
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табиати воло ва нозук доштанд.  Дар мавриди яке аз 

мавзӯъҳои дӯстдоштаи ман - дар бораи занон бошад ӯ 
муносибати хеле нозук ва боназокат дошт. Вай дар ин 
маврид хеле бозарфат ва шоирона,  дар айни замон 

равшану ҷолиб суњбат мекард. Ба назарам ин  хислати 

вай сазовори эњтиром аст. Бисѐре аз занон ӯро 

мепарастиданд, ки ӯ метавонад бо каломи худ, бо 

рафтору кирдори наљиб ва фарҳанги ботинии худ дар 
дили онњо шарорае барангехта метавонад. 

Ман гоҳе ба худ иҷоза медодам, ки бо 

Турсунзода дар ҳамин гуна мавридњо шўхї кунам, аммо 

ин як шӯхии дӯстона буд ва ӯ ҳеч гоҳ аз он хафа 

намешуд, балки танҳо бо шӯхии боз ҳам даќиќу 

бошањомат ва оқилона ҷавоб медод. Ин хислатҳои 
пурарзише буданд, ки ман ба хотир гирифтаам.  

Инсон дар воќеъ махлуқи мураккабест. Шояд 

Мирзо Турсунзода низ баъзе хислатҳои манфӣ дошт, ки 

дар зиндагии ҳаррӯза ва дар оила зоҳир мешуданд,  

инро ман намедонам. Аммо дар он ки ӯ мубаллиѓи 

шеъри бостонии тоҷику форс буд, њеч љойи шубња нест. 
Вай намунањои шеъри зебову пурмаънии классикиро 
зиѐд медонист, мехонд ва онњоро шарњу тавзењ 

менамуд. Дар ин мавридњо ў њар дафъа ӯ маро 
мутаассир мекард ва ба шўру њаяљон меовард. 

М. Осимї. Мехоҳам дар робита бо хотираҳои 

М.Турсунзода ба як мавзӯъи дигар дахл кунам. Ин 

мавзӯъ он аст, ки аз классикони Шарқ ва классикони 
мо чиро бояд омўхт аст. Ман суханронии Шуморо дар 

љашнвораи Ҳофиз дар Маскав ба ѐд дорам. Он вақт 
шумо суханронии бисѐр хубе кардед. Мирзо Турсунзода 

њамеша таъкид мекард, ки мо бояд классиконро омӯзем, 

бахусус аз онҳо маҳорат ва тасвири шоиронаро омӯзем. 
Вай ба худи ман бо таъкид мегуфт, ки дар шеъри мо 

бояд идея, афкори фалсафӣ ва образ бошад, аммо шакл 
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чизи дувумдараҷа аст, гарчанде ки он низ барои эљоди 

шеъри воқеӣ нақши муҳим дорад. Илова бар ин, ӯ 

аксар вақт мегуфт, ки мо набояд муќаллидони шуарои 

классик худ бошем, онҳо кори худро карданд ва мо 

бояд зиндагии худро тасвирнамоему ҷалол диҳем. Мо 

шоироне дорем, ки танҳо ба классикҳо тақлид 

мекунанд.  Аммо имкон надорад, ки аз Ҳофиз чизи 

беҳтаре гуфта тавонї. Мо бояд дар бораи замони худ 
эљод бикунем. Бисѐр мехостам Шумо дар њамин хусус 
андешаи худро изњор дошта бошед 

Ч. Айтматов. Агар ба хотир биѐварам, пас ин 

андешањо дар аксари суханрониҳои ӯ ва дар суҳбатҳои 

мо ҷойгоҳи хоссае дошт. Вай ќазияи мазкурро 
равшантар аз дигарон дарк мекард. Баъзе шоирони 

ҷавон ѐ дар бораи ашъори гузаштагони худ 

тасаввуроти норӯшан доранд, ѐ шеъри пурэъљози онњо 
чашмонашонро хира кардааст ва ѐ ба бузургон таќлиди 

кўркўрона мекунанд ва аз ин рӯ, ба онҳо танҳо 
пайравии шогирдона мекунанду бас. Турсунзода устоди 
бузурги сухан,  њунарманди баландпоя  буд ва дарк 

мекард, ки тақлиди кӯр-кўрона чист ва ба меъѐрњои 

классикон ноогоњона  мутобиқ  сохтани шеъри муосир 
чї оќибатњои нохуш дорад. Ин кор кўшиши буњудаву 
бесамар аст ва аз њама бадтар ин ќабил шеърњо 
моњияти замони моро дар худ инъикос карда 

наметавонанд. Ҳар як давру замон образу тасвирњои ба 
худ хосеро дорад ва дар њар замон шаклу мазмуни 
мавофиќи худро таќозо дорад. Ин як њодисаи табиист. 

Зоҳиран, ҳақиқат њамеша дар дарѐфти роњи миѐна 
нуњуфтааст, яъне суннатњои гузашта, мањорати 
суханофарии онњоро фаромўш накарда, бо такя ба онњо 
суннатњоро такмил кардаву ба онњо рўњи замонї додан 

лозим аст. Турсунзода инро хеле хуб мефаҳмид ва 

медонист. Шумо дуруст қайд кардед, ки вай ҷонибдори 
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чунин як муносибати фаъъоли эҷодӣ ба суннатҳо, 

қобилияти ба тимсолњо ва ваќоеъи муосир пайдо 
кардани шакли мувофиќе буд, ки бо назокати худ аз 
гузаштагони худ камї надошта бошанд ѐ њеч набошад 
ба онњо наздик бишаванд. Танњо чунин шеър замони мо 
ва њамзамонони моро воќеї тасвир карда метавонад. 

М. Осимӣ.  Иљозат бидињед боз ба як масъалаи 
дигар дахл кунам. Ман Мирзо Турсунзодаро дар асл ва 

тарҷума хондаам. Албатта, хондани шеър дар нусхаи 

асл лаззти дигар дорад. Тарҷумаҳо низ њар хел 

мешаванд: тарљумањои муваффақ  ва тарҷумаҳои 
бебарор. Вобаста ба ин, дар ман чунин андешае пайдо 

мешавад, ки адабиѐти миллии мо ба адабиѐти шӯравӣ 
хеле аз чизњои хосу рангинеро ворид меорад. Ба фикри 

Шумо, Мирзои мо ба шеъри ѓиноии муосир чӣ чизи нав 
ворид кардааст? 

Ч. Айтматов. Маълум аст, ки тарҷумаи шеър 

кори бениҳоят душвор аст. Хуб аст, ки дар кишвари 

сермиллати мо тарҷумаҳои зиѐде анҷом дода мешаванд 

ва ин ба шуғли ҳаррӯзаи њирфаї табдил шудааст. Дар 

дигар кишварҳо тарҷума тасодуфї ва сари чанд гоње 
сурат мегирад. Дар бораи ашъори Мирзо Турсунзода 

низ гуфтан мехоҳам, ки на ҳама шеърњои ӯ ба қадри 

кофӣ дар сатњи зарурї тарҷума шудаанд. Тарҷумонҳо 

на њамеша воситаҳои ифодаи баѐн меѐбанд, гоње 
мањораташон кифоя намекунад ва умуман истеъдоди 

лозимаро надоранд. Баъзан тарҷумонњоро бештар ба 
мазмун ва оњангњои гоњномаии публитистї ва ѐ 
гражданї мутаваљљењ мешаванд. Аммо дар айни замон, 

чунонки шумо ќайд кардед, дар ҳақиқат тарҷумаҳои 

муваффақ низ кам нестанд, ки ашъори Турсунзодаро 

барои хонандагони хориҷӣ муаррифӣ мекунанд. 

Ашъори Турсунзода дар лирикаи шӯравӣ љойгоњи 

муайян дорад. Дар воќеъ, дар раванди эҷодии мо 
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мубодилаи њамешагии шаклҳои шеърӣ ва андешаи 

шоирона ба амал меояд. Тавассути забони русӣ ашъори 

Турсунзода бо ҳама забонҳо иртибот пайдо кардааст ва 
тавассути ин забон мутаќобилан ѓанї мешавад ва 

дорої меафзояд. Шаклҳои шеърие амсоли рубої ва 
дубайтї, ки Турсунзода ба кор гирифтааст, ба шоирони 

дигар, аз ҷумла ба шеъри рус таъсир  расонидаанд. 

Шакли ашъори ӯ, ки мазмунњои бузургеро дар чанд 
сатр гунљоиш медињанд, љазолат, таъкид ба љиддият ва 

њамзамон фасоњати шеъри Шарқ, албатта намунаҳои 

беҳтарини он, шеъри моро ѓанї месозанд ва тавассути 

равобити мутақобилаи адабиѐтњо ба вазъи умумии он 
таъсири самарабахше  мерасонад. 

М. Осимӣ. Муњтарам Чингиз Айтматов, Шумо 

дар бораи тарҷума, алалхусус тарҷумаҳои классикони 

мо, классикони Шарқ фикри ҷолибе изњор дошта будед. 
Ман бори дигар суханронии Шуморо дар солгарди 
Њофиз дар толори Чайковский ба ѐд меорам. Он 

суханронии Шумо ва тамоми эҷодиѐтатон, ба андешаи 
ман, имкон медињад, ки дар бораи чигуна будани 

тарљумон изњори мулоњиза кунем. Зоҳиран, дар 
адабиѐти миллии мо, чунонки эљодиѐти Шумо собит 

мекунад, дузабонӣ як амри воќеъ мешавад ва матлуб 
аст, ки ба ин раванд тањрики бештаре бахшида шавад. 

Ч. Айтматов. Шумо дуруст мегӯед, ки раванди 

ғанисозии адабӣ  дузабонии нависандагон ва шоиронро 
таќозо мекунад. 

Турсунзода ин ќазия ва  ин падидаро инкор 
намекард. Гарчанде ки шеър дар шакли миллии холис 
таркиб меѐбад, аммо барои берун рафтани он аз 

чаҳорчӯби миллӣ, вай бояд як навъ пулҳои гузар дошта 

бошад ва баъзе аз устодони худ, ки ин пулҳоро 

месозанд ва соҳилҳои мутақобилро ба њам пайваст 

мекунанд. Шояд ҳоло ин ѓоя мухолифон дорад, аммо 
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Турсунзода ин падидаро меписандид ва хеле мусбат 

арзѐбӣ мекард. Вай инсони дорои диди васеъ буд ва ба 
масъалањои адабиѐт  назари фарох дошт. 

М. Осимӣ. Чингиз Айтматовичи муњтарам, 

ташаккури зиѐд барои изњори хотираҳоятон. Шумо 

медонед, ки мо моҳи октябр 70-солагии зодрўзи Мирзо 
Турсунзодаро таљлил мекунем. Умед дорем, ки дар ин 

рўз ҳама дӯстон ва ҳаммаслакони беҳтарини ӯ ба 

Душанбе хоҳанд омад. Мо Шуморо низ дар Душанбе 
интизорем, умедворем, ки таманниѐти Шуморо  ба 
адибон, зиѐиѐн, ворисон ва идомадињандагони кори 
Мирзо Турсунзода мешунавем. 

Ч. Айтматов: Ман ба онњо фаќат чизҳои хубро 

орзу карда метавонам. Ҳамаи шумо бояд тамоми 

имкониятҳоро барои сазовор пешвоз гирифтани 

солгарди Мирзо Турсунзода истифода кунед, кӯшиш 

кунед, ки љашн ба ситоиши одӣ ѐ ба як намоиши 
њузнангез табдил наѐбад. Хуллас, ин љанбањоро чунон 
ба кор гирифтан лозим аст, ки набудани ўро дар байни 
худ фаромўш накарда, њамзамон њузури ўро њар лањза 
эњсос карда бошем. 

М. Осимї. Ташаккури зиѐд! 
 

Аз русї тарљумаи Абдухолиќи Набавї 
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ГАВЊАРИИ СУХАН 
 

Марде бо пайкари пањлавонона ва ќомати андаке 
хамидаву бо назари кунљкову чењраи хирадмандона аз 
китобхонан Фирдавсї баромада, дар хиѐбони ба номи 
Ленин андешамандона ќадам мезанад. Зери дасташ 
бастаи китобњо. Вай, навакак, дар зали хониш дар 
оѓўши дастхатњои кўњнаву нави бо тасвирњои гуногун 
ќаламкашшуда ѓўтавари њодисоти ќарнњои гузашта ва 
машѓули тањлили таърихномањои мухталиф ва дар 
гуфтугў бо ќањрамонони шоњасари Фирдавсї буд. Њоло 
дар хиѐбони босафову озода, дар анбўњи ѐдгорињои 
мадании имрўза роњ мераваду пеши назараш 
манзарањое аз асари ояндааш равшантар љилвагар 
мезанад. Ў  дар бораи рўзгори пуршўри суханофарини 
бузург, нобиѓа Абулќосими Фирдавсї бояд достоне 
нависад. Вай, њарчанд замони мавриди тасвир ќарор 
додаашро хеле хуб омухтааст, вале медонад, ки  њар 
масъалаи нав тарзи хосаи муносибат ва њар мавзўъ 
калиди худро дорост. Ва њар асар як пораи дили 
эљодкораш аст, чун фарзанд барояш азиз мебошад. Ба 
хаѐлаш гуфтањои дигар суханофарини бузург Л. Н. 
Толстой мерасад, ки ба њамќаламонаш таъкид карда 

буд: «...нависандае, ки ба олам назари равшан, муайян 
ва нав надорад ва алалхусус, он эљодкоре, ки ин 
хусусиятњоро њатто нолозим медонад, њељ гоњ асари 
бадеї офарида наметавонад. Вай метавонад бисѐр ва 
хеле хуб нависад, аммо асари бадеї ба вуљуд нахоњад 

омад...». Орс, маќсади нињонии ў њам дар таълифи 
романи наваш воќеанависии хушку холї нест, балки 
офаридгорист, кушодани олами нав, асрори дилњои нав 
аст, ба андеша гирифтани муаммоњои тозаи знндагии 
пурпечу хам мебошад. Ў борњо ба ин њолати шадиди 
эљодї  гирифтор шудааст ва њар маротиба њалли он ўро 
ба ќуллаи умед мерасонад. Њоло њам боз меомўзад, аз 
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рафиќон  љўѐ мешавад, шабњо бехобї мекашад, ба умќу 
нињонњонаи дили ќањрамонаш фурў меравад, мекўшад, 
то ављи њимату фарњанги ўро дарѐбад... 

 Ин мард нависандаи номдор, адиби забардасти 
тољик Сотим Улуѓзода аст, ки ба синни мубораки 75 
ќадам нињодаасту боз дар айни омодагии њамешагї ва 
љустуљўи доимии эљодї мебошад. Аз ин умри пурсамар 
зиѐда аз шаст солашро вай ба хизмати халќу Ватан, ба 
тараќќии илму адабиѐти тољик сарф кардааст. Устод 
Улуѓзода, бешубња дар сафи поягузорони маданияти 
сотсиалистии тољик меистад. Солњое, ки ў ба арсаи эљод 
омад, солњои пурошўби љанги гражданї ва мубориза 
барои маданияти сотсиалистї, солњои амалї 
гардонидани сиѐсати миллии ленинї ва ташаккули 
адабиѐти нави сотсиалистии тољик буданд, ки дар сафи 
пеши он устодон Айнї ва Лоњутї меистоданд. Ва ў ба 
ин мубориза ва азнавсозии зиндагї мисли дигар 

намояндагони «насли комсомол» бо љўшу хурўш дохил 
гардида, дар он фаъолона иштирок намуд. Замон ва 
зиндагї истеъдоди Улуѓзодаро ба соњањои гуногун 
равона мекарданд ва ў худ бо шавќу илњоми љавононаю 
мењнати њамарўза дар њама љабња сањмгузорї мекард. 

 Улуѓзодаро аз бачагї рўзгори пурмашаќќате 
пешомада буд: дар синни дањсолагї аз падару модар 
ятим монда, сахтињои бисѐреро аз cap мегузаронад. 
Вале вай ин њамаро паси cap карда, њамеша ба 
падидањои хуши зиндагї бо шавќу завќи хосае нигоњ 

мекард. Ин буд, ки «Њофиз»-хонињои  модар, 
афсонагўињои занњои дења, нашъа аз оњангњои марѓуби 
мусиќї, умеди рўзи неку равшане, ки пас аз Инќилоби 
Кабири Октябр рух доданд, нашъаи хату савод, тањсил 
дар сарирхона ва дорулмуаллимини шањри Тошканд 
дар вай ба илму адабиѐт шавќи беандозаеро бедор 
карданд. Ба кадом дараља будани ин шавќро аз 
муносибати њамон замонаи нависанда ба нашри 
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повести «Одина»-и устод Айнї пай бурдан мумкин аст. 

Вай менависад: «Дар газетаи «Овози  тољик» њикояте бо 

сарлавњаи «Одина ѐ саргузашти як тољики камбаѓал» 
чоп шуда баромад. Њикоят давомнок буд, мо њама ба 
газета њамчун гуруснагоне, ки ба хуроки муфт расида 

бошанд, дарафтидем». Таъсири «Одина» нашъаи дигар 

дошт: «Китоб аз сањифањои аввалинаш cap карда, маро 
ба худ мафтун кард. Ман он гуна суханњои зебои 
хушоњангро пеш аз он њељ нахонда ва нашунида будам. 
Аз вараќњои китоб гўѐ мусиќии љозибадоре садо медод, 
гумон мекардам, ки дар ин љањон њељ чизи форамтару 
зеботар аз забони тољикї нест. Ман бисѐр љоњои 
«Одина»-ро сањифа-сањифа ба дафтарам кўчонида аз ѐд 
мекардам». 

Ин љо баробари бисѐр нуќтањои муњимме, ки 
нависанда таькид кардааст, њамин чизро хотирнишон 
месозад, ки Улуѓзода аз о ѓ о з и  кори эљодї бо 
намунаи насри реалистї шинос гардид ва самти 
омўзиши љустуљўњои ў дар давраи аввал бо њамин роњ с 
у р а т гирифтанд, ки дар натиља, баъзе хусусиятњои 
хоси эљодии вайро дар оянда муайян сохтанд. Њамин 
тавр, њаваси эљодкорї њанўз дар охири солњои 20 дар 
дили ў хона мемонад ва аз о ѓ о з и солњои сиюм 
инљониб вай ба равнаќи илму маданияти тољик 
сањмгузорї карда меояд. Њамин тавр, сањми ў дар 
инкишофи танќид, тарљума, драматургия ва насри 
реалистии тољики хеле бузург мебошад.  

Устод Сотим Улуѓзода фаъолияти эљодиро бо 
таълифи  маќолањои танќидї, тарљума ва асарњои 
драмавї оѓоз кардааст. Таваљљўњи ў ба танќиду тадќиќ 
худ њодисаи љолиб аст. Навиштањои танќидии вай дар 
хусуси эљодиѐти Садриддин Айнї, Лохутї, Пайрав, 
Сулаймонї, адабиѐти бачагон, бар зидди пантуркизм-
панисломизм њама солњои сиюм таълиф шудаанд, 
силсилаи маќолањо дар бораи адибони классик, 
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иштироки фаъолона дар тартиб додани «Намунањои 
адабиѐти тољик» (1940) арзиши муайяни илмї доштанд. 
Дар айни замон, ин кўшиш ба адиби оянда барои 
муайян кардани меъѐри кори эљодиаш мусоидат кард. 
Вале вай дар солњои минбаъда вобаста ба хохиши дил 
ва таќозои вазифаи худ маќолањои бисѐре таълиф 
намуд, баромадњои зиѐди танќидї кард, ки як ќисми 

онњо дар маљмўаи «Единение» (1963) гирд омадаанд. 

Рисолаи вай «Ањмади  Доииш» (1946) бошад, яке аз 
аввалин пажўњишњо  дар бораи ин маорифпарвари 
машњури тољик ба њисоб меравад. Китоби илмии 

бадеии «Пири њакимони  Машриќзамин» (1980) низ 
баробари њадафи тарбияї, инчунин аз  мушоњидањои 
љолиби диќќати илмї дар бораи њаѐт, шахсият, 
мансубияти миллї, эљодиѐт  ва замони зиндагии  
фарзанди бузурги халќи тољик Абўалї ибни Сино 
саршор мебошад. 

 Фаъолияти тарљумонии Улуѓзода низ аз бисѐр 
љињатњо љолиби диќќат аст, зеро вай кори эљодиро аз 
тарљума оѓоз карда, минбаъд ба сифати  яке аз 
тарљумонњои соњибњунаре шинохта шуд. Таваљљуњи вай 

ба тарљума њанўз њангоми тањсил дар дорулмуаллимини 
Тошканд зоњир шуда, нахустин кори ба чашм намоѐни 

вай баргардониши асари Э. Л. Войнич «Ѓурмагас» 
(1931, Занбўр, тањрири дуюми љиддї, соли 1982, 
«Ѓурмагас») буд. Гумон меравад, ки сарнавишти 
ќањрамони асари мазкур ба зиндагии худи нависанда 
наздикї  дошт ва аз њама муњиммаш, пай ба баъзе 
хусусиятњои эљодиѐти ояндаи ў низ шояд бетаъсир 

намонда бошад. Ќисмати «Ѓурмагас», истодагарии 
бемонанди вай дар роњи расидан ба  маќсад, нияти олї 
ва принсипи зиндагї бо хислатњои баъзе ќањрамонњои 
С. Улуѓзода наздикињо доранд... 

 Улуѓзода минбаъд низ тарљумаро давом дода, 
њам асарњои асосгузорони марксизм-ленинизм ва њам 
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бењтарин намунањои адабиѐти љањониро бо мањорати 
баланд  ба забони тољикї баргардонид. Китоби Ф. 

Энгельс «Инкишофи сотсиализм аз утопия ба илм», 

асари В. И. Ленин «Рў бояд кард», китобњои «Њаѐт 

даъват мекунад»-и Билл Белотсерковский, «Рў ба рў 

кардан»-и Тур, «Одами милтиќдор»-и Погодин, 

«Хизматгори ду хоља»-и Голдони, «Гунањгорони 

бегуноњ»-и А. Островский, «Модар»-и Горкий, 

«Њамлет»-и Шекспир, «Табиби зуракї»-и Молер, «Дон 

Кихоти Мигел де Сервантес, «Тил Уленшпигел»-)! 
Шарл де Костер ва бисѐр асарњои дигари адибони 
советї ва халќњои СССР ва хориљиро ў тарљума 
кардааст. 

Ин љо як нуктаро таъкид кардан бамаврид аст. 
Дар байни тарљумањои С. Улуѓзода осори драмавї хеле 
бисѐр ба чашм мехўрад. Албатта, ин аз як тараф, 
нишонаи таваљљуњи ў ба ин навъи адабї мебошад. Аз 
љињати дигар вай, гўѐ, мањз њамин соњаи заифи  
адабиѐти тољикро пай бурда, хусусан дар солњои 30-40 
бештар асарњои драмавї тарљума кард ва худ песањо 
таълиф намуд, ки њоло онњо ќисмати гаронбањои 
драматургияи тољикро ташкил медињанд.  

Мегўянд, ки нахустин машќи шогирдонаи вай 

дар ин соња «Ќушун дар дарвозаи Бухоро» будааст, ки 
таълифаш нотамом мондааст. Минбаъд драмањои 

«Шодмон» (1939), «Калтакдорони сурх» (1940), «Дар 

оташ» (1944) таълиф шуданд, ки аз љињати мундариља 
ва санъати дараманависї  дар драматургияи тољик 
њодисаи муњимме гаштанд. Муњимтарин хусусиятњои 
асарњои мазкур мешавад, ки дар онњо масъалањои 
муњимму мураккаби замон-љанги гражданї, љанги 
ватанї, ќањрамониву далерии мардуми мо, муборизаи 
кўњнаву нав дар шуури одамон бо мањорати баланди 
драматургї њал гардидааст. Оњанги танќидї ва 

мазњакавї  песањои «Љўяндагон»  ва «Гавњари 
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шабчароѓ»-ро фаро гирифтааст. Бешубња, драмањои 
мазкур дар тасвири драматургї ва њалли бадеии мавзўи 
муосир њиссаи муњим гузоштаанд. Баробари ин, 
хизмати С. Улуѓзода дар  таълифи драмањои таърихї ва 
таърихии тарљумањолї хеле бузург аст. Аз ин љињат, 

драмаи «Рўдакї» (1958) њам дар эљодиѐти Улуѓзода ва 
њам дар драматургияи тољик сухани ба куллї тозаву 
умедбахше  гардид. Бори нахуст дар асари мазкур 
таќдири шахси муайян, шоири бузург Рўдакї дар 
маркази муборизањо барои ташаккулу тањкими давлати 
мустакили тољикон, рушду камоли илму фарњанг ва 
рафъи низоъњои дохиливу берунї гузошта, моњияти 
гуманистии фаъолияти вай барљаста нишон дода шуд, 
фољиаи шахси эљодкор дар љамъияти синфї бо тасвири 
иртиботи шахсу љамъият тавассути инсоншиносии 
нозуке рўи сањифа омад. Филми дар асоси маводи 

мазкур бо номи «Ќисмати шоир» бардошташуда, соли 
I960, дар дуюмин фестивали кинофилмњои мамлакатњои 
Осиѐ ва Африќо сазовори мукофоти якум ва медали 

«Уќоби тиллої» гардид. С. Улуѓзода минбаъд ба 
таълифи асарњои сањнавї дар мавзўи таърихї ба 
камоли љиддият камар баст. Асарњои ў-киноповести 

«Ибни Сино» (1956, бо њамкаламии В. Вичкович), 

песањои «Темурмалик» (1968), «Алломаи Адњам» (1970), 

«Восеъ» (1971), «Љавонии Ибни Сино» (1980, бо 
њамќаламии В. Виткович) паи њам ба  вуљуд омадан  
гирифтанд. Хусусияти муњимтарини асарњои мазкур 
дар он аст, ки онњо дар драматургияи тољик барои 
тааммуќи реалистии тасвир ва такомули њунару 
санъати драматургї наќши  калоне бозиданд. Дар айни 
замон, онњо аз њайси гуногунии жанр, тасвири симои 
мардони бузурги таърих, масъалањои таносуби факти 
таърихї ва тахайюли эљодкор материали зиѐди 
ибратбахшеро барои андеша ва мулоњизањои илмї доро 
мебошанд. Таљрибаи Улуѓзода сазовори омўзиши 
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љиддї буда, мактаби муњимми мањорат барои 
драматургияи љавону камтаљрибаи мо мебошад. 

 Устод Улуѓзода дар инкишофи насри реалистии 
тољик, метавон гуфт,ки хидмати бузурге кардааст. 
Албатта, њар як нависандаи баркамоли имрўзаи мо дар 
ин љараѐн маќоми хос дорад, вале маќоми Улуѓзода, 
бешубња, дар дараљаи аввал аст. Осори Улуѓзода, пас аз 
навиштањои устод Айнї, баробари ба тасвир 
гирифтани мавзўъњои тоза, савияи тадќиќиву тасвирии 
насри моро бештар ќувват дод, ба муайян шудани 
сифатњои гуногуни ќањрамони мусбат, тадќиќи бадеии 
ќањрамонї, иќтидори маънавии шахс, таќвияти 
драматизм дар адабиѐт ва таърихияти тафаккури бадеї 
мусоидат кард. Насри Улуѓзода, пеш аз њама, насри 
консепсуалист, насрест, ки дар он нияти бадеї 
тавассути назари тоза ва фардї ба зиндагї 
аиљомидааст. Ба асарњои мазкур мазмунњои амиќи 
иљтимої, ѓояхои пешќадами замон, жарфо ва вусъати 
биниши таърихї, дурусттараш таърихияти тафаккури 
бадеї, иртиботи мустањками таркибњои фикр, тарзи 
баѐн, ба мавќеъ омадани њар ибора, маъникашии њар як 
сухан хос мебошад. Нависанда ин камолоти 
суханофариниро дар њар асараш ва дар њар давраи 
эљодиѐташ зина ба зина аз бар кардааст. Дар ин 

масъала њам повести «Ёрони боњиммат», ки аз аввалин 

чакидаи ќалами нависанда аст, њам романи «Навобод» 

ва повести таърихии тарљумањолии. «Субњи чавонии 

мо» ва њам романи таърихии «Восеъ»-и повести 

«Ривояти суѓдї» материали фаровонеро фаро 
гирифтаанд.  

Нахустин асарњои насриро низ С. Улуѓзода 
солњои сиюм навиштааст, ки онњо аз ѐддошту маќола ва 
ѐ очерк иборат буданд. Вале аз солњои љанг cap карда 
вай ба навиштани асарњои насрй мунтазам ва љиддї  
машѓул гардид. Аз аввалин навиштањои хуби ў њикоя 
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(одилона «Дар размгоњ» буд, ки бо назари тоза ба 
воќеияти љанг ва аз дидгоњи ахлоќиву психологї  ба 
тасвир гирифтани материали њаѐтї  имтиѐз дошт. 
(Афсўс, ки дар ваќташ танќиди адабї ба ин њикоя бањои 

одилона надода буд). Сипас њикояњои «Атака», 

«Бачамард» ва «Бибї» ин кўшиши нависандаро таќвият 
доданд. Баъдњо бењтарин њикояву очеркњои ў «Саѐњати 

Бухоро бо њамроњии Айнї», «Њалокати шоњ-паланг», 

«Ќањрамони Днестр, Висла ва Одер», «Марги  Њофиз» 
таълиф мешаванд, ки њар яке аз онњоро ба туфайли 
санъату мањорат, характерофаринї ва гузориши њалли  
масъалањо  дар насри тољик маќоми алоњида доранд. 

Онњо ба| љуз аз «Марги Њофиз» њама дар мавзўи муосир 
навишта шудаанд. Зимнан, С. Улуѓзода дар тадќиќи  
бадеии рўйдодњои зиндагии сотсиалистї сањми 
арзандае дорад. Дар њикояву очеркњои зикршуда рўњи 
ќањрамонии мардуми мо пайванди онњо ба анъанањои 
мењанпарастии гузашта ва љонфидоињои онњо дар 
майдони љанг барљаста, зимни воќеањои мушаххас ва 
хотирнишин тасвир шудаанд. Сужети њикояњо 
динамикї ва характерњои одамон дар онњо гуногунанд. 
Умуман, насри Улуѓзода аз тасвирњои ќолабї, 
хулосањои пешакї орист, аз ин љо, ба афкори эстетикаи 
нормативї на њамеша мувофик меояд. Ва шояд аз 
њамин љост, ки баъзе асарњои вай боиси бањсу мунозира 
ва фикру аќидањои мухталифе дар танќиди адабї 
гардиданд. 

Чунин њодиса бо повести «Ёрони боњиммат» 
(1947) низ рух дода буд. Танќиди вулгарї ин китобро 

зиддињаѐтї  ва њатто «зарарнок» номида буд. Вале, дар 
асл он китобе буд, ки аз назари тасвири инсон, бањо ба 
маънавиѐт ва ахлоќи он дар насри тољик асари 
марњилавї гардид. Улуѓзода ба љанг аз назари ќисмати 
инсонњо, оила ва ченаки одамият назар андохт, ба одам 
аз меъѐри ахлоќиву психологї бањо дод, Муносибати 
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Љўрабек ва Зайнаб, хусусан, симои Зайнаб, сабабњои ба 
шавњар баромадани ў ва боз ба оилаи аввалааш 
баргаштани вай њама асоснок нишон дод шудаанд. 
Њарчанд ин воќеа зоњиран тасодуфї менамояд, вале дар 
замони љанг бисѐр вомехўрд ва аз њама муњиммаш, 
нависанда дар нигоштаи туѓѐни дили Зайнаб ба куллї 
дар мавќеи тасвиркории љиддии реалистї мебошад. 
Бинобар ин, ў даст ѐфт, то тавоноии маънавии зан ва 
зебои  дили вайро бо гардишу мураккабиаш тасвир 
намояд. Наваисанда дар тањрирњои минбаъда сужети 
авваларо чунонки буд, њамон хел нигоњ дошт (ба љуз аз 
партофтани воќеањои вобаста ба Љўрабеку Ќароев) 
вале онро бо љузъиѐти  психологї  ѓанї кард ва такмил 
дод, љанбањои  повестро тањрир намуда, аз бисѐр 
љињатњо суфта кард. 

 Дуюмин асари насрии С. Улуѓзода романи 

«Навобод» низ натиљаи  мењнати зиѐде мебошад. 
Романи мазкур дар давомн солњои 1948-1953 навишта 

шудааст. Бори аввал  он бо номи «Диѐри навобод» соли 
1949 чоп шуд. Аммо нависанда њангоми таълифи 
ќисмати дуюми он пай бурдааст, ки асари ў табиї ва 

муътамад набаромадааст, вай «аз рўи план, схемаи 

пешакї кор кардааст» ва њол он ки «...зиндагї ба њељ 
гуна ќолаб намегунљад, зиндагї дарѐро мемонад, ки 
барои худ роњ мекушояд, шаклу намудашро муайян 

мекунад». На, аз рўи њамин ният, нависанда романро ду 
маротиба, солњои 1950, 1953 аз нав тањрир намуд. 
(Зимнан, кори устод Улуѓзода дар тањрирњои гуногуни 
осораш худ як масъалаи љолибест барои муњаќќиќон ва 
хонандагон). Дар натиљаи чунин мењнати пайвастаи 
эљодї дар бораи њаѐти колхозии солњои пас аз љанг ва 
корма моидои ќањрамонони ќишлоќ дар баробари 
асарњои дигар нависандагони тољик романе ба вуљуд 
омад, ки  дар соњаи кор кардани мавзўи колхозї  як 

дараљаи инкишофро ташкил додааст» (М. Шукуров). 



 133 

Ањаммияти вижаи ин роман дар бомаврид ба миѐн 
гузоштани масъалањои њалталаби зиндагї (муттањид 
сохтани колхозњо), дар нигоштани образи 
фаъолиятманди роњбарии  партиявии колхоз (Нуралї), 
дар нишон додани дунѐи ботинии зану духтарони тољик 
(Шодигул), тавоноии љисмониву маънавии дењќонони 
одї (Њошим Корвон) ва таъкиди самараи неки дўстии 
халќњои СССР (Боровиков ва Вера), муборизаи наву 
куњна аст. Ва ин њама сифатњо дар якљоягї ќимати 

тарбиявии романи «Навобод»-ро афзоиш додаанд. 
 Аз назари ибратбахшии воќеањои тасвир-

шаванда ва таќдири одамон повести тарљумаињолии 

«Субњи љавонии мо» (1954)  љолиби диќќат мебошад. С. 
Улуѓзода тавассути асари мазкур анъанањон 
ѐддоштнависин адабмѐти советї, хусусан анъанањои 
устод Айниро эљодкорона идома дод. Байни асарњои ин 
ду нависандаи бузург аз љињати хронологияи воќеањои 
тасвиршаванда низ ќаробат њаст: Улуѓзода аз њаѐти 
солњои кўдакї  ва љавонї, асосан, њамонашро интихоб 

кардааст, ки воќеањои «Ёддоштњо»-и устод Айниро 
идома медињанд. «Субњи љавонии мо» воќеањои арафаи 
Инќилоби Кабири Октябр ва солњои барќарору 
мустањкам гардидани Њокимияти Советї, масъалаи 
ташаккули интел-легенсияи нави тољикро дар ин 
шароити таърихї дар бар мегирад. Аз ин љо, диќќати 
нависандаро тањќиќи бадеии зиндагии инсон ва 
тањлили рўњии характерњо бештар ба худ кашидааст. 
Амиќназарї  боиси тањќиќи боз њам боварбахши 
воќеањо ва зоњир кардани љињатњои нави   масъалањои 
зиндагї ва образи халќ (аз љумла, аќидањои падар, ки аз 

мусулмонњои золим русњо «матеровойњо» ва аскарони 
сурхро авло медонад: ва ѐ таъкиди маќоми халќи рус ва 
намояндагони он на танњо дар бедории шурри иљтимої 
ва инќилобї, балки дар  худшиносии халќи тољик) 

гардид. Зиѐда аз он, тавассути «Субњи љавонии мо», 
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материали тарљумаи њол барои тасвиркории љиддии 
бадеї мусоидат кард ва инкишофи насри моро ба сўи 
тањлили психологї як поя боло бурд.  

Ва дар охир, повести «Субњи љавонии мо» пас аз 
таљрибаи устод Айнї кўшиши бомуваффаќият ва ба худ 
хоси бозгуи воќењои таърихии тарљумањолї  дар 
партави воќеањои Инќилоби Октябр гардид, вай ба 
нависанда барои муайян шудани биниши таърихї ва 
амиќ гардидани меъѐри бањо ба њодисањои гузашта ѐрї 
расонид. Имрўз Сотим Улуѓзода дар байни 
нависандагоии таърихнигор дар сафи аввал меистад, 
осори таърихии насриву драмавии вайро намунањои 
бењтарин дар адабиѐти тољик ва адабиѐти халкњои 
СССР њисобидан мумкин аст.  

Њоло зиѐда аз чил сол аст, ки С. Улуѓзода ба 
тањќиќу тасвири гузашта, таќдири таърихи халќ, 
сарнавишти фарзандони бузург, номдор, донишманду 
ќањрамон он ба таври љиддї машѓул мебошад. 
Таваљљўњи, вай  ба таърих њануз аз солњои сиюм маълум 
буд, вале тањќиќи ў дар бораи Ањмади Доннш (1946) 
дар ин роњ аз  намунањои аввалин гардид. Баъд 
киноповесту драмањо дар бораи Рўдакї, Ибни Сино, 
асарњои драмавии солњои охир ва романи машњури 

«Восеъ» (1967), њикояи «Марги Њофиз» повести 

«Ривояти суѓдї» (1977), бозгўи ба худ хоси «Шоњнома» 

дар ду китоб (1976) ва, билохир романи «Фирдавсї» аз 
мењнати пурсамари нависанда дар мавзўи таърихї 
гувоњї медиханд. Ваќти он расидааст, ки консепсияи 
бадеии устод Улуѓзода дар нигориши таърих ва 
комѐбињои идеявию эстетикии ў љамъбаст шавад, 
натиљагирињои ў аз тасвири бадеии гузашта ва моњияти 
дастовардњои ў хубтар равшан сохта шавад. Умуман, ба 
фикри мо, њофизаи таърихї, ки имрўз як љузъи 
муњимми идеявию эстетикии тафаккури бадеиро 
ташкил медидад, дар насри Улуѓзода ба таври  хосе, 
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барои хубтар дарк кардани зиндагии муосир коргар 
шуда истодааст. 

 Аввалан, Улуѓзода дар навиштањои таърихиаш 
(хоњ асари  драмавї,  ва хоњ насри) ба тасвири хаќиќати 
реалии воќеї, таърих, рўњи замон кўшиш мекунад. Аз 
ин љо, њамаи навиштањои ў дар заминаи фактњои 
таърихї ва такяи ба сарчашмањои мухталиф, яъне дар 
натиљаи мењнати зиѐду омўзиши пуршиддат ба вуљуд 
омадаанд. Бинобар ин, дар тору пуди онњо фаќт, 
порањо аз ривоятњо, манзарањои даќиќи таърихї, 
характеристикањои санадњои иљтимоиву сиѐсї бисѐр 
вомехўранд ва нависанда бисѐр мавридњо тафаккури 

бадеии таърихї («Ривояти суѓдї») ва тасаввури халќро 

(«Восеъ») дар тасвир нигоњ  доштааст. Ин њама як 
заминаи муњимми таъмини таљассуми њаќиќати замон 
ва воќеањо гардидаанд. Зиѐда аз ин, барои Улуѓзода ин 
њама њанўз љузъиѐти бадеианд, аммо дар заминаи кори 
эљодии ў фањмиши  кунунии гузашта консепсияи 
мутањаррики дарки таърих нуњуфтааст, ки он њама 
санадњои зиѐдро дар як нуќтаи муњимми идеявї ба њам 
меорад, байни онњо пайванди замонњои таърихиро 
барпо месозад, ки дар натнља на танњо ягон давраи 
муайян, балки ќонунияти инкишофи таърихї дар 
марњалањои гуногун пеши назар меояд. Нависанда, њар 
бор дар њар асараш лањзањои гуногуни  харакати  
таърихро мавриди тадќиќ, ќapop додааст. Дар 
навиштањои ў, пеш аз њама, њаќиќати таърих (замони 
муайян) маќом пайдо мекунад. Улуѓзода  ба таърихияти 
таърих диќќати махсус медињад. Зимнан, тадќиќи ў 
марњалањои муњимми зиндагии халќро (асрњои VII—ХI, 
аз замони муборизаи зидди арабњо то давраи 
ташаккули- халќи тољик ва эњѐи маъмании ў) фаро 
гирифтаанд. Умуман, тавассути осори таърихии 
Улуѓзода метавон таърихи зиндагии халќи тољикро дар 
марњалањои муњимми муборизаву талоши 
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адолатхоњонааш пеши назар овард. Таърих диќќати 
вайpo на аз назари маљмуи воќеањои шавќангез, балки 
ба туфайли моњияти гуманистиаш ба худ кашидааст. 

Назари амиќи инсондустона ба таърих барои 
нависанда боз як заминаи муњимме буд, барои ба 
хидмати замони мо кашидани он. Ин маќсад асарњои 
таърихии Улуѓзодаро бо муњимтарин масъалањои 
рўзгори пурташвиши мо пайванди ногусастание дода-
аст. Дар ин маврид, ќазияи ўро, ки мурољиат ба таърих, 
мурољиат  ба имрўзу  фардои миллат аст гуфта буд  ба  хотир 
овардан ба маќсад  мувофиќ  аст. 

 Вай ин аќидаи худро ба наздикї бори дигар боз 
њам равшантар изњор дошт, ки маќсади ў аз тасвири 
гузашта ва ќисматњои шахсони машњур он аст, ки 
таърихро ба таври бадеї дарк кунад, он чиро ки дар 
воќеањои мавриди тасвир бо замони мо њамоњангу 
њамсадост, дарѐбад ва ба панду сабаќе, ки таърих ба мо 
медињад, сарфањм равад. Дар њаќиќат, замони бозсозї  
дар љомеа таќозо мекунад, ки имрўз ба рўзгори 
гузашта, суннатњои бењтарини он як пайванди ќавие 
њамеша барќарор бошад. Оѐ ќисмати фарзандони 
бузурги халќ, мисли Рўдакї, Сино, Фирдавсї, Ањмади 

Дониш, ватанпарварї, љоннисорињои «Ѓуломони 

суѓдї»,   мињанпарастии Темурмалик, ѓаюрї ва сарка-
шиву эътирози Восеъ дар худ њамоно ѓояњои 
инсондўстї, ва танпарварї, сулњу субот ва бародарї, 
сарбаландию ифтихорро ифода насоњтаанд? Ин 
симоњои Улуѓзода офарида ба маънои томаш 
ќањрамонњои роњи маърифат ва озодии маънавию 
иљтимої, истиќлоли миллї ва њимоятгарони њамзистии 
миллатњои гуногун мебошанд. Месазад, ки ин љо, 
умуман, чанд нуќтаеро аз дастурњои хоси тасвири 
инсон дар осори устод Улуѓзода таъкид созем.  

Пеш аз њама, онњо, хоњ дар асарњои 
њозирамавзўъ ва хоњ дар навиштањои таърихии 
нависанда, аксаран шахсони воќеї мебошанд. С. 
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Улуѓзода ба олами ботинї ва моњияти иљтимоии 
шахсони реалї cap фурў мебарад ва характерњои 
бутуни бадеии онњоро ба ќалам оварда, дар заминаи 
мантиќу  њаќиќати онњо образњои тахайюлиро 
меофарад. Њамин тавр, садоќати нависанда ба мантиќи  
характер ва њаќиќати психологї аз ченакњои муњимми 
тасвири реалистї мебошад. Бинобарон, њар дафъа вай 
дар симои шахси таърихї пањлуњои навро мекушояд 
(унсурњои стихиявии афкори зиддидинї ва интер-
натсионалї дар афкори Умархон, Восеъ, Дониш), аз 
байни табаќањои гуногуни љамъияти унсурњои 
пешќадамро љўѐ мешавад, ба маќоми таърнхии онњо 
бањои њаќќонї медињад, симои аслї ва манфури 
золимон, ѓосибон ва душманони халќро бо љиддият ва 
ќатъият ошкор месозад. Аз он љо, ки аксари 
персонажњо шахсони реалї ва таърихї мебошанд, 
табиист, ки онњо аз ягон љињат диќќати нависандаро ба  
худ кашидаанд. Ин сифат, ба фикри мо, пеш аз њама 
ќудрати маънавї ва имконияти беандозаи тавоноии 
ахлоќии инсон аст, ки дар одамияти он зуњур меѐбад.  

Аксарияти характерњои С. Улуѓзода бурдбору 
тавоно буда, рўзгори пурошўберо аз cap мегузаронанд, 
вале њамеша аз ин носозии зиндагї сарбаланд 
баромадаанд. Бино бар он, таваљљуњи Улуѓзода ба 
тасвири инсони боњамият, тавоно, доно ва, билахира, 
ќањрамон (хоњ љисман ва хоњ маънан) бештар аст. 
Образњоя офаридаи ў зиѐиѐни халќпараст, ќањрамонони 
халќ, пешвои шўриши омма ва бунѐдгарони њаѐти 
озодонаи халќ, бењбудгарони рўзгори вай, халќи 
ќањрамон, њомиѐни зиндагии насли одам мебошанд. Ва 
дар сарнавишти ин ќањрамонњо њамоно дилу нияти 
бузурги нависандаи маъруф ифода ѐфтааст, ки њамроњи 
замон баробари он ќадам мезанад. С. Улуѓзода барњаќ 

изњор дошта буд: «Нависанда барои он ки њамќадами 
замон бошад, бояд њамеша дар фикри масъалањои 
иљтимої, ахлоќї, маънавї, эстетикї, фалсафї ва сиѐсии 
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давраш зиндагї кунад. Њамон ваќт ў фарзанди даврони 
худ, њамќадаму таърихноманависи замони худ њисоб 
мешавад». Эљодиѐти С. Улуѓзода худ далели 
боэътимоди ин суханонанд. Онњо ба бисѐр забонњои 
халќњои СССР ва хориља тарљума шуда, чанд насл 
љавонони советиро дар рўњи идеяњои коммунистї 
тарбия карда, барои худшиносии миллї ва афкори 
интернатсионалии мардуми мо мадад мекунанд, нидои 
сулњу дустї ва озодию баробариро хориљ аз мамлакати 
мо бо худ мебаранд... 

Ва, инак, марде аз суњбати њамкасбон, рафиќону 
шогирдонаш фориѓ шуда, аз хонаи адибони ба номи 
Турсунзода берун меояд, аз назди пайкарањои 
устодонаш С. Айнї ва М. Горкий гузашта, ба хиѐбони 
Исмои Сомонї роњ мегирад. Ќомати ў андак хамида, 
чењрааш хирадмандона,  ќадамгузориаш ботамкин. Вай 
дар дўш бори рўзгор ва масъулияти бузурге дар назди 
рўњи устодон, дар назди таърих ва халќу замон аз назар  
дур мешавад, вале дар хаѐли ман манзалати ў чун 
таљассумгари њаќиќии илму фарњанги ѓании 
гумгаштаву имрўзаи мардуми мо буда, бештар, 
бузургтар љилвагар мешавад. Ин мард устод Сотим 
Улуѓзода мебошад, ки дар айни камолоти эљодист. Ба ў 

баракатн кор, саломатї ва умри дароз таманно 
дорем. 
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ВАСЛГАРИ ЌАРНЊО ВА НАСЛЊО 
 

Мурољиат ба воќеаву њодисањо ва рўзгори ашхоси 
барўманди асрњои гузашта, нишонаи љустуљўњои маънавии 
инсони имрўза аст, ки хешро дар пайванди замону 
маконњо дарк кардан мехоњад. Аз ин љињат, нуфуз ва 
маќоми таърих дар тафаккури шахс ва таваљљуњ ба он 
нишонаи худшиносї, рушду камоли маънавии љомеа ба 
шумор меояд. 

Сотим Улуѓзода аз адибони пешравест, ки дар 
адабиѐти навини тољикї осори бисѐри драмавї ва насрии 
таърихї таълиф кардааст, ки аслу нияти асосиашон 
њамоно дастури ибрати таърих ва дарси маънавї додан ба 
хонандагони худ будааст, то халќи худро бишнохта 
бошанд. Банда дар ин хусус, яъне бунѐди пурќуввати 
маънавї доштани асарњои устод ва ба иќтидори маънавии 
хосе бархурдор будани ќањрамонони румон ва драмњои 
вай пештар аз ин њам навишта будам. Аммо ин хасоис дар 
асарњои муњимми таърихии эшон - румонњои «Восеъ» ва 
«Фирдавсї» ба таври барљаста зуњур ѐфта, дар асоси 
маводи тоза ва симои шахси эљодкор ба тариќи равшан 
такмил ва таќвият дидааст. Бесабаб нест, ки пас аз 
азиятњои зиѐди беасосу ѓаразкоронаи маънавии устод аз 
љониби доирањои расмии њизбї, давлатї ва адабии айѐми 
рукуд танњо дар замони бозсозињо ва мањз тавассути ин ду 
асар ба эшон соли 1987  Љоизаи давлатии ба номи Рўдакї 
дода шуд...  

Сотим Улуѓзода ба таърих муносибати љиддї дорад. 
Балки танњо аз унвони осори таърихии ў маълум аст, ки 
таваљљуњи устод Улуѓзода ба таърих як мароми муайян ва 
хосеро доро мебошад. Устод ба таърихи пурифтихор - 
мубориза, саркашї, ѓаюрї ва талоши мардуми тољик бар 
алайњи зулму золимї, истеъмор, љонфидоиву 
ќањрамонињои вай барои озодии Ватан, рањо шудан аз 
бандагї ва бардагї, талошу љонбозињо барои аз даст 
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надодани њувияти миллї ва этникии худ, аз як тараф, ва, аз 
тарафи дигар дар тасвири образи мардони майдони илму 
фарњанг, шањомат, љасорат, корнома дониш ва рисолати 
таърихии онњо дар рушду такомули маънавї, фарњангї ва 
адабии мардуми худ, дар дороиафзоии намояндагони 
миллати тољик ба тамаддуни љањонї диќќати бештар 
медињад. Барои ў таърихи миллат таърихи худшинохтагї, 
худмуњифозат ва худфизоии маънавист, ки ин њама дар 
айни замон омилњои муњимми баќои таърихии миллати 
тољик ба шумор меояд. 

Банда аз ин пештар њам навишта будам (ниг. ба 
китоби «Адабиѐт ва наќди адабї» - Д.: Адиб, 1993)59, ки 
устод Улуѓзода дар тасвири инсони аз љињати маънавї 
сињату иќтидорманд, инсони камолѐфта, инсони 
соњибмаслак, боэътиќод ва дастурњои ахлоќиаш устувор 
(чи дар амал, чи дар зиндагии муќаррарї, чи дар 
фаъолияти љамъиятиву њимояи адолати иљтимої, чи 
инсонпарварї ва ватандўстї) ва афроде, ки сарватњои 
маънавї меофаранд, онњое, ки дар ба камол расидани 
ашхоси ба нангу ор ва номусдор сањим њастанд, балки 
зиндагии худашон шоистаи дарку шинохтан ва пайравї 
мебошад, њунари воло ва таљрибаи кофие дорад, ки ўро аз 
дигар насрнависон ва таърихнигорони љадиди тољик 
тамйиз медињад. 

Зиѐда аз он, худи устод Улуѓзода дар њунари 
таърихнигорї ду љанбаро бисѐр муњим ба шумор оварда 
аст, ки онњо, дар айни замон якдигарро таќвият 
мебахшанд: 

Аввалан, устод мекўшад, ки лањзањои воќеии таърих, 
симои ба асли худ наздики ашхоси таърихї ѐ афроди давру 
замонњои гузаштаро бо њолу њавои хоси худ дар фазои 
иљтимоиву сиѐсиаш тасвир карда бошад. Бинобар ин, 
эшон дар баробари фантазияи таърихибунѐд, ба истиноди 
сарчашмањо, овардани порањо аз маълумотномањои 
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 «Адабиѐт ва наќди адабї» - Д.: Адиб, 1993. 
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гузашта, зикри далоил аз номи «ровиѐни ахбор» бисѐр 
диќќат медињад. Њатто бо он љиддият дар тасвири шайъї 
ва воќеъгароии сирф, ки дорад, хаѐлоти бадеиаш дар 
шакли њуљљат намудор мегардад. 

Сониян, таърих барои эшон (С. Улуѓзода) њамеша 
њозиразамон садо медињад, таърих танњо ба сифати мисол, 
арќом, раванд муњим нест, балки он ба сабаќи ибратбахш 
ва сарчашмаи боэътимоде барои имрўзу фардо бояд 
хизмат намояд. 

Ин вазифањои муњим, пеш аз њама, дар жанри румон, 
ки имконоти бештари ташаннуљи низоъњо, бархўрди 
пурањаммияти саљияи инсонњо, љавлони фикр ва хаѐлу 
андешаро дорад, амалї мешавад. Румонњои устод «Восеъ» 
ва «Фирдавсї» ба тафриќаи замони тасвир ва маводи 
нигориш нигоњ накарда, он њама хусусияти дастурии кори 
эљодии эшонро ба таври барљаста таљассум кардаанд. 

 Вай, пеш аз њама, ба далоили мављуда, сарчашмањо, 
баррасї ва натиљагирињои шайъие, ки дар дигар соњоти 
илм шудааст, такя мекунад, худ мустаќилона барои 
дарѐфти кунњу моњияти масоили давру замон ва афроди он 
айѐм ба љустуљў медарояд, ба андеша меравад ва ба ин 
васила ба њаќиќати таърихї такя мекунад, то симои аслии 
замони тасвир, њолу њавои таърихро пеши назари хонанда 
оварда бошад. Аз ин љо ба натиљае расида метавон, ки њар 
як асари устод натиљаи љустуљўњои зиѐд, омўзиши љиддї ва 
дарку мутолиаи маводи фаровони таърихї будааст. Аз 
љумла, эшон њангоми таълифи румони «Восеъ» дењ ба дењ 
гашта, сарчашмањои хаттї ва шифоњї, ѐдмондањои он 
ваќоеъро омўхта, бо наздикони сарвари шўриш ва 
шоњидони зиндаи ин воќеаи таърихї  њам суњбат шуда, аз 
њама муњимаш, рўњияи ахлоќї, маънавї ва инсонии 
мардуми он диѐрро аз наздик ба мушоњида гирифтааст. 

 Маълум аст, ки дар бораи Восеъ аз охири солњои 20 
сар карда, мавод ва асарњои халќї љамъу тадвин 
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мешуданд60 ва устод Улуѓзода аз љараѐни кори мазкур 
огоњ буд ва ѐ бо онњо ошної дошт. Зиѐда аз он, дар солњои 
сї дар заминаи намунањои адабиѐти шифоњї дар мавзўи 
мазкур маќолањои танќидї низ навишта шуда буданд ва 
минбаъд низ шўриши Восеъ барои љомеашиносон ва ањли 
њунар як воќеаи муњимми таърихи Тољикистони 
тоинќилобї ба сифати намоѐнгари муборизаи халќ ба 
муќобили љабру зулм ва талош барои озодї будааст.  

Маълум аст, ки устод Улуѓзода аз њамаи ин осори 
адабии шифоњї ва илмиву таърихї огоњ буд. Зиѐда аз он, ў 
медонист, ки дар бораи Восеъ ва амали исѐнгаронаи вай 
осори мављудаи мазкур таљрибаи муайяни адабиро низ дар 
худ фаро гирифтаанд. Худи достони мардумии (сурудњои 
таърихии) «Шўриши Восеъ»-ро, ки халќ эљод кардаву њоло 
зиѐда аз 313 мисраъи он зери даст мебошад, кўшиши 
нахустини офаридани манзарањои мубориза ва 
сарнавишти Восеъи исѐнгару номурод ба шумор овардан 
мумкин аст, ки дар синањои мардум зинда буд ва эњсоси 
озодихоњиро мепаварид. Ба ин мавод  такя карда, дар соли 
1928 Абдуррауфи Фитрат драмаи «Шўриши Восеъ»-ро 
таълиф менамояд. Ва њамин тавр аз њайси ифтихору 
тарањњуми инсонї ва љавобгў будани ин мавзўъ ба рўњи 
инќилобии адабиѐти шуравї, Восеъ ва корномаи вай 
њамеша дар мадди назар будаааст. Вале кўшиши дар 
миќѐси як асари пурвусъати њамосї ба тасвир гирифтани 
мавзўи мазкур танњо дар солњои 50 ва аз љониби устод 
Улуѓзода ба миѐн омад ва таълифи он дар аввали солњои 
60 ба сифати румони алоњида анљом ѐфт. Бояд пешакї 

                                                           
60 Масалан дар маљаллаи «Рањбари дониш» (шумораи 1, соли 1930, 

сањ. 6-7) 123 мисраъ аз намунањои ин асари халќї аз љониби Садри 
Рањимї љамъоварї ва чоп гардида буд. Бо кўшишњои зиѐде, ки 
минбаъд ањли илм кардаанд, достони «Шўриши Восеъ» дар њаљми 
умумии иборат аз 313 мисраъ то ба имрўз гирдоварї шуда, ба дасти 
нашр расидааст (ниг. В. Асрорї, Р. Амонов. Эљодиѐти дањонакии халќ.-
Душ.: Маориф, 1980; Восеънома. Мураттиб Б. Шермуњаммадов. – 
Душ.: Ирфон, 1985). 
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гўем, ки њадафи устод Улуѓзодаро танњо ба талаби 
адабиѐти давр ва ѐ љавобгў будан ба ѓаразњои идеологии 
замон мањдуд кардан кори ѓайривоќеъист. Воќеан, шояд 
нигоњи синфї ва инќилобї дар тамйиз додани мавзўи 
мазкур ба нависанда кўмак карда бошад ва дар шароити 
аморати Бухоро ва бахусус Бухорои Шарќї, ки бахши 
дурафтодаву аз њайси иќтисодї аќабмонда ба шумор 
меомад, дар зиндагии иљтимоии мардум ворид овардани 
як инќилобе ногузир буд. Вале танњо онро омили асосї 
шумурдан аз рўи адолат буда наметавонад. Зеро, аввалан, 
асари мазкур дар баробари заминаи табаќотї доштан, 
бештар аз њама дорои љанбаи пурќуввати маънавї ва 
ахлоќї мебошад, сухан аз адолату беадолатї, зулму 
золимї, риоя нашудани инсофи инсонї ва ќавонини 
шариати исломї меравад, ки мардумро ба шўр овардаву 
сабаби ќиѐми онњо гардидааст.  

«Восеъ» намунаи бењтарини жанри румони насри 
муосири тољик дониста шудааст. Воќеан, ин тавсиф ва 
авлавият дар чї љињатњои румони мазкур зоњир мешавад? 
Ба ин савол љавоб додан њам мураккаб асту њам осон ба 
назар мерасад. Осон, ба он маъно, ки он чи аз љониби 
хонанда ва чи аз љониби ањли наќду адаб хеле хуш 
пазируфта шуд. Аммо мураккаб ба он сабаб аст, ки ин 
асари намуна мањсули мењнати шашсолаи нависанда аст, 
вале, дарвоќеъ, натиљаи тамоми таљрибаи илмиву адабии ў 
ба шумор меравад. Румон соли 1967 дар сањифањои 
маљаллаи «Садои Шарќ» ба чоп расида, соли 1969 дар 
таркиби «Мунтахабот»-и нависанда ба шакли китоби 
алоњида, соли 1979 бори дувум аз нав ба теъдоди зиѐде аз 
чоп баромадааст. «Восеъ» ба забони русї низ тарљума ва 
чоп гардидааст. 

Устод Улуѓзода румонро дар заминаи далел ва 
арќоми таърихї, наќлу ривояти шоњидон (аз љумла 
Иброњим Маљнунзодаи 104-сола), омўхтани љою макон ва 
шиносої ба хислату хўи одамони мањал, мутолиаи асарњои 
таърихї, сарчашмањои хаттї, ќайдњои сафари сайѐњон, ки 
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њама дар якљоягї дар деги тахайюли воќеъгарову 
моњиятбини нависанда аз нав кор карда шудаанд, ба вуљуд 
омадааст. Аз ин љо, румон асоси пурќуввати њуљљатї, 
балки гоње тарљумањолї дорад ва аз таљрибаи зиндагї ва 
эљодии муаллиф низ ба он хеле мазиятњо афзуда шудааст. 
Устод худ боре ќайд карда буд, ки дар бораи Восеъ хеле 
барваќт баъзе чизњоро медонистем. Воќеан ў дар бораи 
замони тасвир аз охири солњои 30 маќолањо таълиф намуд, 
боби «Ањмади Дониш»-ро дар китоби «Намунањои 
адабиѐти тољик» (1940) навишт ва дар солњои баъди љанг 
рисолаи «Ањмади Дониш» (1949)-ро иншо намуд. 
Њамчунин дар охири солњои 20 то солњои 40, замони љангу 
баъди он дар атрофи Восеъ, симои ў дар адабиѐти шифоњї, 
дар асарњои драмавї ва драмаи мусиќї, тањќиќоти 
таърихї хеле чизњо навишта шуда буданд, аммо румони 
«Восеъ»-ро метавон љамъбасти ин њама рангу оњанг ва 
љилвањои тахайюли бадеї ба шумор овард. 

Дар айни замон «Восеъ» ба сари худ асари мустаќил 
ва нотакрори адабї мебошад, ки дар адабиѐти навини 
тољикї маќоми бузургеро молик аст. 

Дар румони мазкур масъалањои муњимми њаѐтї, 
равандњои зиндагии мардуми бекигарињои Хаволинг ва 
Балљувон, хусусан ва умуман, тамоми аморати Бухоро дар 
чоряки севуми асри Х1Х ба тасвир омадааст. Нависанда 
њолати танг, зиндагии сахт ва љабру зулми беамонро ба 
мардум тасвир мекунад, ки њодисаи хушксолї ва ба 
ќашшоќї гирифтор шудани онњо нуќтаи атфи эътироз 
гардид. Аммо њукуматдорон ба љои он ки мушкилоти 
мардумро осон карда бошанд, баръакс бар зулми пешин 
боз беинсофиро афзуданд. Нависанда таъкид мекунад 
њокимияти амирї аз музофот то маркази аморат ба њамин 
минвол њаракат мекунад: валиањд, масалан Абдулањадхон, 
интизори марги падар аст, дар дарбор байни 
мансабдорони баландпоя низоъи маќом (Муњаммадшоњ-
ќўшбегї ва Остонаќул-ќўшбегї) шиддат дорад ва 
соњибмансабони дараљаи поѐнтар бо симои манфуре 
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мехоњанд ба мансабе расида бошанд (масалан, Мирзо 
Акрамбой барои ба њокимии Балљувон расидан ба 
касифтарин кор даст зада, духтархонди худро ба 
Абдулањад пешкаш менамояд). 

Муаллиф дар муќобили чунин типњо (навъњои 
одамї) ба тасвири симои мардуми одї мењнати бештареро 
ба харљ додаст. Аслан, дар румон, дар њунари тасвиркорї 
нависанда ба манфиву мусбатии ашхос чун шахс коре 
надорад, балки онњоро бо хислатњои баду некашон 
баробар ба тасвир мегирад. Масалан, њамон Остонаќул-
ќўшбегї, баъдњо беки Њисор, як каси омиру ѓаюр 
будааст… Аммо воќеият чунин аст, ки муаллиф аз рўи 
нияти инсондўстї ва риояи њаќиќату адолат ба тасвири 
мардуми одї бештар таваљљуњ зоњир мекунад. Нависанда 
бо тамоми љиддият нишон медињад, ки мардуми одї дар 
кору бор њалол, ба маќоми худ содиќ, дўсту рафиќ, аз 
макру њияли амалдорон бехабар ба кору амали фармудаи 
ќавонини шариат содиќ мехоњанд, ки барои худу оилаи 
худ ва зарурати њокимият вазифаашонро ба љо оварда 
бошанд. Аммо аз дасти њокимони бењунар ва золим, ки 
њама роњро, њатто худфурўширо барои расидан ба мансаб 
ва ба даст овардани эътимод дар назди амири бемасъулият 
ба кор мегиранд, беадолатона зулм мебинанд. Симои 
ашхоси асосии румон Назир, Ќосим, Сангалї, Аноргул - 
зани Восеъ, Лутфия, Фотима - хоњари Восеъ, Мулло Сафар 
ва нињоят Восеъ - сарвари эътирозгарон ва шўриши 
муќобили аморат. 

 Дар маркази румон махсусан симои Восеъ - сарвари 
шўриши мардумие гузошта шудааст, ки зиѐда аз 100 сол 
пеш дар сарзамини Бухорои Шарќї ба вуљуд омадааст. 
Нависанда хеле даќиќназарона сабабњои сар задани 
шўриши мазкур ва омилњои асосие, ки Восеъро аз як 
љувозкаши одї то ба роњбари исѐни мусаллању 
дастаљамъонаи мардум ва шахси аз илми њарб огоњ 
расонидааст, бо тасвиркории воќеъгароѐна нишон 
медињад. Сониян, дар тамоми румон дар шаклњои гуногун 
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зуњур ѐфтани эътирози халќ зикр мешавад. Ин эътироз 
гоње бо аќоиди маорифпарварон (масалан, Мулло Сафар) 
пайванд мехўрад, гоњи дигар дар мавриди мушаххас 
шакли муташаккилонаро мегирад. Зимнан, њамин 
таннодењї ва ќањру ѓазаб халќро ба муќобили зулм ва 
њукумати амирони Манѓития муттањид сохт ва Восеъро ба 
сифати сарвари шўриш боло бурд. Восеъ шахси далер, 
ѓаюр, боњамият, худшинос, яъне намехоњад, ки манѓитиѐн 
њувияти инсонии ўро зери по карда бошанд ва аз мардум 
низ њаминро таќозо дорад. Аз њама муњим, вай ба хираду 
заковат ва њикмате, ки аз таљрибаи халќ ва худаш берун 
омадаанд, майли хоса дорад.  

Нависанда ин њама ташаккули ќањрамонашро бо 
тааннї ва пайваста тањлилу тадќиќ мекунад ва сабабњои 
шикасти шўришро зикр карда, оќибати фољиабори 
сарнавишти Восеъро хеле самимї ва таъсирбахш тасвир 
мекунад. Ин ќазия тавассути чењраи хоњари Восеъ – 
Фотима, љонфидої, муњаббату сахткўшии 
азхудгузаштагиаш нисбат ба бародар бисѐр хуб ва муассир 
ифода ѐфтааст. 

Мантиќи инкишофи тадќиќи нависанда бар он аст, 
ки амалу корномаи Восеъ, ибрати инсононаи ў ва 
сарнавишти сахти вай њељ гоњ аз дили халќ намеравад, 
балки бо оњанги тоза чун панди наве барои пасомадагон 
садо хоњад дод. 

Сохтори румон, банду басти он баѐнгари ѓоя ва 
фикри асосии нависанда буда, сужаи он манзара ба 
манзара шиддат мегирад, мукаммал мешавад ва вусъат 
пайдо мекунад. Љузъу кулл ба тору пуди якдигар 
даромехта, сарнавишти инсонњои гуногунхислату 
мухталифсарнавишт, зиндагонии сахту пурмашаќќат ва 
симои асили инсонии онњоро пеши назар меоранд. Румон 
аз љузъиѐт, бахшу бобњое таркиб ѐфтааст, ки байни њам 
пайвасти табиї доранд ва якдигарро таќвият мекунанд. 
Сухани муаллиф адабии тоза, тасвирї, характерофар, 
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маъникаш, пухта ва хоси табиати мардуми мањал, вале дар 
кулл сирф адабии покиза мебошад… 

Таърихи таълифи румони «Фирдавсї» низ љолиби 
диќќат аст. Ба ќавли нависанда ў чињил сол боз дар орзуи 
таълифе дар бораи Фирдавсї будааст. Гумони ѓолиб 
меравад, ки ин дилбастагї аз оѓози солњои 30 ибтидо 
гирифта, баъд такони љиддии он бояд вобастаи солњои 
љанг бошад, ки маќом ва ањаммияти эљодиѐти Фирдавсиро 
бамаротиб равшантар пеши назар овард. Зиѐда аз он, ба 
ќавли худи нависанда дар ин солњо ў ба моњияти таърих 
љиддї сар фурў бурд ва чунонки дар боло гуфтем ин 
мавриде буд, ки дар диди таърихии њам адабиѐт ва њам 
ањли адаб такони сифатие ба вуљуд омад. Устод Сотим 
Улуѓзода дар сўњбат бо адабиѐтшинос Л.Н. Демидчик аз 
ин хусус наќл кардааст, ки руљўи ў ба мавзўи таърихї бо 
хидматаш дар сафњои артиш сахт вобаста мебошад. Воќеа 
чунин будааст, ки соли 1943 вай бо супориши полковники 
идораи сиѐсии марказї таърихи мардуми худро омўхта, 
назди иштирокдорони семинари агитаторон (мубаллиѓон) 
суханронї мекунад. Вале љараѐни ин љустуљўву тайѐрї хеле 
љолиб будааст. Устод наќл мекунад: 

«Шумо тасаввур мекунед: ман оид ба таърихи халќи 
худ маълумоти нињоят зиѐдеро дарѐфта, аз худ кардам. 
Барои ман њама чиз мафтункунандаву шавќангез менамуд: 
њам Абўмуслиму њам Темурмалик, њам Мањмуди Торобї. 
Мо дар бораи Восеъ то он солњо, аллакай маълумоти кофї 
доштем. Њамин тариќ, ман маърўзаи хешро тайѐр карда 
баромадам. Њамон ваќт дар дили ман иштиѐќи бузурге 
нисбат ба таърих тавлид гардид».61 Устод соли 1983, яъне 
чор дањсола баъд, њангоми суњбат бо кормандони 
Институти забон ва адабиѐти ба номи Рўдакї эњсоси худро 
дар мавриди таваљљуњ ба таърих ин тавр иброз дошта буд: 
«Сабаби майл кардан ба мавзўъњои таърихї дар 20-30 соли 

                                                           
61 Л. Демидчик. Сотим Улуѓзода. – Дар маљ.: Эъљози њунар, Д., 1992, 

сањ. 460. 
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охир, аввал бо роњи њис ва баъд бо роњи аќл. Њис ин ки 
кашиш дорад, барои ман як кашише ба таърихи халќамон 
пайдо шуд… Ман соли 1943 дар саруправленияи Армияи 
Сурх хизмат мекардам, барои љанговарони тољик 
брошурањо, вараќњо нашр мекардам. Як ваќт сардори мо 
љеѓ зада гуфт, ки агитаторњои (мубаллиѓон - А.Н.) фронт 
дар Маскав љамъ мешаванд. Шумо аз таърихи халќи 
худатон, аз муборизањои вай барои озодї ва истиќлолият 
маърўзаи муфассал тайѐр кунед. Ба ростї, ман то ин ваќт 
ба таърихи халќамон он ќадар машѓул нашуда будам. 
Ѓайр аз баъзе чизњои шунида, баъзе чизњои пароканда-
пароканда хондагиам. Ман ќариб як моњ дар китобхонаи 
ба номи Ленин (маќсад китобхонаи машњуру 
марказонидашудаи замони Иттињоди шўравї дар Маскав 
аст - А.Н.) нишаста, мутолиа кардам, кофтуков кардам. 
Дар бораи Темурмалик, Абўмуслим ва дигар воќеањо, 
муборизањо ва љангњое, ки халќи мо барои њуќуќи худ, 
барои озодї кардааст…ва ман гуфта метавонам, шавќу 
мароми ман ба таърихи халќамон асосан аз њамон сар шуд. 
Аз ин дигар як чанд суњбатњои нависандагони номдор. 
Соли 1950 дар Рига ман бо нависанда Янчеветский (Ян), 
муаллифи китоби «Чингизхон» ва «Боту» вохўрдам… Вай 
ба ман њамин фикрро талќин мекард, ки таърихи халќи 
шумо бо номи «тилисм» барои њама њанўз мањкам аст, 
баста, пўшида. Нависандагони халќњои дигар, ки дар 
бораи ин чизњо менависанд, он ќадар ќобили эътибор нест 
ва тахминианд. Шумо худатон он љо сар фурў бареду ин 
тилисмро кушоед…»62 Устод дар њамин мусоњибааш 
масъалаи мазкурро тафсил дода, таъкид мекунад, ки бо 
устод Айнї чандин суњбатњо баргузор шуда ва ў дар бораи 

                                                           
62 Х. Отахонова. Сайре ба бойгонии Сотим Улуѓзода. – Дар кит.: 

Чењрањои шинохта, Д, «Адиб,, 2004, сањ. 81-82. Маълум, ки ин суханони 
С. Улуѓзода аз суњбати озод рўнавис шуда, ба бойгонии эшон љой дода 
шудааст ва бинобар ин дар он оњанги гуфтугўи шифоњї бештар мавќеъ 
пайдо кардааст. – А.Н. 
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ба таърихи худ таваљљўњи бештар зоњир кардани халќњои 
дигар ѐдовар шуда, вале аз ин љараѐн берун мондани 
нависандагони моро бо таассуф ќайд карда будааст.  

Баъди љанг Улуѓзода чандин сол ба мутолиаи љиддии 
таърихи халќи худ машѓул мешавад ва њатто асари 
Бартолд «Туркистон»-ро 5 маротиба бо ќаламу дафтар бо 
ќасди рўнавис кардани моњияти он мавриди мутолиа 
ќарор додаст.63 Ин иќророти нависанда гувоњї медињанд, 
ки њарчанд вай дар солњои сї сари чанде ба таърих руљўъ 
карда буд, вале њанўз ин љадалњо диди таърихии ўро боз ва 
назари ўро бар шинохти гузашта ба таври куллї ташаккул 
надода буданд. Њамин нукта аљиб аст, ки ин маърифати 
огоњона ва бомуддаои таърих бо воќеањо ва њодисањои 
барои мардуми мо мушкилу њассос дар солњои љанги 
Ватанї ба таври барљаста зуњур кардааст, ки бисѐр 
ибратбахш мебошад. Мо дар ин хусус дар маќолаи худ оид 
ба љусторњои бадеии замони љанг нисбатан муфассалтар 
таваќќуф кардаем ва лозим ба такрори он нест.64 

Аммо дар мавриди Фирдавсї ва умуман мурољиат ба 
таърих, масъаларо метавон андак амиќтар бурд. Зеро 
устод њанўз дар солњои сї дар бораи Фирдавсї, зиндагї ва 
шоњкори ў ба андеша рафта будааст. Ин њамон замоне буд, 
ки дар тамоми љањон њазораи Фирдавсї (соли 1934) љашн 
гирифта мешуд ва дар Тољикистон ба ин муносибат 
корњои зиѐди ташкилї, эљодї ва илмиву амалї анљом дода 
шуда буданд. Љашни Фирдавсї ба як њодисаи миллии 
адабиву љамъиятї табдил ѐфт.65 Табиист, ки Улуѓзодаи 
љавон, ки аз аввал ба наќднависї таваљљуњи бештаре дошт, 
дар ин маврид бетараф истода тавониста бошад. Баъдтар, 

                                                           
63 Њамон асар, сањ. 82-83 
64

 А. Набавї. Љанги ватанї ва афкори адабии тољикї. – 
Душанбе: «Андалеб Р», 2015, сањ. 32-45. 

65 Дар ин бора нигар ба китобњои банда: «Нарзуллои Бектош ва илму 
адаби солњои 20-30» (Душ.: Ирфон, 2004); «Таърихи ташаккули 
Иттифоќи нависандагони Тољикистон» (Душ.: Адиб, 2004). 
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њангоми танзиму тартиб додани антологияи «Намунањои 
адабиѐти тољик» (1940) ба ин мавзўъ баргашта, бахши 
«Фирдавсї»-ро навишт ва балки дар бораи чанде аз 
шоирони дигари адабиѐти гузаштаи тољик, амсоли 
Даќиќї, Абўалї Сино, Носири Хисрав, Шайх 
Муслињиддин Саъдї, Ањмад Махдуми Дониш маќолањо 
таълиф кард. Солњои баъдиљангї рисолаи «Ањмади 
Дониш», киноповестњои «Ибни Сино», «Ќисмати шоир» 
ва драмањои «Рўдакї», «Темурмалик», «Алломаи Адњам» 
эљод мешаванд. Бояд гуфт, ки аз рўи асарњои мазкури 
Улуѓзода метавон консепсияи тасвири шахси эљодкорро 
дар насри навини тољикї ба тањќиќ гирифт ва масъалае 
чун чењраи адибу олим ва тасвири маънавии миллатро 
рўшан намуд.  

Њамчунин, маълум мешавад, ки дар њамаи ин муддат 
нияти навиштани асари адабии таърихии биографї дар 
бораи њаким Фирдавсї ўро тарк накарда будаааст, балки ў 
барои таълифи ин силсила осор ва офаридани симоњои 
мардони эљодкор таљрибаи кофии эљодї низ ба даст 
оварда буд. Зиѐда аз он, вай ба ин кор таљрибаи махсуси 
адабї низ пайдо карда буд. Аввалин кори муњим дар ин 
роњ њамин будааст, ки устод ба мутолиаи љиддии 
«Шоњнома» пардохт ва њатто онро ба шакли хоса - бозгўи 
насрии мундариљаи асар ва нигоњ доштану мисол 
овардани порањои бузурги назмї аз асли асар барои 
кўдакону наврасон омода сохт ва соли 1972 ба табъ 
расонид. Дар ин бора ў чунин навиштаст: «Хусусан, пас аз 
достонњои «Шоњнома»-ро аз назм ба наср наќл кардан, ин 
хоњиш (хоњиши таълифи асар дар бораи Фирдавсї - А. Н.) 
дар ман бештар ќувват гирифт, дурусттараш мавзўъ маро 
гиребонгир шуд ва дигар аз он рањої љустан амри мањол 
буд». Дар ин суханони устод як њаќиќат аз фаъолияти 
эљодкори асил иброз дошта шудааст: таълифи њар асаре 
бояд ба талаботи ботинии нависанда табдил ѐбад ва 
муаллиф онро табиї ва бо майли дил иншо намояд. Он гоњ 
ин навиштаљот њам ба дили хонанда рафта мерасад ва низ 
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ба дарди замонњо мехўрад. Дар ин маврид, як нуктаро 
таъкид кардан лозим аст, ки мисли баъзењо, дар айни 
замон эљоди румони «Фирдавсї»-ро бо рўзгори шахсї ва 
мушкилоти хонаводагии ў пайвастан кори самарабахш 
набудааст. Агар дар ин љараѐн шабоњатњои рўшане ба 
чашм расад њам, вале онро бар асоси кори эљодии 
нависанда гузоштан ва муайянкунандаи нияти бадеии ў ба 
шумор овардан нашояд. Аслан чунин тарзи баррасї 
моњияти аслии асари алоњидаро, ки як эљоди ба сари худ 
мустаќил аст, мањдуд сохта, балки ин навъ корњоро як 
шакли гурез аз фурў рафтан ба тањлили љиддии илмї 
њисобем, хато нахоњад шуд.  

Инак, дар заминаи ин њама омилњои муњим румони 
охирини устод Улуѓзода дар бораи зиндагї, кору рўзгор, 
сарнавишти худи ў ва шоњкори безаволи вай Фирдавсї ба 
майдон омад. Румони «Фирдавсї» (1986) рўзгори 
пурошўби Фирдавсї ва сарнавишти шоњасари ў 
«Шоњнома»-ро дар бар гирифтааст. Аммо асари мазкурро 
наметавон ба сифати як таълифи таърихии тарљумањолї 
мањдуд кард. Нависанда мувофиќ ба дастури 
таърихнигории худ кўшиш кардааст, ки зимни нигориши 
рўзгор ва ќисмати муаллифи «Шоњнома» манзараи 
умумии зиндагии мардум, фазои сиѐсии иљтимої ва 
маънавии замон, низоъњои дохилидавлатї, сиѐсї, мазњабї 
ва ахлоќии охири асри 1Х ва аввали асри Х ба тасвир 
гирифта бошад. Инак, иртибот ва бархўрди сарнавишти 
суханвари тавоно, сухани њаќќу баландпоя, њикмати 
зиндагї, панди таърих ва муборизањои шадиди сиѐсї, 
иљтимої, мазњабию адабї ва љањолати маънавї аз низоъи 
асосї ва задухўрди марказии румони мазкурро ташкил 
медињанд. 

Устод Улуѓзода зиндагї, тањсил, такомули донишу 
биниш ва њунари адабии шоири бузургро низ ба тасвир 
гирифта, пайваста ба сўи камолоти адабї ва корномаи 
эљодї - офаридани шоњкори оламшумул, њамосаи бузурги 
форсизабонон расидани ўро бо љузъиѐт ва намунаву 
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манзарањои шайъї таљассум месозад. Зиндагии оилавї, 
мањрамона, талху ширини рўзгори шахсии ў низ аз назар 
дур намондааст. Аслан худи Фирдавсї як фарди нисбат ба 
ањли хонавода мењрубону ѓамхор ва падари нармдилу 
накўхоњ ва њассос мебошад. Дар айни замон муњаббат ва 
мењрубонињои зављаи муњтарами ў Фотимабону ва 
духтараш Манижаро, ки дар лањзањлои љустуљўи мавод ва 
илњоми таълифи «Шоњнома» ба имдодаш мерасиданд ва 
бесуботии ахлоќии писараш низ ба љараѐни умумии воќеот 
ва мушкилоти зиндагии шоир дохил шуда, муњити эљодї 
ва зиндагии ўро такмил медињанд. Бояд гуфт, ки нависанда 
њамеша дар баробари тасвири рўзгори иљтимоии 
ќањрамонони асарњояш ба муњити оилавї, зиндагии 
хусусии онњо, ба пайванду низоъњое, ки байни падарону 
писарон ба миѐн меояд, таваљљуњ зоњир кардааст. Ин 
равиш аз ќиссаи «Ёрони боњиммат» оѓоз гардида, дар 
румони «Навобод» идома ѐфт ва дар њикояи пурарзиши 
«Марги њофиз» мазмуни тоза мегирад. Зоњиран байни ин 
њама њодисањо як иртиботе мављуд аст ва он ба 
сарнавишти шахсии нависанда низ пайванд хўрда, аз 
маѓзи љони ў об хўрдану дар айни замон муњимму 
мураккаб будани ин бахши зиндагии инсониро дар њамаи 
асру замонњо таъкид менамояд... 

Аммо дар марказ њамоно сарнавишт ва ќисмати 
њаким Фирдавсї аст ва њамаи ин њодисоту мушкилот 
гирди номи ў ва шоњасари вай «Шоњнома» мечархад. 
Зимнан манзараи зиндагии халќ, низоъњои дохилї, 
муборизањои шадиди дохилидавлатї, сиѐсї, динї ва 
ахлоќии охири асри 1Х ва аввали асри Х тасвир 
гардидаанд. Вале масъалаи асосї ин бархўрди сухани 
баланд, њикмати зиндагї, таърих ва панди он ба зулму 
хунрезї, тамаъљўї, кўрдилї мебошад. Нависанда моњияти 
зиндагї, амалиѐт ва пешомадњои Фирдавсиро вобаста ба 
масъалањои мазкур шарњ медињад, ки дар натиља рўзгори 
суханофарини бузург ба замони мо ва ояндањо бештар 
ќарин мегардад. Зеро њаќиќати таърихї њанўз њаќиќати 
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мукаммал набуда, як пањлуи он аст. Таърихияти тасвир 
таќозо кардааст (дар «Восеъ» низ) нависанда моњияти 
воќеањои гузаштаро тавассути сарнавишти одамон ва аз 
меъѐри имрўз ва ањаммияти он барои ояндагон тафсир 
кунад. 

Фирдавсї тавассути шоњасари худ нияти онро дошт, 
то ки «љањони Аљами кайњо фавтидаро зинда гардонад ва 
њам забони модариашонро чунон ќувваю пояндагї 
бахшад, ки то абад њеч як ќувваи беруна ба вай футуре 
расонида натавониста бошад». Вай ин маќсади наљиби 
худро бузург ва муќаддас медонист ва њозир буд, ки 
тамоми умр, «тамоми нерўи тану рўњи худро фидои он 
созад». Дар айни замон, вай хизмат ба њамагуна шоњу 
амирро пушти по зада буд. Ба ќавли нависанда 
«Волотабори маѓрур Фирдавсї умуман ба бузургон одати 
тамаллуќ гуфтан надошт», аммо танќисињои рўзгор ва ба 
маќсади он ки «шояд савобу хатои пешиниѐн ба имрўзиѐну 
фардоиѐн дарси ибрат шавад, ўро маљбур мекард, ки 
«Шоњнома»-ро ба амирони гуногун пешкаш намояд. Ва 
гузашта аз ин замона таќозо мекард, ки асар ба номи 
подшоње таќдим шавад, вагарна ќисмати бадфарљоме онро 
нигарон буд. Охирин вохўрии вай бо Султои Мањмуд 
баргузор шуд. Аз њасудии њампешањо, тафсири ѓаразноки 
афроди кўрдил ва аз бесуботии фикри султон «Шоњнома»-
и бузург бо арзиши ночизе ќадр гардид. Офаридгори вай 
худро сахт тањќиршуда дид ва њатто бар душмании давлат 
номзад шуд… 

Ин манзарањои пурзиддиятро Сотим Улуѓзода бо 
тамкин ва мањорати баланд ба тасвир гирифтааст. Дар ин 
манзарањо тазодди миѐни шоири бузурги миллатдўсту 
ватанпарвар ва њокими мустабид, афкори баланд ва 
љањолати ањли дин ва нињоят шеъри асилу њаѐтї ва ашъори 
тамаъкоронаи шоирони дарборї ба тариќи барљаста 
зоњир гаштааст. Вале дар тасвири намояндагони табаќаи 
њукмрон нависанда танњо аз ранги сиѐњ ба кор 
нагирифтааст. Вай аз миѐни вузаро ва њокимон ашхоси 
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бомаърифату фазилатмандро (Муњаммади Лашкарї, 
Њусайни Ќутайб, Исфањонї) низ дидааст. Улуѓзода дар 
тасвири њамкасбон, шоирони замон низ њаќиќати 
таърихиро риоя намуда, аз рўзгори шоирони бенаво 
(Наистонї) то онњое, ки ѓарќи зару даст ба домони 
хушињои зиндагї (Анварї ва Фаррухї) мебошанд, ба 
тасвир гирифтааст. Аз сањифањои румон бармеояд, ки ба 
мавќеи иљтимоиашон нигоњ накарда, нависанда байни 
њунари шоирон, масалан Анварї ва Фирдавсї тафриќа 
надида, соњибистеъдодии њар якеро таъкид менамояд. 
Аммо њангоми муќоиса бо образи Фирдавсї як хусусияти 
образи Анварии шоир, ки бо побасти љоњу тамаъ шудани 
вай, худбинї ва рашку њасади ў низ боло мервад, 
боварбахш тасвир шудааст. Зиѐда аз ин, устод Улуѓзода, 
ки ба истеъдоди ин ду шоир имон дорад, онњоро, хусусан 
Анвариро, танњо якранг тасвир накардааст. Анварї дар 
баробари ќабул надоштани Фирдавсї ва дар дарбор 
будани ўро нахостан, ба истеъдоди вай ќоил аст, аз 
оќибати бади кори шоир, аз ѓазаби Мањмуд ба ташвиш 
меояд, дар ин ќазияњо худро љавобгар њис менамояд. 

Фирдавсї дар охири умр дар гўшанишинии сиррї, 
сафарњои бебарори зиѐд ва тангии маишї рўз мегузаронад. 
Нависанда тазодди аљиби таърихиро тањќиќ кардааст: ба 
ќадре, ки «Шоњнома»-ро њасудон паст задаву сиѐњ 
мекарданд ва њокимони давр ќабул намедоштанд, он ба 
њамон андоза шуњрат меѐфт, онро дар майдонњо ба тариќи 
оммавї мехонданду гўш мекарданд, овозааш аз забон ба 
забон ва аз кишвар ба кишвар мерафт. Бешубња, муаллифи 
он Фирдавсиро њолати рўњафтодагї бисѐр рўй додаст, вале 
андешаи охируламр боло гирифтани ќувваи некї вайро 
њеч гоњ тарк накарда буд. Бинобар ин, накўкорињои 
дўстонаш Абў Дулоф, Наистонї, Аббоси бофанда, Моњак, 
Маншурї, Исмоили Сањњоф ва боз бисѐр дигаронро 
ѐдовар шуда, тавассути онњо ба баќои адолату инсони 
њаќиќї, поктинат, бошарофат ва накўкор бовар кард ва ба 
хулосае расид: «Бе чунин мардум љањон чї гуна мебуд? 
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Сард, хушк, берўњ, беарзиш мебуд. Барои њамин гуна 
мардумон зистан, барои њаминњо «Шоњнома» офаридан 
меарзад… Бигзор султон маро кушад, вале ман 
намемирам, то дар љањон њамчу онњо мардумоне њастанд, 
ман њастам, зиндаам». Дар ин маврид њаќ аст шоир, ки худ 
гуфтааст: 

 
Биноњои обод гардад хароб, 
Зи борону аз тобиши офтоб. 
Бияфкандам аз назм кохе баланд, 
Ки аз боду борон наѐбад газанд.  

 
Њамин нуктаро низ ќайд кардан лозим аст, ки 

румонњои таърихии устод Улуѓзода дар заминаи 
суннатњои адабии мардуми мо ва анъанањои адабиѐти русу 
ѓарб таълиф шудаанд. Сабки устод дар тамоми осораш, аз 
љумла дар румони Фирдавсї низ њамоно сабки 
воќеъгароии сирф аст, њарчанд мавзўъ ва замони тасвиру 
тасаввури одамон диди румонтикї ва дигар шаклњои 
тасвирро низ инкор намекард. Дар адабиѐти шўравии 
собиќ яке аз бахшњои насри он аз оѓози инкишоф њамоно 
эљоди румонњои таърихї будааст. Дар њамин маврид 
Максим Горкий таъкид карда будаст, ки дар румони 
таърихї бояд характерњои воќеї дар вазъиятњои њаќиќии 
таърихї, марњилањои муњимми исѐнњои дењќонї ва 
тарљумаи њоли шахсони таърихї ва ходимони давлатии 
гузашта тасвири амиќ ѐбанд. Румонњои бењтарини 
нависандагони адабиѐти замони шўравї А. Толстой, А. 
Чапыгин, О. Форш, Ю. Тинянов, С. Айнї, М. Авезов, С. 
Бородин, Ян, М. Шагинян, Љ. Икромї ва дигарон бо 
хусусиятњои мазкур фарќ менамоянд. Румонњои охирини 
устод Сотим Улуѓзодаро, бегумон, бо ин асарњо дар як саф 
гузоштан мумкин аст. 

Забони румонњои мазкур њам аз љињати иртиботи 
љумлањо, ѓанои луѓавї ва аз муњимаш, ќувваи калони 
тасвирї доштани њар як љузъиѐт (вожа, таркиб) љолиби 
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диќќатанд. Сотим Улуѓзода нисбат ба забони асарњояш 
масъулияти бузургеро њис мекунад. Њангоме ду тањрири 
румонњои «Восеъ» ва «Фирдавсї»-ро бо њам муќоиса 
намудем, мењнати љиддї ва нуктасанљонаи ўро сари њар 
вожа пай бурдем: сањифае набуд, ки аз тањрири заргаронаи 
муаллиф нагузашта бошад. Диќќати љиддї ба забон на 
танњо аз рўи мањорат ва маданияти нависандагї зарур аст, 
зиѐда аз он забони равон, пуртавон ва ѓаниву покиза, ки 
дар арзи садсолањо ташаккул ѐфтааст, баѐнгари ташаккули 
афкори мардуми мо дар таърихи дуру дароз мебошад. 
Мањз тавассути он метавон њофизаи таърихии халќ ва 
њувияти миллии онро равшан ифода намуд ва таърихи 
пуршарафу симои фарзандони барўманди онро офарид. 

Дар анљом метавон гуфт, ки дар румонњои мазкур 
фазилату мањосини бисѐре мављуд аст, ки имкони 
батафсил иброз доштани онњо аз доираи маќолаи кўчак 
берун аст. Аммо таљрибаи устод Улуѓзода, бешубња, хеле 
ибратбахш буда, румонњои таърихии мазкур на танњо дар 
эљодиѐти эшон, балки дар адабиѐти тољикї, умуман ва 
ривољи жанри таърихї, ки имрўз мавриди диќќати ањли 
адаб гардидааст, хусусан, мусоидат менамояд ва барои 
таќвияти таърихияти асил сарчашмаи боэътимоде хоњанд 
монд. 

 
1987; 2005. 
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НАМОИШНОМАИ «ДАР ОТАШ» 
 
Сотим Улуѓзода, фаъолияти адабии худро, пеш аз 

њама, бо таълифи асарњои драмавї оѓз кардааст. Маълум, 
ки драмнависї дар адабиѐти мо собиќа надоштааст. 
Бинобар ин, таълифоти драматургии ў дар ташаккули навъи 
драмаи тољикї мавќеи муњим доранд ва Улуѓзода ба сифати 
поягузорони драманависї ва яке аз драматургњои њирфаї 

шинохта  шудааст. Намоишномањои дар охири солњои сї 
навиштаи ў – «Шодмон» (1939) ва «Калтакдорони сурх» 
(1940) гувоњ бар ин мебошанд. Дигар аз песањои ў, ки дар 
мавзўи љанг таълиф гардид,  «Дар оташ» аст. «Дар 
оташ», ки соли 1944 таълиф шудааст,66 яке аз асарњои 
бењтарин дар мавзўи љанг ба шумор меравад. 
Намоишномаи мазкур аз 3 парда ва 6 намоиш таркиб 
ѐфтааст. 

Тибќи маълумоти муаллиф воќеањои драма охири 
тобистони соли 1943 љараѐн гирифтаанд. Яъне дар айни 
ављи Љанги Бузурги Ватанї. Њамин нукта низ сазовор ба 
ѐдоварист, ки Сотим Улуѓзода худ дар набардњои љанг 
бевосита иштирок карда, њаќиќати онро бевосита эњсос 
кардааст. Ва пас аз баргаштан аз љанг зуд таълиф кардани 
чунин намоишномае, албатта, ба таассуроти зинда ва 
тозаи ў иртибот мегирад. Дар айни замон, таљрибаи 
драманависии муаллиф ба имдодаш мерасанд, зеро то 
замони љанг Улуѓзода яке аз драматургњои њирфаї ба 
шумор меомад. Зиѐда аз он, нависанда аз ќањрамонии 
фарзандони тољик дар набардњои љанг низ илњом 
гирифтааст. Ба ин маънї, эљоди драмаи «Дар оташ» 
заминањои воќеъї ва адабиву њирфаї дошт. 

Масалан, маводи ин драма дар асоси њодисањои 
воќеї ва асноди мављуд дар бораи корномањои ќањрамони 

                                                           
66 С.Улуѓзода. Дар оташ.- Сталинобод: Нашриѐти давлатии 

Тољикистон. 1945. Минбаъд мисолњо бо нишон додани сањифа дар 
матн дода мешаванд.  
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шуљоъу овозадори фронти Ленинград, снайперчї Тешабой 
Одилов эљод шудааст. Дарвоќеъ, ќањрамонии ин фарзанди 
далери тољик дар солњои љанг вирди забонњо буд ва дар 
њаќќи вай хеле осори адабї таълиф шудааст, ки 
машњуртарин аз онњо манзумаи Мирзо Турсунзода 
«Бањодури тољик» (1943) ва шеъри Мирсаид Миршакар 
«Ќасами Тешабой» (1943) мебошанд. Асли воќеа чунин 
будааст, ки Тешабой њарчанд дар муњориба љароњати 
сангин мебардорад, вале дар имтидоди як шабонарўз 
ќитъаеро дар соњили чапи дарѐи Нева, ки бо љангњои 
сангине ба даст омада буд, муњофизат мекунад. Ва ин 
корномаи Тешабой Одилов асоси воќеањои драма ва 
симои ў аслнусхаи ќањрамони асосии он - Сафар 
Њайдаровро ташкил додаанд. 

Чунонки муњаќќиќ Л. Н. Демидчик гуфтааст Сотим 
Улуѓзода дар сохтани фабулаи песа, њаракати воќеањои 
аслиро риоя кардааст.67 Яъне убури дарѐи Нева аз љониби 
дастаи љанговарони шўравї ва мудофиаи ќањрамононаи 
мавќеи љойгиршудаашон аз љониби онњоро, чунонки дар 
воќеъият рух дода буд, тасвир мешавад. Улуѓзода дар ин 
мавзўъ очерке низ тањти унвони «Вай шањри Ленинро 
мудофиа мекунад» (1944) таълиф намудааст, ки аз љониби 
Управленияи сиѐсии Армияи Сурх ба сифати вараќи 
љанговар чоп карда шуда буд. Њатто далели дар мудофиаи 
заминкан иштирок кардани ярадорњо низ санади воќеї 
доштааст. Ба ин маънї драмаи «Дар оташ», пеш аз њама, 
асоси воќеї (њуљљатї) дорад. Масалан, таърихшинос Л. 
Сечкина навиштааст: «Тешабой Одилов њам муњофизи 
фидокори шањри Ленинград буд. Ў пеш аз љанг дар ќисми 
њарбие, ки дар вилояти Ленинград љойгир шуда буд, 
хидмат мекард, ў чандин бор љон ба каф гирифта, 
вазифањои масъулиятноки њайати фармондењонро иљро 
кардааст. Пас аз љангњои сахт як даста љанговарони советї 
дар соњили Нева платсдарми хурде ишѓол намуданд. 

                                                           
67 Л. Н. Демидчик. Таджикская драматургия 40-50-х годов, стр. 19. 
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Немисњо кўшиш карданд, ки онњоро зада аќиб гардонанд. 
Вазъияти муњофизони платсдарм бисѐр вазнин буд. То 
бегоњї фаќат Одилов ва боз як љанговари дигар зинда 
монданду халос. Онњо дар њарљо-њарљои траншейя 
пулемѐт, автомат ва милтиќи танкзан гузошта, шабона њам 
аз њар нуќта ба фашистон њамла карда истода, оташ 
мекушоданд ва бо ин чунин вонамуд мекарданд, ки дар 
траншея аскарон бисѐранд. Онњо ба фашистони ба 
траншея наздик омадагї граната мепартофтанд. Ин ду 
ќањрамон то пагоњї, то ваќти расида омадани ќувваи 
иловагї, истодагї карданд»68.  

Дигар аз ришта дар муњтавои драмаи «Дар оташ» 
иборат аз таъкиди дўстии халќњои шўравї ва њусни 
тафоњуми онњо дар ин набарди сангин ва ватанхоњона 
мебошад, ки як њаќиќати бебањс аз воќеияти он давра 
мањсуб мешавад. 

Аммо аз мутолиаи намоишнома чунин бармеояд, 
ки муаллиф танњо ба аснод ва њодисањои воќеї мањдуд 
намешавад (ва ин табиї низ њаст) ва мекўшад бо истифода 
аз дигар лањзаву њодисањои љанг, мушоњидањои худ ва 
ќањрамонињои мардум дар набардњо, бо истифода аз 
тахайюли бадеї ба онњо хусусияти љамъбастї дињад ва 
љанбаи њунарї (бадеї)-и асарро таъмин ва таќвият намояд. 

Воќеањои драма ба сурати зер љараѐн гирифтаанд: 
баталион дар њолатест, ки бо љангњои сангин дарѐро убур 
карда, мавќеи муњофизатї мегирад, зеро аз кулли ќуввањо 
танњо 82 љанговар афсар зинда мондаанду бас. Вазифаи 
онњо аз он иборат аст, ки мавќеи ишѓол кардаашонро аз 
даст надињанд ва дар лањзаи зарурат ба њуљуми душман 
муќовимат нишон дода, њатто онро зада баргардонанд. Ва 
онњо тавонистаанд аз иљрои ин вазифаи мушкил баромада, 
аз миѐни обу оташ гузаранд, вале бо марги бахши зиѐди 
њамяроќон. Ва акнун аз он њама як даста (гурўњи) хурде 
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иборат аз 5-6 нафар боќї мондаанд. Аммо вазифаи 
сангину пурмасъулияте дар пеши рўйи онњост: онњо бояд 
чунин вонамуд созанд, ки дар самти онњо ќувва зиѐд аст, 
то душман мутаваљљењи онњо гардида, ќуввањояшро ба 
самти онњо равона кунад ва ба ин васила имкон барои 
зарбаи асосї муњайѐ гардад. Бинобар ин, на танњо бояд 
мудофиа кард, балки новобаста ба ќувваи кам, ба ќавли 
командири баталион (фармондењи баталон, Морозов) «бо 
ќуввае, ки дорем, ба шутурм (њуљум) сар кардан» лозим 
буд, «зеро њар даќиќа ѓанимат» (сањ.10)69 аст.  

Бинобар ин, зуд ду взводи тирандоз аз як взводи 
пулемѐт дуруст карда мешавад (сањ.12)70 ва ба взводи дувум 
Њайдаров командир (фармондењ) таъйин мешавад, њамчунин 
пункти љароњатбандї таъсис меѐбад ва табиби њарбї 
Александра Семеновна онро роњбарї мекунад. Маълум 
мешавад, ки хеле љанговарон њангоми њуљум ярадор шудаанд, 
аз љумла Соловев, Абдувалї ва Ковалев низ… 

Аммо вазъият, воќеан, хавфнок ва ањволи 
љанговарон бад аст: онњо маљбур мешаванд, ки траншейи 
муњофизатро ихтиѐран ба немисњо гузошта, аќиб гарданд, 
то ин ки дар муњосира намонанд ва ќувваашон њам кам(5-6 
нафар дар љанг), радио аз кор баромада, алоќа ба љониби 
дигари соњил бурда шудааст, тиру дору њам намерасад ва 
ѓайраву ва њоказо (сањ. 15)71. Њатто командир, капитан 
Морозов, низ сахт ярадор шудааст (сањ.16)72. Дар чунин як 
вазъияти бисѐр мушкилу мураккаб Морзов сарварии 
баталион ва фармондењи амалиѐтро ба уњдаи Њайдаров 
мегузорад Морозов њамчунин супориш медињад, ки 
покетеро низ, ки дар сумкааш њаст, бояд ба соњили дигар, 
ба генерал, расонида шавад (сањ. 17)73. 
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Ва њамин тавр, Њайдаров ба сифати фармондењ 
чора мељўяд: барои овардани яроќу аслиња маљбур аст, ки 
(аз сабаби набудани аскарњо) маљрўњонро љалб кунад 
(воќеан ин кори ўро Морозов низ маъќул мешуморад) ва 
ба кори хавфнок – разведка (огоњона худро таслим 
кардану додани маълумоти дурўѓ ба немисњо) бародари 
худ Абдувалиро мефиристад. Ва дар натиљаи дарѐфти яроќ 
ва ба ќадри тавон ташкил кардани њуљум ва иттилои 
дурўѓи Абдувалї дар бораи гўѐ аз дарѐ убур кардани 
ќувваи зиѐди армияи шўравї (сањ. 29-30)74 немисњо 
ќуввањои њарбии худро аз самти њамлаи асосї ба сўи 
дастаи хурди Њайдаров равона мекунанд. Дастаи 
Њайдаров бо кўмаки ярадорњо се маротиба њуљуми 
немисњоро зада мегардонанд ва дар ин набарди сангин 
танњо Њайдаров ва Соловев зинда мемонанд. Лена низ 
ярадор мешавад… Аммо дар ивази ин њама талафоту 
ќањрамонї ќуввањои асосии аскарони шўравї дарѐро убур 
карда, душманро дар ѓафлат мегузоранд ва ба њуљум 
мегузаранд… Абдувалї низ мемирад, вале ва немисњо 
таслим мешаванд… 

Чун ба асли воќеа мутаваљљењ мешавем, пай бурдан 
душвор нест, ки дар драма њолу њавои љанг, вазъи он - 
њолатњои мушкил, зудтаѓйир, пурмољаро, маргу зист, 
азхудгузаштагї, чорасозї, матонату истодагарї, мењру 
шафќат, муњаббату адоват ва нафрат хеле табиї ба тасвир 
омадааст. Манзарањо яке аз дигаре њаяљонбахштаранд ва 
на танњо бозгўкунандаи шароит ва њолати љанганд, балки 
дар асари намоишномавї сабаби њамеша мутаваљљењ 
нигоњ доштани диќќати хонанда (тамошобин) мегардад. 
Зиѐда аз он, имкони бештаре барои таљассуми сањна 
гардидан фароњам меоваранд. 

Иштирокдорони драмаи «Дар оташ» иборат аз 21 
нафар ва боз гурўњи ярадоршудагон, чанд автоматчї, 
санитар ва як-ду немис. Њайати иштирокдорони асосии 
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драма аз њайати гуногуни аскарони ќатории гвардия то 
капитани гвардия, майѐору подполковник афсарони 
гуногунрутба иборат мебошанд. Ин теъдод ва дараљањо 
(њамчунин афсарони немис) имкон додаанд, ки таркиби 
шахсии иштирокдорони набарди ду љониб пеши назар ояд 
ва љузъе аз њаќиќати воќеии љанг, њолу њавои он таљассум 
гардад. Зиѐда аз он, дар асари сањнавї чизи асосї шахсият 
(характер) ва амали иштирокдорон мебошад. Ба ин маънї 
муваффаќияти асар, боварбахш будани он, пеш аз њама, 
вобаста ба он аст, ки шахсиятњои аслї - ќањрамонњои 
асосии драма то чї андоза воќеї тасвир шудаанд. 

Дар воќеъ байни онњо чанд нафар то андозае бо 
шахсияти худ ва хусусиятњои хос намудор мешаванд. 

Пеш аз њама, чењраи Њайдаров љолиби диќќат аст. 
Њайдаров намояндаи мардуми тољик аст (ва бародараш 
Абдувалї низ њамроњи ў адои хизмат мекунад). Чунонки 
болотар зикр кардем образи ў аз шахси воќеъї - Тешабой 
Одилов илњом гирифта шуда, моњияти амалиѐташро 
ќањрамонии Тешабой ташкил медињад. Агар дар драмаи 
«Хонаи Надир» ќањрамони асосї Надир Њакимови тољик 
низ бар воќеияти љанг иртибот дорад (байни њимоятгарон 
ќањрамонони «Хонаи Павлов»-и Сталинград аз миллати 
тољик… низ иштирок дошт) ва Икромї бо таври куллї 
чењраи як фарди тољикро ба дараљаи ќањрамони асосии 
драма бардошта буд. Аммо дар намоишномаи «Дар оташ» 
корномаи бевоситаи тољикписар асосу маводи тасвир аст. 
Мо наметавонем, бигўем, ки аз ин ду драманавис кадоме 
аз инњо кори дурустеро анљом додааст ва ѐ кадом њаќќу 
кадоме ноњаќ аст. Дар масъалаи иштироки тољикон дар 
љанг ва ќањрамонии онњо њар ду нависанда њам дар љодаи 
њаќиќат мебошанд ва дар заминаи санадњои воќеї асар 
эљод кардаанд. Фаќат ин љо таъкид бояд болои он кард, ки 
кадоме аз онњо асари аз њайси њунарї хубе офаридааст. 
Дар ин бора мо поѐнтар таваќќуф хоњем кард… 

Њайдаров, сержанти гвардия, дар айни амалиѐт ва 
фармонфармої ба сањна ворид мешавад. Онњо пас аз 
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убури дарѐ машѓули мустањкам кардани мавќеи худ 
мебошанд. Дар оѓоз вай на танњо ба сифати фармондењ ва 
ѓамхори љанговарон намудор мешавад, балки бародари 
мењрубон њам њаст. Яъне амалу фаъолияти вай љанбањои 
расмї ва шахсї мегиранд ва ин чун як риштаи муњим дар 
хати сужети драма ва ифодагари мавќеи гражданиву 
инсонии Њайдаров зоњир мешаванд. 

Њайдаров албатта ва, пеш аз њама афсар аст. Вай 
дар убури дарѐ, сарфу љамъ кардани љанговарони 
боќимонда, таъйину муњофизаи мевќеи љангї аз худ 
кордонии њарбї нишон медињад. Ин аст, ки Морозов ўро 
аввал командири взвод ва сипас (чун ярадор мешавад) ба 
љойи худаш фармондењ (командир) таъйин мекунад. Баъди 
ин масъулияти вай як бар чанд меафзояд, зеро вазифаи 
онњо, ба ќавли Морозов, «…диќќати немисро ба ин љалб 
кунем. Мон, ки немис ин љойро гузаргоњи асосии мо њисоб 
кунад» (сањ.17)75. Аммо барои ин кор њам яроќ намерасад 
ва њам ќувваи љангї ва Њайдаров чора мељўяд. Аввалан, 
вай аскарњо Ломидзе ва Ленаро ба љустуљўи яроќу аслиња 
мефиристад, ки хушбахтона, онњо бо дасти пур ва хабари 
хуш меоянд: сипас, масъалаи ба траншей ва мавќеи 
љангиашон овардани ин лавозимот ба миѐн меояд ва ў 
барои кўмак ярадоронро даъват мекунад ва натиља чунин 
мешавад, ки дастаи 5 нафара соњиби яроќу аслињаи лозима 
мешаванд. Њайдаров на танњо њунари сарварї ва мањорати 
љанговарї дорад, балки суханвари хубе њам њаст, ки ба ин 
васила љанговаронро барои муњорибаи мушкил омода 
месозад. Вай дар мурољиат бо њамяроќон гуфтааст: 

«…Дар он соњили дарѐ тамоми халќ, модар ва зани 
ман, бачагони ту, Ковалѐв: мањбубаи ту, Ваня, падар ва 
хоњари ту, Андрей, - њама ба мо нигоњ карда истодаанд, 
баъд аз ду соли азобњои љанг имрўз эњтимол якумин бор 
дар лабњои онњо табассуми шодї пайдо шудааст… Дар он 
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соњили дарѐ Сталин ба мо нигоњ карда истодааст… Гўед 
чї кор кунем?... 

Соловев (ба пеш баромада, пилоткаашро ба замин 
мепартояд). Ман љанг мекунам. То охирин ќатраи хунам… 

Абдувалї: Ман њам (сањ. 21)76. 
Дигар аз чорае, ки Њайдаров андешид ба аќибгоњи 

душман барои разведка фиристодани бародараш 
Абдувалї мебошад. Барои таъкиди муњиммии ин кор ва 
барои рўшан шудани пањлуи дигари шахсияти вай  
гуфтугўи бародаронро ин љо зикр менамоем (сањнаи 8 
намоиши дувум): 

Њайдаров: Баъд аз вафоти падарамон ман ва 
модарам туро нигоњубин кардем, калон кардем. Бинобар 
ин, ман ба ту андак њаќќи падарї њам дорам. Ана бо њамин 
њаќќи падарї, њаќќи бародарї ва њаќќи командирї ба ту 
ин фармонро медињам. 

 Абдувалї: Ба ман ташвиќот кардан лозим нест, 
ако. Ман барои ватанам, барои халќам аз мурдан 
наметарсам. Лекин ман ба корњои шумо њайронам. Шумо 
њамааш шуда се ѐ чањор љанговар доред, яроќ ва тиру дору 
њанўз оварда нашудааст. Дар ин ањвол аз Худо талбидан 
лозим, ки немис чандон бо ќувваи бисѐр атака накунад, то 
ин ки мо коре карда то пагоњ дошт дињем. Шумо бошед, 
баракс, њаракат мекунед, ки њар чи бисѐртар ќувваи 
немисро ба болои худ кашед. 

Њайдаров: Вазифаи генерал додагї њамин бошад, 
чї мегўї?!.. Асли маќсади ба ин љо гузашта омадани мо 
њамин бошад, чї мегўї?!.. Аслиња ва тиру доруро 
меоваранд, ман ба гвардиячиѐн бовари дорам. Абдувалї 
зуд бош, ба мо њар як даќиќа ѓанимат аст. 

Абдувалї: Ман инро…  чї тавр мекунам? 
Њайдаров: Акнун роњи инро худат меѐбї, уко. Ту 

дар хурдиат њам бачаи бофаросат будї. 
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Абдувалї: Траншеяи дувумро немис њанўз ишѓол 
накардааст, гуфтед-мї? 

Њайдаров: Бояд ишѓол накарда бошанд. Нагуфтам-
мї, ту аллакай роњи ин корро ѐфтї. 

Абдувалї: (ба ќарори ќатъї омада). Хайр ако. 
Александра Семѐновна меояд ба инњо нигоњ карда 

меистад. 
Њайдаров: Хайр, уко. (Њамдигарро оѓўш мекунанд). 
Абдувалї: Агар зинда монед, ба келинатон нависед, 

ба модарам нависед, ки (зўран табассум карда) дидор ба 
ќиѐмат монд… Хайр…(Баромада меравад. Њайдаров 
аламзада ва мутаассир, аз ќафои ў нигоњ карда мемонад, 
оби чашмашро пок мекунад).- (сањ. 22-23)77. 

Ин њам бисѐр аљиб аст, ки дар ин муколама на 
танњо хусусияти миллї, эњтироми хурду бузург, ако ва 
бародар, ифода ѐфтааст ва маълум аст, ки то чї андоза ин 
бародарон ба њам муњаббат доранд. Аммо дар ин лањзаи 
муњим масъулияти гражданї ва расмии иљтимої (яке 
афсари фармондењ ва дигарї љанговари ќаторї, ки онњоро 
эњсоси итоат ба якдигар ва вазъияти њарбї ва љангї дар 
пеш гузошта шудааст) аз эњсоси бародарї, хонаводагї, 
пайванди хунї боло мегирад, балки ин љињатњои 
мањрамона маънии амиќи иљтимої касб намуда, ба њам 
пайванд мехўрад ва барои иљрои вазифањои муњимми 
хавфноку марговаре онњоро омода мекунад. Њайдаров 
медонад, ки бародарашро ба пешвози марг мефиристад, 
вале илољи дигаре њам надорад, намешавад, ки ба 
разведкаи пур аз хавф каси дигарро фиристад, хусусан ки 
акнун фармондењи амалиѐти љангист. Аслан ў дар љанг 
њамеша мутаваљљењи сарнавишти додараш будааст, зеро 
барояш Абдувалї бародари яккаву ягона буд ва бинобар 
ин, чун њангоми убури дарѐ вай таъхир менамояд, 
Њайдаров ўро пурсуљў мекунад, ки оѐ сињату саломат 
гузаштааст ѐ не? Ў куљост? Чаро то ба њол наѐмада? 

                                                           
77

 Њамон асар. с 22-23. 



 166 

Њоло бошад ўро бо супориши махсус ва пур аз хавф 
- ба разведка, ба аќибгоњи душман мефиристад… Аммо 
Абдувалї низ то чї андоза зарур ва мушкил будани ин 
супоришро дарк мекунад ва гўѐ васият њам кардааст:  

 Абдувалї: Агар зинда монед (мурољиат ба 
бародараш –А. Н.), ба келинатон нависед, ба модарам 
нависед, ки (зўракї табассум карда) дидор ба ќиѐмат 
монд…Хайр…(сањ. 2378). Аммо ин амали Њайдаров 
генералро низ ба њайрат меоварад, ки чаро Њайдаров мањз 
бародараш Абдувалиро ба пеши немисњо фиристодааст ва 
оѐ худи ў барои иљрои ин вазифа розї буд ѐ на. Њайдаров 
гуфтааст:  

«Розї шуд… Ман њамин тавр фикр кардам, ки 
…агар ба мо фоиданок бошад… асир ѓалтидан њам 
мумкин…. Ман ба Абдувалї рости гапро гуфтам, немис 
дар охир њаќиќатро мефањмад ва туро мекушад, гуфтам… 
Дам назада рафт…Додаракам эњтимол њалок шудагист…» 
(сањ. 48)79. 

Бамаврид аст, ин љо ба образи Абдувалї диќќатро 
љалб кунем. Ў низ дорои он њама хислатњост, ки ба аксари 
аскарон хос аст. Баору номус ва бо эњсоси амиќи 
ватандўстию душманбадбинї мељанганд. Њамяроќонашро 
кўмак мекунад, њимоя менамояд ва њамроњи онњо пањлу ба 
пањлу истода меразмад. Аз љумла, дар яке аз набардњо 
Солавевро аз марг наљот дод ва онњо њамроњ пулемѐти 
немисро ба даст оварданд (сањ.14).80 Ў як дасташ ярадор 
аст, вале баробари дигарон яроќу аслиња мекашонад (сањ. 
19) 81ва ѓайра. 

Инак, дар аќибгоњи душман худро мазлум ва асир 
вонамуд карда, њозир аст, ки њамаи иттилоотро ба онњо 
бидињад. Аммо чї иттилое? Њама дурўѓ ва бо маќсади гўл 
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задани немисњо. Ин њам муњим аст, ки њар чизе, ки 
Абдувалї ба немисњо гуфта, воќеан аз њолати сару садо ва 
набардњои дастаи Њайдаров бар меояд ва он чї ў мегўяд 
боварбахш намудор мешавад. Дар натиља фармондењи 
фашистњо Краузе дастур медињад, ки ќуввањоро «зуд аз роњ 
баргардонад. Онњо фавран ба баландии њаждањ рафта 
позитсия ишѓол кунанд», яъне ба сўи дастаи Њайдаров 
(сањ. 31)82. Њамин тавр ба Абдувалї муяссар мешавад, ки 
масири њаракати немисњоро дигар кунад, онњоро аз роњи 
њуљуми асосии армияи шўравї баргардонад ва ба ѓалабаи 
онњо сањм бигирад… Аммо чун немисњо шикаст мехўранд, 
фиреби Абдувалиро пай мебаранд ва он гоњ ў худ далерона 
иќрор мекунад: 

Абдувалї. Саг-немис, дон ки ман худам ба ту асир 
ѓалтидам. Туро ањмаќ кардам. 

Краузе (Њамла карда). Ман тани мурдори туро 
пора-пора мекунам!... 

Абдувалї. Њар чї хоњї кун, хуки мурдор, ман аз ту 
наметарсам. Љанговари сурх Абдувалиро аз ѐдат набарор, 
дузди ѓоратгар! (Ба рўи Краузе туф мекунад ва ба сараш ба 
шиками вай мезанад. Краузе тапончаро бароварда ўро 
мепаронад). Зинда бод Сталин! (Меафтад). (сањ. 55)83. 

Дар мавриди образи Њайдаров ва Абдувалї месазад 
як нуктаро таъкид кард, ки драманавис бо тасвири 
сарнавишт, бархўрд ва оќибати кори онњо хостааст 
њаќиќати љангро бо фољиањояш нишон дињад. Гумон 
меоварад, ки нависанда ин сужаро бо низоъњои маънавию 
ахлоќие, ки фаро гирифтааст, барои таъкиди фољиаи 
инсонии љанги зидди фашизм хеле хуб истифода карда, 
њамзамон муассирии драмаро таъмин карда тавонистааст. 

Дар драма «Дар оташ» дар ќатори ин ду образи 
асосї инчунин хислатњои чанде дигар аз иштирокдоронро 
низ бо зикри чанд љузъиѐти хос пеши назар меорем. Аз 
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љумла, Ломидзеи гурљї, ки як шахси шўху њазлкаш ва 
дилзинда аст, ки сахтиву фољиањои љанг ин хислати ўро 
нашикастаанд. Ё Лена, духтари содиќ ба муњаббати хеш, 
ки нињоят дар анљом аз дилдодааш нома гирифта, ба 
зиндагии хушбахтона бовараш бештар мегардад. Њатто 
дар як-ду сањна драманавис имкон ѐфтааст, ки хусусияти 
куллии немисњо, бархўрдњои дохили онњо ва суст гаштани 
боварашонро ба ѓалаба дар љанги ноодилонае, ки пеш 
гирифтаанд, нишон дињанд. Дар тасвири Улуѓзода онњо 
дар њолати осемасарї ва тањлука њастанд, њамдигарро 
барои шикастњои пайдарњам гунањгор мењисобанд 
(масалан, мубоњиса-муколамаи Штрегер ва Зигел). Зигел 
бошад фармондењи сатњи болои немисро низ айбдор 
мекунад ва њатто чунин як фикрро иброз доштааст, ки: 
«Мо мурдуми немис њамеша тањлилкуниро дўст медоштем, 
ин хусусияти миллати мо буд. Њозир мо гўѐ ин ќобилияти 
худро гум кардаем. Мо аз воќеањо ибрат гирифтан 
намехоњем. Душманро шинохтан намехоњем… њамин 
ќайсарї ва гарданшахї аст, ки ба сари мо ин ќадар 
фалокатњо овард…» (сањ. 25)84. Ва аљиб аст, ки ин андешаи, 
зоњиран, солими Зигел ба муќобили ў истифода мешавад 
(аз љониби Штрегер). Дар айни замон дар образи Краузе 
дањшат ва вањшати афсарони немис (дар муносибат ба 
Абдувалї) хеле хуб нишон дода шудааст. 

Аммо, њамчунон ки дар муњокимаи «Дањаи 
адабиѐти тољик дар Маскав» њам ќайд шуда буд, дар 
воќеъ, дар драма образи афсарон - фармондењон хеле 
мањдуд, лањзаї ва умумї баромадааст. 

Драмаи «Дар оташ» аз њайси сохтор ва дигар аз 
аносири њунарї низ љолиби диќќат мебошад. Бисѐр муњим 
аст, ки муаллиф асарро дар заминаи як воќеаи бисѐр 
пуршиддат ва вазъияти мураккабе, ки аз инсон диќќат, 
ирода, њушѐрї ва фаросати тањлилу натиљагирии фавриро 
таќозо мекунад, сохтааст. Низоъ на танњо зоњирї (байни 
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афсарони ватанхоњ ва фашистони ѓосиб), балки ахлоќиву 
равонист (масалан, њиссиѐти шахсии худро барњам задан, 
байни манфиати хусусї ва гражданї њад гузошта 
тавонистан). Ваќту фазои мањдуд ба низоъ шиддати 
иловагї бахшида, љанбаи драмавии онро афзудааст. 

Муаллиф сохтори асарро низ барои баѐни ин 
воќеаву њаводис ва зоњир намудани хусусиятњои 
иштирокдорони он мувофиќ сохтааст. Драма аз 3 парда ва 
6 намоиш иборат мебошад, дар айни замон њар намоиш аз 
8-10 сањна таркиб ѐфтаанд ва ин сањнањо хеле кўтоњ, њатто 
аз 4 муколама (сањ. 1285) таркиб ѐфтаанд. Ба фикри банда 
ин боис шудааст, ки драма аз чизњои зиѐдатї, 
гуфтугузорњои бењуда асосан орї бошад ва бештар аз 
бањсу гуфтугў ва амалњои аниќи воќеї, ки аз вазъи умумї 
њолу њаво (атмосфера) ва вазифаву маќсадњои дар пеш 
истода берун меоянд, иртибот гирад. С. Улуѓзода дар ин 
маврид њунари хуби драманависї зоњир менамояд. 

Чунонки ќайд шуд сањнањо хурд, зуд-зуд таѓйир 
меѐбанд ва аз пургўї орї мебошанд ва куллан барои ба 
вуљуд овардани вазъи зудтаѓйири замони љанг ва умуман 
шароиту њолати љангии дастаи Њайдаров ва амалиѐти бо 
шиддати онњо ва нисбатан мукаммалтар нишон додани 
шароити љанг мусоидат мекунад. 

Забони драма куллан ва ќањрамонњои он хусусан 
баѐнгари хислату характер ва муносибатњои байни-
њамдигарии онњо мебошад. Аз ин рў, он асосан аз 
муколама (диалог) таркиб ѐфтааст. Монолог аслан вуљуд 
надорад ва дар воќеъ воќеияти драма он ќадар пуртањрику 
бошиддат љараѐн мегирад, ки дигар барои рефлексия (ба 
худ фурў рафтан) имконе боќї намемонад. Ба ин маънї, 
воситаи тасвир (муколама, монолог) дар њадди эътидол 
истифода шудааст. Аммо куллан, забони драма хеле сода 
ва гоњоеодї аст. Аз унсурњои шева (пасванди «мї») 
барзиѐд ва бемаврид истифода мешавад. 
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Як хусусияти дигари бадеии драмаи «Дар оташ» 
иборат аз истифодаи аносири њаљв мебошад. Наметавон 
гуфт, ки дар он образи њаљвї ва музњик офарида шудааст. 
Аммо куллан ба аксари образњои он диди мутоибаомез хос 
мебошад. Чунонки гуфта омад, Ломидзеи гурљї шўху 
базлагўст. Ў ба аксари њамяроќон бо њазлу мутоиба 
муносибат мекунад. Вай мўйлаби Ковалевро ба истењзо 
гирифтааст, мисли «бурутат дар оташ сўзад» (сањ. 4)86, 
«бурути зардатро об барад» (сањ. 4)87, шўхињояш бо Лена, 
ки ўро барои худ номзад карданист… аммо ин њама 
музњикгўињои вай аз муњаббат ба рафиќон, аз дили поку 
беѓилу ѓаши ў, аз зиндагидўстии вай гувоњї медињад. Ё 
пурхўрии Ковалев, ки дар њама њолат - осудагї ва љангу 
њуљум «дањонаш пур» ва љунбида меистад (сањ. 7-9)88 аз 
њамин ќабиланд. Љанговарон ба љанг, љароњат бардоштан 
ва њатто маргу зист бо зиндадилї ва бо лутфу зарофат 
муносибат мекунанд. Масалан, Александра Семеновна 
љанговар Солавевро, ки дар 14 моњи љанг 4 бор љароњат 
бардоштааст, бо зарофат «даромади баде» (сањ. 13)89 нест 
гуфтааст. Ва боз њамон Ломидзе ба Њайдаров мурољиат 
карда мегўяд: «Хотирљамъ, рафиќ сержанти гвардия. Ман 
чањор бор ярадор шудам ва чањор бор сињат ѐфта ба фронт 
баргаштам. Ман намемирам. Саг-немис маро чил бор 
кушад, чил бор зинда мешавам гуфт. Рухсат дињед равам». 
(сањ.20)90.  

Дар хулоса метавон гуфт, ки драмаи «Дар оташ» 
яке аз асарњои бењтарин дар драманависии солњои љанг ва 
тањаввули драматургияи Сотим Улуѓзода ва умуман 
адабиѐти тољикї ба шумор меравад.  
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МАВЗЎЪ ВА МАСОИЛИ АХЛОЌИВУ 

РАВОНЇ ДАР ЌИССАИ «ЁРОНИ 
БОЊИММАТ» 

 
Маълумаст, ки яке аз дастовардњои замони 

шўравї барои Тољикистон, њамоно ба амал баровар-
дани озодии зан будааст. Аслан, сохти шўравї, гўѐ ба 
кулли мардуми мењнаткаш, табаќаи поѐни љомеа озодї 
дод  ва озодии зан бошад ба маротиба бештар буд, чаро 
ин вай њам аз њайси иљтимої озод гардид ва њам 
њуќуќњояш баробари мардњо дониста шуд. Яъне, аз 
мутеъ ва дастнигар будани мард расман озод гардид 
(албатта, бо риояи љойгоњи њар яке дар хонавода). 
Бинобар ин, маќом ва љойгоњи зан низ, пеш аз њама, аз 
назари иштироки вай дар иљтимоъ муайян мегардид, 
чунончи Њабиб Юсуфї ин њолатро рўшан баѐн карда 
буд: Ту на он дилбар, ки фахр аз зебои рухсорат кунї. 

Њамин нуктаро низ бояд таъкид кард, ки дар 
канори ин иљтимоъгарої олами маънавї ва рўњу 
равонии зан (агар тасвирњои ишќиро сарфи назар 
кунем) хеле кам ва зоњирї, агар асосан набошад њам, 
мавриди таваљљуњ ќарор мегирифт. Масалан, њангоме 
ки М. Рањимї занро чун номуси хонавода ба тасвир 
гирифт, ба ў эътироз карданд. Аз љумла А. Имомов, 
мудири шўъбаи ПК(б) Тољикистон, изњор намуд, ки М. 
Рањимї дар шеъри «Шарики бахт», «… фикри 
аќибмондаеро дар бораи занон ваъз мекунад». Ў занро 
«ороиши хона», «шарафи мардон» гуфта тасвир 
менамояд».91 Ин чунин маънї дорад, ки зиндагии 
мањрамона, иртиботи ахлоќї ва масъулияти хона-
водагии зану шавњар «фикри аќибмонда»-и феодалист 
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ва ба ин маънї бояд муњим њам њисобида шавад. Вале 
ин аќидаро оѐ метавон дуруст њисобид? Ва аслан 
тасаввури он занон дар бораи озодї ва љойгоњи 
иљтимої ва хонаводагии зан то кадом андоза сињат 
мебошад? 

Аслан, ба андешаи банда, аз тарзи гузориши 
масъала дар боло маълум аст, ки тасаввур дар барои 
маќом ва озодии зан якљониба, мафкураї ва 
иљтимоъгароѐна мебошад, бинобар ин тасаввур дар 
бораи ў мукаммал нест. Зиѐда аз он, зиндагии 
мањрамона ва иродаи шахсии вай, ки аз меъѐрњои 
иљтимої, яъне зани советї, бояд мавриди гуфтугў ќарор 
нагирад, бинобар ин њар кўшише дар ин мавзўъ, на 
танњо хуш ќабул мешавад, балки мавриди интиќоди 
сахт ќарор мегирифт. Пас маълум мешавад, ки озодии 
зан дар њукумати шўравї мукаммал набудааст ва танњо 
бо озодињои иљтимоиву сиѐсї мањдуд мемонад, зан ба 
сифати як инсони мустаќил бо истиќлоли шахсу 
њувияти хоси инсонї фарогири ин озодї нест ва дар 
зиндагии вай њељ сањву хатое бояд рух намедињад. Агар 
чунин аст, пас тасаввури мо дар бораи ў низ мукаммал 
нест ва њамсон ба њамон «фикри аќибмонда»-и феодалї 
мебошад. Ба фикри банда, дар муносибат ба асари С. 
Улуѓзода «Ёрони боњиммат» ва ќањрамони он Зайнаб 
дар ваќташ чунин як муносибат ва андешааш клешаи 
«аќибмонда» ва мањдуд изњор дошта шуда буд, њарчанд 
ин он аз меъѐрњои ахлоќї ба истилоњ инсони 
пешќадами шўравї меавриди интиќоди сахт ќарор 
гирифт. 

Ќиссаи «Ёрони боњиммат» дар замони худ ба 
танќиди сахтї чи мафкураї ва чи наќди адабї рў ба рў 
гардид. Гумон мекунам, ки сабаби ин ѓайримунтазира 
будани гузориши масъала ва њаллу тасвири бадеии дар 
он мебошад. Албатта, мо поѐнтар њангоми тањлили 
бевоситаи асар, дар канори он ки кўшиш мекунем, онро 
баррасии воќеї ба беѓараз карда бошем, ба ин 
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нуктагирињо низ руљўъ хоњем кард. Аммо дар ибтидо 
дар бораи он ки ин аксуламалњо аз куљо оѓоз шудаву 
кадом нуктањои ѓоявию њунарии асарро фаро гирифта 
буданд. 

Дар ин интиќодгирї нахустин шуда Соњиб 
Табаров ќадам бардошт. Вай дар маќолаи худ «Баъзе 
мулоњиза дар бораи танќиди адабї» (1947) ба порчањои 
аввали ќиссаи мазкур ки дар маљаллаи «Шарќи сурх» 
чоп шуд, эътироз карда, ќайд намуд, ки «… дар 
эљодиѐти баъзе нависандагони мо вайрон намудани 
принсипњои реализми сотсиалистиро мушоњида кардан 
мумкин аст. Мисоли ин порчањои аввалини ќиссаи 
нависандаи боистеъдоди советии тољик С. Улуѓзода 
«Ёрони боњиммат» (ш. «Шарќи сурх», № 1, 2-3, 1947), 
очерки Љ. Икромї-«Ќањрамонони канори Днепр» ва 
ѓайрањо мебошад».92 Бояд гуфт, ки С. Табаров чанде 
ќабл очеркњои С. Улуѓзода «Дар размгоњ»93 ва Љ. 
Икромї «Ќањрамонони канори Днепр»94-ро низ аз 
мавќеи тасвири нодурусти афсари шўравї ва вайрон 
карда шудани «њаќиќат» танќид ва мањкум карда буд. 

Аммо маќолаи сахти мањкумкунанда, навиштаи 
М. Ѓаффорова «Повести зараровар»95 аст. Нуктаи 
бунѐдии ин интиќод њамин аст, ки ќиссаи мазкури 
Улуѓзода баъди ќарори КМ ВКП (б) дар бораи 
маљаллањои «Звезда» ва «Ленинград» ба назар 
расидааст, бинобар ин, он ба кас эњсосии мармузу 
норизоятии бештаре бедор мекунад, зеро ин асар 
воќеияти шўравиро дар оинаи каљнамо мунъакис карда, 
чењраи (образи) одамони Тољикистони шўравї, зиѐиѐни 

                                                           
92 С. Табаров. Баъзе мулоњиза дар бораи танќиди адабї // 

Тољикистони сурх, 1947, аз 20 июл. 
93 С. Табаров. Асари камќиммат // Тољикистони сурх сентябри 

соли 1946. 
94 С. Табаров. Дар бораи як очерк // Тољ. Сурх, 15 нктябри 1946. 
95 М. Ѓаффорова. Вредная повесть // Коммунист тадж, 1948, 4 
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пешќадами он, занони шоистаи онро, ки њокимияти 
шўравї аз зиндагии бисѐрасраи бењуќуќии uуломона 
озодашон намуд, тањриф менамояд. 

Дар асар билкул тавони одамони шўравї ба 
доштани њиссиѐти бузург (воло), афкори далерона ва 
корњои ќањрамонона нишон дода нашудааст». 
Муаллифи маќола, њарчанд низоъ (коллизияи) ќиссаро 
дуруст муайян мекунад, аммо меъѐрњои наќди 
мафкуравї (сиѐсї), ки ба кор гирифтааст, имкон 
намедињад, ин ќиссаро ба таври мушаххас мавриди 
баррасї ќарор дињад ва чї тавр њаллу натиљагирии 
бадеї шудани он мутаваљљењ гардад. Бинобар ин, 
масъалањои аз матни умумии асар берунро ба миѐн 
мегузорад, амсоли: «Улуѓзода намунањои зиѐде 
мардонагї, садоќат» ва муњаббатро, ки дар гирду пеши 
ў мављуд аст, дида наметавонад. Ќањрамони повести ў 
зани  сустирода ва дорои эњсоси амиќи инсонї нест». 
Вай зани пешќадам аст ва дар љои масъуле кор мекунад, 
аммо кори ў нишон дода нашудааст, муњиту одамони 
њамкори ўро намебинем ба ў ягона роњи рањої аз 
танњоиро ба шавњар баромадан донистааст. М. 
Ѓаффорова чунин саволе ба миѐн мегузорад: «Аз кай 
боз зани шўравї мањз барои рањої ѐфтан аз танњої ва 
дилтангї ба шавњар мебароянд?». 

Сипас, Каримов низ сахт интиќод мешавад, ки аз 
худ хислатњои «худпарасти манфиатљў (мешании) зоњир 
мекунад, хосса ваќте ки аз зинда будани Љўрабек огоњ 
мешавад. Агар нуктањои муњим ва аслии ин наќдро ба 
баррасї кашем, пас аз он чунин бармеояд, ки 
ќањрамонони ќисса - Зайнаб ва Каримов ба сифати 
одами советї аз худ сустињо зоњир мекунанд, ки набояд 
хонадор мешудаанд: манфиатњои шахсї ва 
хусусиашонро аз масъулияти иљтимої афзал дониста, 
сабру тоќат накрдаанд, ба коллективи мењнатї бо њам 
буда (хусусан Зайнаб) танњо фаромўш карда 
натавонистааст, аз худ сустї зоњир менамояд, дар 
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тарофи худ намунањои мардонагї, садоќат ва 
муњаббатро дида натавонистааст. 

Аз ин њама маълум аст, ки гўѐ мунаќќид асарро 
нахондааст ва ба он аз меъѐри сирф иљтимої ва 
дастурњои одами советии работмонанд назар кардаву 
бањо медињад. Гўѐ зани шавњараш мурда на танњо бояд 
шавњар накунад, зеро вай ба љамъият мутааллиќ аст на 
ба худаш ва њадди айби бузург аст, ки дигар онро бо 
њељ амалу коре хирадан, ислоњ кардан мумкин нест. Дар 
асар одамоне тасвир мешаванд, ки хоси (табиати) 
одамони муосири советї нестанд. Ќисса 
муносибатњоеро тавсифу идеологї мекунад, ки ба 
муносибатњои воќеї, ки миѐни мардуми саветї шакл 
гирифтааст, њељ умумияте надоранд. Бинобар ин, асари 
зараровар аст!». 

Аслан, чунин воќеањо дар замони љанг бисѐр рух 
додан ва њатто дар адабиѐти рус намунањои он ба вуљуд 
омада буданд.96 Ва анљому натиљагирие, ки хонанда аз 
мутолиаи ќисса мерасад, ба маротиб муассиру 
ибратбахш ва тарбиявист, нисбат ба дастурњои ќолабии  
ахлоќи одами советї, ки ба худи ин инсонњои зинда њеч 
муносибате надоштааст. 

Аммо бингарем, ки чунин як бањои сирф манфї 
ба асар ва шахси ќањрамони он то чи андоза њаќиќат 
дорад? Ва ин назари сахти интиќодї чї ќадар дар 
матни адабї асоси воќеї дорад ва «сањву хатоњои 
ќањрамони асар то куљое мантиќї ва то куљое тањвин ба 
шахси зани шўравист». 

Инак, ќиссаи «Ёрони боњиммат», ки соли 1947 
дар шуморањои 1,2,3,4 маљаллаи «Шарќи сурх» ба нашр 
расидааст. Нависанда аз он ќисса мекунад, ки Зайнаб 
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пас аз шунидани хабари њалок шудани шавњараш, пас 
аз «азодории дуру дароз ва гиряњои пинњонї ба марги 
шавњари мањбуб, ки бо вай фаќат панљ моњ зиндагї 
карда буд, оќибат ба инженер-гидротехник Ориф 
Каримов» (1, сањ.8)97 ба шавњар баромад. Ин амал се 
моњ пеш воќеъ шуда буд ва дар сари моњи чорум аз 
шавњари пештарааш Љўрабек хат омад ва маълум 
гардид, ки вай зинда аст. 

Нависанда, баътар дар бораи шавњари 
пешинааш Љўрабек, зиндагї, гусел ба љанг ва ѓ. ва њам 
таърихи ба Каримов хонадоршавии Зайнаб, омилњои 
он маълумот пешкаш менамояд. Аммо дар оѓози ќисса 
низоъи марказии он ба миѐн гузошта шудааст ва 
ќањрамони асосии он Зайнаб дар баробари вазъи 
ноњиљор ва ќарору интихоби мураккабе гузошта 
мешавад. Ин тарзи воќеабандї барои нависанда 
мушкилї пеш меорад, то ки сабабњои чунин сурат 
гирифтани воќеањоро табиї ва боэътимод нишон дињад 
ва њам диќќати хонандаро машѓул ба он нигоњ дорад. 
Ин љо тањлили батааннии равонию ахлоќї бо 
шавќангезиву машѓулинигоњдорї ба њам пайвастаанд 
ва мантиќи бадеї бо мутаваљљењии хонанда, 
муњокимањои он матни куллии ќиссаро ташкил 
медињанд. 

Асли воќеа чунин будааст, ки дар яке аз љангњо 
Љўрабек ба дарѐи Днепр ѓарќ мешавад ва ў, ки 
оббозиро медонист, аз марг наљот меѐбад, аммо дар 
соњил ба дасти душманон меафтад. Вай бо рафиќе аз 
асорат гурехта, бо сахтињои зиѐде ба партизанњои 
Беларусия мепайвандад. Ба сабаби ин беиттилої ўро 
ќањрамонона фавтидаи беному нишон эълон мекунанд 
ва ба Зайнаб низ ин хабарро мерасонанд. Аммо 
Љўрабекро дар рўзњои охири ба Армияи шўравї 
пайвастан аз тариќи тири тўп љароњати сангине 
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мебардорад ва аз хеле аз узвњои баданаш мањрум 
мегардад. Баъд аз табобатњои зиѐд, пас аз андешаву 
мулоњизањо, ки вай набояд садди роњи зиндагии ояндаи 
як зани тану љонаш сињат шавад, оќибат ба ў мактуб 
навишта, њам аз саргузашти талхаш наќл карда ва њам 
изњор дошт, ки ту, Зайнаб, «дар њар даќиќаи њушѐрї ва 
бедориам дар ѐди ман будї, рўи зебои хонадони ту дар 
пеши назарам љилвагар буд ва овози форами ту дар 
гўшњоям садо медоданд…» (1. сањ. 9)98. 

Пас аз гирифтани мактуб Зайнаб дар сари 
андешаву фикр ва хотирањо, тањлилу дарки воќеияти 
(вазъияти) баамаломада тасвир шудааст. Вай пас аз 
мактуб дарк кард, ки: 

«Мурури ваќт ѐди Љўрабекро аз сањфаи хотираи 
вай тамоман барњам надода, фаќат дар хилваткадањои 
дилаш пинњон намудааст. Њоло он ѐддоштњо туѓѐн зада 
ба рўй мебароянд, бо лавњањои хираи љанги хунин, ки 
аз њар сатри мактуби Љўрабек љилва мекунад, омехта 
мешавад… Ва як фикр њоло ба тамоми њушу ѐди Зайнаб 
ѓолиб аст: Љўрабек зинда! Љўрабек наздик! Љўрабек ўро 
садо мекунад!.. Ин чї сарнавишт, чї диданї буд барои 
Зайнаб, ки шавњари мањбуби вай зинда, аммо вай 
шавњари дигар гирифтааст? Акнун чї мешавад? Чї 
тавр шуд, ки вай зинда будасту ба Зайнаб хабари марги 
ўро додаанд? Сањв. Хато. Яке аз хатоњои бешумор ва 
ногузир дар байни дўлобињои ин љанги оламсўз. Ѓарќ 
шудани ўро дидаанд, аммо надонистанд, ки вай аз 
гирдоби аљал халосї ѐфт, зинда монд. Хатои хурд, 
ночиз, назарногир, аммо барои Зайнаб шум ва 
фољианок! Агар Зайнаб медонист, оѐ шавњар 
мекард?...(1, сањ. 9)99. 
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Зайнаб, дарзамон, ваќте ки Каримов омад, 
мактуби ба ў дароз карду хонад гуфт ва љавоб дод, ки 
хат аз Љўрабек аст: 

«Каримов ба занаш њайратомез нигоње карду 
хатро аз дасти вай гирифт. Сачоќро ба китфаш 
партофт. Ба стул нишаст. Хатро кушод. Нигоњ кард. 
Рангаш таѓйир ѐфт. Диќат карда ба рўи стол монд… 
Вай боз хатро гирифта яла кард. То охир хонд. Баъд 
гуфт: 

- Саргузашти аљоиб!... Наѓз, њарчи зинда 
будааст…(1, 10)100. 

Нависанда то ин љо њам Љўрабек, њам Зайнаб ва 
њам Каримовро дар сари андеша ва интихоби роњ 
мегузорад: Љўрабек, аслан, изњор доштааст ки: «… ман 
туро бештар аз он дўст медорам, дар бораи бахти ту, 
ояндаи ту фикр мекунам», яъне њарчанд ба ў аз рўи 
хотироти муњаббати пешинаш мактуб навиштааст, вале 
намехоњад худашро, ки «маъюб бистарї» мебошад, ба 
сари ў бор кунад… Аммо Зайнаб баъди мактуб пай 
бурд, ки њарчанд Љўрабек барояш фавтида асту худ ба 
шавњар баромадааст, аммо ѐди Љўрабеки «дар 
хилватнадињои дилаш» нињон мондааст. Вай њанўз ба 
хулосае наомадааст ва танњо мехоњад ба Тошканд равад 
ва аз њоли ў бохабар гардад, агар ин корро накунад, пас 
ин амалаш аз њайси ахлоќї ва одамгарї кори хубе 
нест… Бинобар ин, вай дар дил ният дорад, ин барои ду 
руз ба он љо меравад. (1, сањ. 14)101. 

Аммо андешањои Каримов дигар аст: албатта 
вай аз пайдо шудани Љўрабек хурсанд нест. Зиѐда аз он, 
азми љазми сафари Зайнаб ба Тошкандро андешида, ба 
чї анљомидани оќибати он низ ўро ба фикр водошт. Ва 
боз медонад, ки иљозати сафар дар замони љанг кори 
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содае нест ва дар сатњи хеле боло њал мешавад ва ин 
мушкилро пеши рўи Зайнаб овард. Нињоят гуфт: 

« - Охир вай аз шавњар кардани шумо хабар 
надорад… Хаѐл мекунед, ки шуморо дида дарди вай 
сабук мешавад? Баръакс. Шумо ба вай дарду аламњои 
нав меоаред, захмњои куњани дилашро тоза мекунед. 
Рафтани шумо «ба болои мурда сад чўб» мешавад. 
Фикр кунед, одами азобдидаро боз азоб додан чї 
лозим?» (1, 14)102. 

Аммо далелњои Зайнаб барои рафтан ва аѐдати 
Љўрабек ќатъї ва љузъи масъулияти ахлоќиву инсонии 
ўст: «Ман дар афтодагї ва дармондагиаш аз вай хабар 
нагирам, дилашро набардорам, ман чї хел одам 
мешавам? Ба кадом рў, ба кадом чашм ба чашми 
мардум нигоњ мекунам» (1, 14)103. Аммо, чунонки гуфта 
омад, ин хоњиши ў хабаргирифтан аст ва фаќат барои 
дў рўз. Яъне, вай дар назди оилаи наваш низ 
масъулияти худро изњор медорад. Бинобар ин, Каримов 
тамоми мушкилоти сафарро худ њал намуда, Зайнабро 
ба Тошканд гусел менамояд. 

Аслан, таърихи шинос шудану ба Ориф Каримов 
ба шавњар баромадани Зайнаб, ба танњої, хабари марги 
Љўрабек ва њатто як андоза масъулияти ў назди 
Каримов, ки дар замони ба бемории тиф гирифтор 
шуданаш, ўро њамроњи дўстони Зайнаб - Надежда 
Михайловна ва Лиза ин њамхонањои руси ў, ки ба 
иќтизои хизмати њарбии шавњари Лиза ба Тошканд 
кўчонидаанд, ѐрї ва нигањбонї намуда буд, пайванд 
мехўрад. Яъне, њам њусни тафоњум, њам ѐрмандї ва њам 
њисси танњої Зайнабро барои ризоят додан ба Каримов 
барои ба шавњар баромадан сабаб гардида буд… 
Бинобар ин, наметавон Зайнабро, ба хиѐнат ва 
худхоњиву бевафої муттањам кард. Вай њам дар 
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заминаи вазъияти баамаломода, њисси муќаррарии 
инсонї ва њам масъулияти ахлоќї амали хилофе 
накардааст ва њоло низ, њатто дар назди хонаводаи 
наваш худро масъул њис мекунад. 

Аз ин ба баъд њалли масъалањои асар ва ба чї 
анљомидани он ба фикру зикр, амал ва натиљагирињои 
Зайнаб иртибот мегирад, балки паѐми нависанда низ аз 
бисѐр љињат ба интихоби ў вобаста аст. Аммо 
нависанда ин амалро ба содагї њал кардан намехоњад 
ва Зайнаб низ, аз рўи тарањњум ба дидани Љўрабек 
нарафтааст. Балки вай аѐдати шавњари собиќашро як 
амали зарурї ва инсонї ба шумор меравад. Ва њатто 
тасаввур карда наметавонад, ки ин вохўрї чї тавр 
меанљомад. 

Инак, вай дар «Тошканд, дар хонаи дўстонаш 
Лиза ва Надежда Михайловна… ва нињоят ў дар 
госпитал, интизор аст, ки ба дидори Љўрабек мерасад: 

«Дили Зайнаб гуп-гуп мезанад. Вай гоњ мехест, 
гоњ менишаст, гоњ чамадонашро аз фарши хона 
мебардошту ба пањлўи худ - болои стол мемонд, гоњ боз 
ба фарш менињод. Њар замон аз дањлез садои пойро 
шунида, ба дар нигоњ мекард. Мана њозир вай 
Љўрабекро мебинад. Вай Зайнабро чї хел ќабул 
мекарда бошад? Зайнаб ба ў чињо мегўяд?  

Фикрњои вай ба њам омехта мешуданд. Ин чанд 
даќиќае, ки табибзан ѓоиб гардид, ба Зайнаб чун як умр 
намуд…» (2-3, сањ. 10)104. 

Зиѐда аз он, вай намедонист, ки Љўрабек дар чї 
њол аст. Чун табибзан гуфт, ки «вай ду пой ва як даст 
надорад», «ин њол ўро ба дањшат андохт» вале вай 
кўшиш мекард, ки худро ором нигоњ дорад…  Зиѐда аз 
он, њама ањли госпитал - кормандони тиббї ва беморон 
њама ўро зани Љўрабек мењисобиданд, ки ба айѐдати ў 
омадааст. Аммо Љўрабек ба ин бовар надошт, ки  касе 
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аз Сталинобод (на аз Тошканд) ўро дидан ояд. Чун 
Љўрабек ўро шинохта, Зайнаб буданашро таъйид кард: 

«Зайнаб бењушона, саросемавор чамадонашро ба 
замин монда, ба назди койкаи Љўрабек рафт. Ба зону 
афтида, дасташро ба кифти Љўрабек партофта, рўяшро 
ба синаи ў монда, пинњон кард. 

Ин дидор, ин мулоќот чунон ногањонї рўй дод, 
ки Љўрабек дар даќиќаи аввал саросема шуда монд. Ин 
аст, баъд аз фироќи сесола Зайнаб боз дар пеши вай, 
сараш дар синаи вай аст: бўи шинос, бўйи диловези 
мўйњои вай ба машомаш мерасад…»  

Дар воќеъ ин амалњо худ ба худ бавуљуд 
меомаданд ва ба ќавли Љўрабек онњоро ба дарки он во 
медоштанд, ки боз њамдигарро ѐфтаанд (2-3, сањ. 11)105. 
Ва Зайнаб низ ѓайриихтиѐр ба љараѐни мушаххасоти 
барояш ошно ва азиз ворид мегардад ва ба чењраи 
Љўрабек нигариста мебинад, ки: «Њамон табассуми 
шинос. Њамон чашму ќошони сиѐњ, њамон рўи љавон ва 
зебо, рўе, ки андак лоѓар шуда, ранги гандумгинаш 
андак парешон асту лекин њар як шикасти  
хурдтаринаш њам ба Зайнаб ошност…» (2-3, 11)106. 

Ва ба њамин тартиб њар лањза, дидор, гуфтугўи 
ин вохўрии бисѐр муњим мантиќї ва табиї љараѐн 
гирифта, Зайнабро барои тасмимгирии нињої омода 
месозад. Аслан, он чи монеъи рафтору натиљигирии 
бољуръати вай гардидааст, њаноно шавњари дигар 
кардани ўст. Бинобар ин, њам мавриде, ки ўро чун зани 
Љўрабек муаррифї мекунанд ва ѐ худ Љўрабек «Зани 
ман, Зайнаб» гуфта ба њамхонањояш шинос мекунад, 
дили ў ба дард меояд, тоб мехўрад, вале  «худро ба даст 
мегирад». 

Аммо масълум аст, ки сари он тасодуфи 
хонадоршавиаш фикр мекунад ва ба суханони Љўрабек 

                                                           
105

 Њамон асар. с 11. 
106

 Њамон асар. с 11. 



 182 

ки: «Росташро гўям ман њеч ба ту мунтазир набудам. 
Маълум мешавад, ки маро фаромўш накардаї?». Љавоб 
додааст: « - Чї тавр фаромўш кунам? Магар фаромўш 
карда мешавад…» (2-3, с. 11107). 

Ва њатто гила њам мекунад, ки чаро «имконият 
бошад њам, худатон хат кардан нахостед. Ин ќизиќ…ин 
ки  ман шуморо мепартофтам? На ин ки  ман њамин хел 
зан бошам?... На ин ки шумо маро намедонистед?» (2-3, 
сањ. 12)108 . 

Ин њама пурсишу суол ва шикоят барои он аст, 
ки Зайнаб барои чунин сурат гирифтани сарнавишташ, 
на танњо худро гунањгор мењисобад ва њис мекунад, ки 
то њол барои чї ба аѐдати Љўрабек омаданашро пурра 
дарк накардааст? Чун вазъро диду њис кард, пай бурд, 
ки ин омаданаш фаќат сабаби «маъюс ва хафа» кардани 
Љўрабек мешавад ва агар вай пурсад, ки шавњар кардї 
чї љавоб медињад ва нињоят акнун ўро чи тавр 
партофта меравад (2-3, сањ. 12)109. Њарчанд Љўрабек 
изњор дошт, ки «Ман туро бо худ банд карда монданї 
нестам… Ман инро намехоњам ва ба ин њаќ њам 
надорам». 

«Зайнаб бо сари хам менишаст. Дастонашро дар 
сари зону мушт карда, панљањояшро мефишурд… 

Умуман ба чї ранг сурат гирифтани воќеањо 
маълум ва аз мантиќи андешањои Зайнаб маълум аст, 
ки вай нињоят ба шавњари аввалааш бармегардад. Дар 
воќеъ, вай Љўрабекро бо худ ба Душанбе мебарад ва 
њамаи воќеањо ба масири табиъии худ бармегарданд. 
Ќиссаи мазкур аз ин љињат дар насри тољикї љойгоњи 
хосе дорад.  
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ЉУСТУЉЎЊОИ ЃОЯВИЮ  

БАДЕИИ УЛУЃЗОДА ДАР РУМОНИ 
«НАВОБОД» 

 
Сарнавишти румони Сотим Улуѓзода «Навобод» 

барои рўшанї андохтан ба баъзе масоили адабиѐти 
баъдиљангии тољикї ва њам фаъолияти насрнависии 
Сотим Улуѓзода маводи љолибе дода метавонад. 
«Навобод» нахустин романи Улуѓзода аст. То таълифи 
румон вай ќалами худро дар навиштани њикояву ќисса 
санљида буд ва он осор бештар дар мавзўи љанг ва дар 
иртибот ба љанг таълиф шуда буданд, ки ў ба он 
ошноии каму беш дошт. Аммо румони мазкур дар 
мавзўи ба куллї тозае таълиф шудааст. 

Маълум аст, ки Улуѓзода ин румонро се бор 
тањрир кардааст. Ќисми якуми асар тањти унвони 
«Диѐри навобод» соли 1949 таълиф шуд. Тањрири 
дувуми он соли 1950 анљом меѐбад, ки нависанда онро 
аз сари нав навишта буд ва боз њам бо номи «Диѐри 
навобод» ба чоп расид.Нависанда болои асари мазкур 
бори севум бармегардад ва соли 1953 онро бо тањрири 
нав тањти унвони «Навобод» ба чоп медињад. 

Ба фикри банда, дар ин тањриру бознависињо 
чанд омиле таъсир гуазоштаанд. Аввалин, мавзўи 
тозае, ки дарку њазмаш воќеан замон мехост: сониян, 
гумони ѓолиб меравад, ки дар нобарорињои тасвири 
мавзўъи тоза њолу њаво ва назарияњои дар нимаи 
солњои 40 маъмули муњити (афкорї) адабї низ асар 
гузоштаанд; нињоят, дарк ва аз бар кардани хасоиси 
жанри румон ва ба тасвири бадеии њамосї кашидани 
мавзўи рўз (њозирамон). Бинобар ин, тањрирњои 
гуногуни як асар дар ин шароит як кори табиї 
мебошад, вале он аз бисѐр љињат ба њисси масъулият ва 
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зањматталабии худи нависанда иртибот мегирад, ки 
устод Улуѓзода онро доштааст. 

Ба ин њама, метавон як мушоњидаи устод 
Шакуриро илова кард, ки гуфта буд: «Дар айни замон 
кўшиши ў дар пора кардани он схема, ки дар тасвири 
њаѐти колхозї расм шудааст, љидду љањди ў барои берун 
љастан аз банду ќайди тасвирњои сунъї, суботкории ў 
дар љустуљуњи роњњои нави њалли мавзўъ як сабаби 
кашол ѐфтани таълифи ин асар буд».110 

Аз ин натиљагирии устод метавон ба сабаби дар 
боло зикршуда, навназарї, тозакорї ва ќолабшикании 
нависандаро афзуд. 

Дар воќеъ, аз фаслњои гузашта маълум гардид, 
ки дар адабиѐти баъдиљангї бар асари «назарияи 
беконфлектї» ва эљоди «осори истењсолї» то чи андоза 
осори адабии дар ин равиш таълифгардида, аз асли 
адабиѐт дур гардида буд. Улуѓзода, ки худ дар канори 
њунари нависандагї дида интиќодї ва собиќаи 
наќднависї дошт, бегумон ин равияи носолимро 
ташхис дода буд, њарчанд аз њолу њавои (атмосфераи) 
умумии раванди адабї низ ба куллї эмин будан як кори 
мушкилест. Яъне нависанда дар љараѐни таълифи 
румони «Навобод» миѐни њаќиќати зиндагї дарку 
фањмиши солими худаш ва назарияњои њоким дар бањсу 
талоши эљодї ќарор дошт. Ва бо расидани шароити 
мусоид ва мавриди интиќоду инкори ќарор гирифтани 
«назарияи бенизоъї» нињоят тањрири охири румони 
«Навобод» (1953)–ро анљом дод, ки њамон сол ба нашр 
расид.111 Давр анљоми тањрири сеюм даќиќ ќайд 
шудааст: Сталинобод-Москва, с. 1949-1952. 

Аммо худи нависанда пас аз анљоми тањрири 
охири китоб, ки њанўз дар дасти муњаррирон будааст, 
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ба иштирокчиѐни маљлиси машваратии нависандагони 
љавон наќли аљибу ибратбахше мекунад. Вай гуфтааст, 
ки ба тањриру аз нав кор кардани румон ќариб ду сол 
ваќт сарф кардааст ва дар ин љараѐн ба нависандагони 
нисбатан машњур (крупными) низ вохўрда буд. 

Ў мегўяд, ки дар оѓози таълиф ман хеле ба худ 
хушбовар (самоувсренный) будам. Ман дар бораи сужа 
бисѐр фикр мекардам. Маълум, ки мо њама хеле асарњои 
зиѐди сужадор ва бесужаро мутолиа кардаем. аз љумла, 
асарњои Иля Эренбур аксар бесужа мебошанд… 
Маводи асар тахминан ба ман ошно буд: дар бораи 
водии Вахш, колзох, дења, воќеањо, муносибати одамон, 
манзарањои маишї, табиат бисѐр чизњоро медонистам. 
Ва ман гумон доштам, ки дар ин замона асари бесужа 
сохта метавонам» (сањ. 74)112 

Маълум мешавад, ки ин кор боиси азобу 
мушкилињои нависанда гардидаанд. Дар њамин ваќт 
китоби гуфторњои Гѐте дар бораи кори эљодї, ки 
котибаш онро сабту забт карда буд, ба дасташ меафтад 
ва ба мутолаи он мапардозад, ки ин нависандаи бузург 
дар бораи лабараторияи эљодии худ ба нависандагон 
маслињат додааст. Маслињати аз њама муњим вай ин 
буда, ки дар ибтидои кор, албатта, бояд асарњои 
сужадор навишт. Ва ман бо хеле аз рафиќон суњбат 
карда, бовар кардам, ки як сужаи даќиќ фикр накарда, 
аз ин сабаб ба сари худ мењнату оворагии бисѐре 
овардаам. Ва сабаби нобарорињои ман њамин хоњиши 
навиштани асари бесужа будааст. Гѐте њамчунон 
нависандагонро аз бофтани сужаи худ огоњї медињад ва 
Улуѓзода худ дар таљрибааш ба ин бовар кардааст. 
Сужет бофтан, яъне сохтани схемаи зиндагї, схемаи 
фикр ќувваи зиѐдеро аз шумо мегирад. Бењтар аст, ки 
нависандаи љавон сужае аз зиндагї бигирад, аз он чи 
дидааст, мушоњида кардааст ѐ шунидааст, омўхтааст  аз 
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зиндагї ва албатта ба таѓйиру ташаккули лозима, ки 
кори нависанда аст (Бойгонї, сањ. 73113). 

 Улуѓзода, њангоме ки ќисми аввали асарро 
навишт, ба Вахш бо маќсади мушоњидаву омўзиши 
воќеањову одамон сафар мекунад, пай мебарад ва бовар 
њосил мекунад, ки бояд дар асоси румон ягон сужаи, 
њатто ба таври умумї бошад њам, аз зиндагї 
гирифташударо мегузошт… чун мањз он њаѐтї ва 
воќеъї будани асарро таъмин карда метавонад» 
(Бойгон, с. 77)114. 

Зиѐда аз он С. Улуѓзода гуфтааст, ки њангоми 
таълифи ќисми аввали румон наќшаи (плани) равшану 
амиќ фикркардашударо надоштааст ва ин сабаб ба 
мушкилот ва номувофаќатњо рў ба рў шудааст. 
(Бойгонї. сањ. 79115). Ба ќавли ў бояд аз аслнусха 
(прототип) ба кор гирифт ва онро бо хусусияти дигарон 
такмил намуд. Менависад, ки: «Ман дар ин румони худ, 
мањз ин усулро риоя кардам… Ман кўшиш кардам, ки 
шахсиятњои асарро аз одамони зинда бознавис кунам, 
одамони воќеъї, ки ман ба онњо ошноии лозим 
доштам» (Бойгонї. сањ. 15)116. 

Аз ин гуфтањои нависанда маълум аст, ки вай ба 
нависандагони љавон аз таљрибаи аввалини навиштани 
румон барин ќолаби  калонњаљм маслињатњо медињанд 
ва њамзамон мушкилињое, ки худ њангоми таълифи 
румони «Навобод» рў ба рў шудааст, бозгў мекунад. 
Маълум мешавад, ки сабаби нобарорињои нависанда, 
пеш аз њама, вобаста ба надоштани таљрибаи кофї дар 
эљоди асарњои калонњаљм ва кам воќиф будан аз 
зиндагї будааст, ки дар љараѐни кори бевоситаи таълиф 
ва дар иртирбот бо воќеањои мушаххаси зиндагї 
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муќоиса кардану санљидан, онњоро ба ќадри даркорї 
бартараф намудааст. Ин баѐнгари садоќати ў ба 
њаќиќати њаѐт ва инъикоси он дар асари адабї, 
њамчунин масъулияту вазифашиносии нависанда њам 
мебошад. 

Натиљаи ин њама зањмат масъулиятшиносии 
эљодї будааст ва дар натиља румони «Навобод» дар 
насри тољикї њодисаи наве ба шумор омад, ки дар 
њалли мавзўи зиндагии дењот дастурњои эљодии тозае ба 
миѐн гузошт. 

Мавзўъу  масъалањои асар њамоно роњу 
равишњои бењбуд бахшидан ба зиндагии дењот, рушди 
хољагињои колхозї тавассути ќудрату тавоноии инсон, 
усули инсонгароѐнаи роњбарию сарварї, таѓйири ахлоќ 
ва маишати нав, ташкили расму одатњои тоза, куллан 
тањаввулу ташаккули инсон њаст. Хусусан, зиндагии 
муќаррарии њаррўза, мушкилоти оилавї, бархўрди 
хонаводањо ба миѐн гузоштаву санљида шудааст. Ин 
боиси умќи назар ба масъала ва мавзўъоти њаѐтї 
гардид. 

Сотим Улуѓзода ба кунњи рушду нумуи 
хољагињои колхозии даврони пас аз љанг назар андохта, 
ба ин натиља мерасад, ки омили муњимми пешрафти 
онњо њамоно ба њам муттањид кардани колхозњои хурду 
пуриќтидор аст, то имконияти инкишофи он бештар 
гардад. Дар он солњо њанўз ин андеша ба сари њеч аз 
нињодњои роњбарї-њизбї, шурої ба хољагї наафтода 
буд. Ва аљоиботи кор дар он аст, баъди чанде ин 
нињодњо ба натиљаи муаллифи роман расида мувофиќат 
карданд ва дар мавриди мазкур ќарор ќабул намуданд. 
Дар воќеъ, Сотим Улуѓзода собит намуд, ки агар 
нависанда ба умќи њодисањои зиндагї назари моњиятљў 
андозад ва аз паи равшан намудани равандњои 
воќеияти таърихї шавад, муяссар ба кушоишњои «илмї 
ва иљтимої» шуда метавонад. Бо таъкид бояд гуфт, ки 
мисли он ки Сотим Улуѓзода аз паи сужаи сохта 
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нарафта буд, њамчунин ба матни асар ѓарази хосеро бор 
накардааст ва паѐми ў аз тањлилу тадќиќи воќеї ва 
мантиќи бадеї берун омадааст… 

Маълум аст, ки нависанда хислату характери 
одамонро дар муносибат ба кори љамъиятї, истењсолот 
гузоштаву месанљад. Ин гароиш ба истењсолот як 
равияи адабиѐти шўравї ва хоси баъди љанг будааст. 
Яъне дар мењнат нишон додани инсон, сари дастгоњи 
истењсолї дидани ќањрамон ва дар муносибат ба мењнат 
арљ гузоштани он яке аз талабњои адабиѐти ба истилоњ 
«реализми сотсиалистї» ба шумор меомад. Шоири 
љавони тољик Њабиб Юсуфї њатто аз мањбуба на «њусни 
рухсор», балки  «мењнату кор» таќозо карда, зоњиран 
сабаби љазби муошиќатро дар њамин медид… 

Дар румони «»Навобод  низ тасвири кору 
истењсол мавќеи муњимме дорад, балки тамоми 
масъалањои дигар атрофи њамин мечархад. Хоњ 
муттањид кардани колхозњо, хоњ боло бурдани њосил, 
пурќувват кардани хољагии дењќонї њама иборат аз 
кору мењнат мебошанд. Њатто боло бурдани савияи 
сиѐсии дењќонон низ барои он аст, ки дар мењнат ва 
њамкорї муносибати содиќона дошта бошанд (Њошим 
Карвон). Ташкили мусобиќа як василаи ин пешравист, 
ки Зубайда пешнињод мекунад, ѐ ба кори колхоз љалб 
кардани њама, аз љумла зани роњбарон (зани раис 
Юнусбой) ва ѓайра. Аслан, аксари ќањрамонони асар, 
хоса роњбарони колхоз, шўрої ва њизбї њама дар 
муносибат ба истењсолот тавсиф мешаванд. Ба ин 
маънї метавон гуфт, ки масъалаи мењнат ва рушди 
истењсолот дар он даврон як навъ таассубе буд, ки 
азхудгузаштагиро таќозо мекард. Мафњумњое чун 
мусобиќа, мењнати «стахановї (коргаре, ки наќшаи 
корашро як барчанд зиѐд иљро кардааст), гурўњњои  
«понздањњазоркилограмчиѐн» дар љамъоварии пахта ва 
ѓайра. Аммо аз тасвири нависанда пайдост, ки ин њама 
амалњо танњо ба хотири худашон, аз худ ќањрамон 
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нишон додан набуда, аз љониби иљрокунандагонаш ба 
сифати як кори худї, шакли зоњир кардан ва тасдиќи 
њувияти шахсї ва ќаноатманд кардани талаби 
маънавию ахлоќии фард аст. Масалан, Шодигул, ки 
сардори звено (дастаи корї) мебошад, соли дароз дар 
замини худ мењнат кардааст, њангоми сафар барои 
санљиши мусобиќа ба колхози Ленин огоњ мешавад, ки 
он љо духтаре дар мавсим то шонздањ њазор кило пахта 
мечиндааст. Ин ба дили вай оташ меандозад (чун 
чинакчии боњунар низ буд) ва ба худ ќавл дод, ки ба ин 
њадд бирасад… Ва на танњо худ ањд мебандад, балки як 
бригадаи «Понздањњазоркиллочиѐн» ташкил мекунад 
ва њатто,  њангоме  ки донишљўи институт шудааст, боз 
њам бо иљозат ба дења омада, то охири мавсим њосил 
меѓундорад… 

Дигар аз масъалањои румони «Навабод», ки аз 
ташаббусњои «поѐнї» ба шумор меравад, муттањид 
кардани колхозњо мебошад. Фикри колхозяккунї њам 
аз Нуралї сар зада буд. Нуралї ба ин андеша пас аз 
ошної бо колхозњои миллионнафараи Ленинобод 
расида буд, чун дар он љо колхозњои калон имконияти 
зиѐди њалли масъалањои иќтисодї, хољагию истењсолї, 
маишиву маданї ва фарњангро доштанд. 

Дар аввалњо, њатто Баровиков - котиби њизби 
ноњия онро на масъалаи аввалдараља мењисобад, вале 
њар гоњ ба чї анљомидани ин амалро аз Нуралї пурсида 
меистад. Њољиумар - раиси колхози «Ситораи сурх» њам 
чунин як хоњише дошт. Нуралї манфиати ба њам 
пайвастани колхозњоро чунин шарњ медињад: …албатта 
ин кор манфияти иќтисодї дошта, вале пеш аз њама ба 
ќувваи зиѐду дастљамъона зиндагии мадании дењот пеш 
меравад, ба бунѐди истгоњи барќї, хонаи фарњанг 
(маданият), њаммом, бењтар кардани зиндагии маишї 
(сохтмони хонаи шахсї, таъмини хишту чўб, боѓ) имкон 
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фароњам мешавад ( сањ. 121)117. Аз њама муњим, марзњои 
замонњои хурд аз миѐн бардошта мешаванд ва аз ин 
њисоб њаљми он меафзояд (сањ. 12118) ва дар натиља «дар 
колхози калон машинаю тракторро васеъ кор фармуда, 
њосилро хеле баланд бардошта мумкин» (сањ. 121)119 
буд. Њамчунин, хеле аз мансабу вазифањо ихтисор ва 
ќувваи корї меафзояд. 

Аммо ин кор мухолифон низ дорад, ки яке аз 
дигар низоъњои румон ба шумор меояд. Масалан, раиси 
калхози «Роњи нав» Ањмадљон ба ин мухолиф аст. Њеч 
набошад ба колхози камбаѓали «Навобод» пайвастан 
намехоњад. Масалан, бо њам пайвастани колхозњои 
Њољиумар («Ситораи сурх»)  ва Юнусбоб («Навобод») 
аз сабаби аз њамдигар ранљидани ин ду раис мушкил 
шудааст. Чун онњо ба ифоќа омадаву ба њам пайвастан 
хостанд, аз миѐн масъалаи замини колхози «Роњи нав» 
(Ањмадљон), ки чун фона ду колхозро аз њам људо 
мекард, ба миѐн омад. Ва боз ин мушкили дигаре буд 
дар кори муттањидшавї. Нињоят дар нињодњои поѐнї ба 
ин натиља мерасанд, ки барои аз байн бурдани 
мамониятњо барои муттањидшавии колхозњо, бењтар 
аст, ки ин се колхоз, якбора ба њам пайвасти шаванд ва 
инро ташкилотњои болої низ маъќул мешуморанд ва 
зоњиран масъала њал ва низоъ бартараф мешавад. 
Дигар масъалае, ки дар сохтори  ѓоявию бадеии румони 
«Навобод» мавќеи асосї дорад, иртибот миѐни 
зиндагии иљтимоиву љамъиятї ва масъулияти 
хонандагони иштирокдорони он ба шумор меояд. 

Масоили хонаводагї аз оѓози румон, аз он ки 
Њољиумар интизори духтараш аст, ки аз Сталинобод 
бармегардад ва дар ин сафар Нуралї бо духтари вай 
Шодигул ошно мешаванд ва дар ин љараѐн Юнусбой 
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норизогї кардаву бо Нуралї тунд меравад, оѓоз 
мешавад. Ва ин оѓоз то анљоми румон то андозае идома 
меѐбад. Масъалаи хонавода, албатта, дар румон 
мафњуми васеъ ва як љузъи муќаррарии зиндагист, ки 
бар шахси оиладор иртибот мегирад. Масалан, 
муносибати эњтиромона ва баробар ба зану духтар; 
Юнусбой бо занаш ва бародараи занаш Туроб: 
зиндагии бебарори Зубайда, мољароњо дар 
хонадоршавии Њошим корвон; мушкилот дар ибтидои 
зиндагї ва муошиќати Мунира ва Рањим ва ѓайра.  

Вале, муносибати хонаводагии баъзе  аз онњо, 
масала Њољиумар бо духтараш Шодигул ва Нуралї дар 
љои аввал аст. Муошиќати Нуралї ва Шодигул як хати 
рўшане дар сужаи румон аст ва бисѐр аз масоилу 
низоъњо дар иртибот бо он њаллу фасл мешаванд. 

Бояд гуфт, ки дар ин низоъ бисѐре  аз масоил њал 
мешаванд, муносибати ашхос ба урфу расм ва озодии 
интихоби афрод (фарзандон) ошкор мешавад 
(Њољиумар), савияи маънавии љавонї (Шодигул ва 
Нуралї) бештар рўшан гардида, балки зинаи наверо 
мепаймояд. Њаминро њам бояд гуфт, ки бисѐре аз ин 
масъалањо як њаќиќати воќеї дар шароити 
Тољикистони имрўз низ мебошанд. 

Дар румони «Навобод» њарчанд он ба дахолати 
котиби њизб њал мешавад, аммо ин баѐнгари он аст, ки 
ба тасаввурњои кўњнаву мањдуди хонаводагї рахна 
ворид омадааст ва он бенатиља низ набудаст. 

Ба ин њама нигоњ накарда, дар румони мазкур 
масъалаи хонавода ва масоили иљтимої, истењсолї, 
хосса мафкураї ба њам бар мехўрад ва дар иртибот ба 
якдигар њаллу фасл мешавад. 

Ба ин маънї, дар румон маќоми њизб, роњбарии 
сиѐсї, амалї кардани барномањои њизбї дастури кору 
амали њама мебошад. На танњо њизбиѐн, балки одамони 
одї, дар назди ин барномаву дастурот масъулият њис 
мекунанд. Ба ин маънист, ки мушкили муошиќати 
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Нуралї тавассути Боравиков (бо маслињату супориш) 
њал мешавад. Фаъолони колхозу бригадањо тавассути 
мутолиаи осори Сталин «Масъалањои ленинизм» ва 
суханронињои ў, ќарорњои анљумани партия худро 
босавод ва тарбия мекунанд ва гўѐ ин сабаби рушду 
пешрафти онњо мегардад. Албатта, чунин сиѐсатгарої 
аз таассуби зиѐд ва тарѓибу ташвиќот иборат мегардад 
ва аќли солими инсонї ва фарњангу фаросати ўро иваз 
менамояд, ки ин худ як навъ мањдуд кардани озодии 
инсон аст.  

Ва нињоят, гумон мекунам, ки як сабаби боло 
гирифтани назарияи бенизоъї ба њамин тасаввури 
«муъљизаї» нисбат ба «хирад»-и њизб иртибот мегирад. 
Њеч набошад дар румони «Навобод» имкон 
намедињанд, ки низоъњо бо он њама умќу моњияташон 
инкишоф ѐфта, то ба дараљаи такондињандаи ањли 
љомеа расанд (дар ромаи «Шодї»-и Икромї ва 
њамчунин ќиссаи «Љавонї»-и Толис ва бисѐре аз дигар 
ќиссаву њикояњои ин солњо низ аслан низоъу бархўрди 
љиддие мављуд нест, ки љомеаро ба марњалаи тозае боло 
баранд ва ѐ сабаби ошкор гардидани њаќиќатњои тозае 
гарданд). 

 Бо ин њама мањдудиятњо нигоњ накарда, румони 
«Навобод» як кўшиши муваффаќона дар тасвири 
њамосаи њаѐти дењот ба шумор меояд.  

Ќањрамонони асосии румон њама аз маноќиќи 
гуногуни Тољикистон - Ленинобод, Фарѓона, 
Конибодом, Ашту Уротеппа, Дарвоз мебошанд, ки 
аввали солњои 30 бештар он ихтиѐрї муњољир шуда 
омаданд. Њољиумар ва Юнусбой, њарду аз дењаи 
Њисораки соњили Сир. Аввал ба мардикории мењнатї  
машѓул буданд ва диданд, ки замини Вахш бо њама 
сахтиву мушкилињои коркард, замини баќуввату 
файзбор аст. Онњо зуд музде кор карда, асбоби кишту 
кор омода карданд. Аммо чун диданд, ки бо мењнати 
дастљамъона ва кумакњое, ки колхоз мекунад, корашон 
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хубтару пурмањсул пеш меравад, хоњиши узви колхоз 
шудан карданд. Ва Ќодиров, ки аз оѓоз онњоро барои 
омадан ба Вахш талќин карда буд, чун боз як даста 
муњољирон аз Ашту Уротеппа ва Конибодом омаданд, 
дар Сариќамиш барояшон колхоз ташкил кард, «онгоњ 
Юнусбой ва Њољиумар якум шуда ба он колхоз 
даромаданд» (сањ. 85)120 ва номи колхоз њам аз њамин 
ваќт, аз он ки замини нав обод карда мешуд, «Навобод» 
ном гирифт. 

Баъд Њољиумар ба колхози «Ситораи сурх» рафт 
ва он љо раис шуд. Юнусбобо, низ баъди љанг, ки 
колхози «Навобод» хеле нотавон шуда буд, раисиро ба 
уњдааш гузоштанд. Ва ин ду дуст њамеша бо маслињат 
кор мекрданд. Њољиумар ба Юнусбобо дар оѓоз 
ѐрдамњои љиддї кард. Њатто кор ба дараљае расид, ки 
онњо майли хешиву аќрабо шуданро карданд: Шодигул 
-  духтари Њољиумарро ба хеши Юнусбобо Туроб 
Мусоев номзад шуда буд. Аммо ваќтњои охир, чун 
Юнусбобо шартњои шарик шудани Њољиумаро ба 
осиѐбу љувози онњо «савдо» кард, ихлоси ў аз 
Юнусбобо гашта, «љангї» шуд ва њатто аз бањри ќудо 
шудан ба ў баромадан хост. 

Дар румон, њамин тавр дар пањлуи кору 
истењсолот, масъалањои оилавї ва хонаводагї ба миѐн 
гузошта мешавад, ки ба кори колхоз бетаъсир 
набудаанд. Масалан, Њољиумар аслан бо Юнусбой дар 
њељ маврид њамкорї кардан намехоњад (хосса, ки 
масъалаи якљоя кардани колхозњояшон дар миѐн аст). 

Образи Њољиумар дар ин силсила љолиби диќќат 
баромадааст. Вай ба сифати раиси колхози «Ситораи 
сурх» аз худ кордонї нишон медињад: колхозаш 
пешќадам, зиндагии мардумаш хуб, худ соњибэњтиром 
аст: Ўро дар тамоми манотиќи Сариќамиш мешиносанд 
ва њурмат мекунанд. Вай худ дар истењсолот аз 
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њамагуна фикри пешќадам истифода мекунад ва чун 
масъалаи муттањид кардани колхозњо ба миѐн омад, 
Нуралиро дастгирї кард ва њатто барои ба осонї њал 
кардани он аз пайи чораљўї афтод. Бо њайате назди 
(раиси «Роњи нав»), ки муќобили ин иттињод буд, 
меравад ва мехоњад ба ў бо маслињат ва аз обрўи худ 
таъсир дошта бошад. Вале чун вай ба ин кор ризоят 
намедињад, аз паи чораи дигар мешавад. 

Бисѐр муњим аст, ки Њољиумар дар муќобили 
Ањмадљони мухолиф ва Юнусакаи дудила, зуд 
ањаммияти масъаларо пай мебарад ва барои амалї 
шудани он кўшиш ба харљ медињад… 

Баъди муттањидкунї низ вай давъвогари њеч 
мансабе нест, балки ба љавонон имкони роњбарї 
медињад (баръакси Ањмадљон) ва сарвари бахши 
чорводории колхози навро ба уњда мегирад. Аммо дар 
роњи сафар ба сўи чарогоњ, аз асп ба дарѐи сарди 
кўњистон афтида, шушаш шамол хўрдаву бар асари 
ѐрии фаврї надидан, мефавтад. Њољиумар як инсони 
шуури иљтимоиаш баланд аст, ки барои рушди дењот 
сањми арзанда гирифтааст. 

Аммо вай дар масъалањои оиладорї назари танг 
дорад. Ин на ба он маъност, ки вай дар хонавода як 
каси зургў бошад. На, вай падари мењрубон ва шавњари 
ѓамхор аст, ба тарбияи фарзандон низ таваљљуњи хоса 
дорад. Аммо дар ин бахш њанўз аз урфу одатњои 
суннатї пойбанд аст, бештар мутеи муњит ва андешаи 
одамон мебошад. Ин хислати вай хосса, ваќте ки 
масъалаи «гањворабандон»-ро шикаста, аз 
хонадоршавї бо Туроб рў гардонида, Нуралиро 
интихоб кардани духтараш Шодигул» ба миѐн меояд, 
зоњир мешавад. 

Чунонки дар боло зикр шуд, Њољиумар ва 
Юнусамак ба хотири бештар наздик шудану ќавї 
гардидани оилањояшон Туроб - писархонди Юнус ва 
Шодигул духтари Њољумарро «гањворабандон» карда 
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буданд. Аммо ин як амали суннатї боиси дарди сари 
зиѐде мегардад. Хусусан, ки аз ин ќавл гаштан кори 
содае нест, зиѐда аз он назди мардум гўѐ ў аз он љињат 
масъулияти сахте њам дорад. Аммо Њољиумар дар 
муносибат ба иљрои ќавлаш низ заддунаќизињо нишон 
медињад. Масалан, ваќте ин худ аз Юнусака ранљид, 
дигар ќатъї омода буд, ки аз бањри њамагуна ањду 
паймони хонаводагї бо ў барояд. Бале чун масъала 
нозуктар пеш омад ва Шодигул бар алайњи раъйи ў 
амал карда, таваљљуњаш бар Нуралиро баѐн дошт, раги 
ору номусаш ба љунбиш даромад ва ўро эњсоси тарс аз 
шармандагї дар назди мардум фаро гирифт. Ва бо ќањр 
изњор дошт: 

« - Ман ба ѐди ту оварда мемонам, духтари 
берўй!. Маљбур накунед» будааст! «Одати кўњна» 
будааст! Агар ту, шайтонбача, чї будани шарму њаѐро 
надонї, туро дар њаќиќат маљбур кардан лозим. Ман 
њоло аќламро нахўрдаам, ки аз барои ту шуда дар пеши 
мардум обрўи мўи сафедамро ба замин занам. Хуб 
мушу гурбабозиро баровардаї ту - боз бо кї? – бо 
одами занмурдаи фарзанддор! Иззати худро надоштаї 
бетамиз!» (сањ. 200)121. Њатто чунин масъала гузошта 
буд, ки агар «ањду паймон вайрон шавад, аз ин љоњо 
сарашро гирифта баромада меравад» (сањ. 201)122. 

Чунонки маълум аст, Њољиумар ба масъалаи 
суннат муносибати сахту бебањс дорад ва кас гумон 
мекунад, ки дар чунин вазъият њалли масъала аслан 
имкон надорад. 

Аммо, чунонки устод Шакурї изњор медорад, 
чунин як «љањли мураккаб» ба мантиќи хислати 
Њољиумар, хусусан навхоњињои иљтимоии ў мухолиф 
аст, вале мешавад, ки чунин њолат рўй дињад ва одамон 
дар ду љабња љамъиятиву оиладорї дар љонибњои 
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мухолифе ќарор дошта бошанд.123 Њалли ин масъала 
дар чунин њолат, албатта кори сангин аст. Аммо дар 
румон ин низоъ бо як суњбати оќилонаи Баровиков - 
рањбари њизбии ноњия њал мешавад, ки боэътимод 
намебошад. Нависанда имкон намедињад, ки ќањрамон 
баъди ин суњбат ба андеша равад, сари амали 
нодурусти худ муњокима ронад. Аммо вай аз суњбати 
Баровиков баргашта, ба занаш изњор доштааст: 

« - Мою ту дурустакак фикр накардаем, 
Шарофат. Суханњои оншабаи духтарат хеле маънї 
дошт… Ман он бегоњ ќањрам омада, бо вай муомилаи 
сахт кардам… Духтарат номаълум-номаълум одами 
дигар шуда мондааст. Вай он духтаре нест, ки падару 
модараш ба њар касе, ки хоњанд додан гиранд. Не, вай 
он хел нест! Ману ту обрўи худамон гуфта, ба суханњои 
Шодигул дуруст эътибор накардем… Бо Туроб кор 
намешудагї барин…» (сањ. 210)124. «Росташро гўям, ин 
Туроб ба ман он ќадар маъќул набуд. Аќлаш кам…» 
(сањ. 211)125. 

Њољиумар пас аз муттањид шудани колхозњо 
љонишини раис оид ба бахши фаъолияти иљтимої 
(барои аз фермаи гусфандони колхоз хабар гирифтан ба 
кўњи Тавоќчї сафар дошту ба об афтод) касал шудаву 
мефавтад. Аммо, ин њам аљиб аст, ки дар рўзњои охири 
умраш суроѓи Юнусакаро кард ва ба Нуралї гуфт: 

« - Юнусро љеѓ занетон… Ман… сињат 
намешавам… омада маро бинад» (сањ. 363, Юнусбой 
дар сафари Сталинобод буд)126. 

Шояд дар ин лањзањо ў тамоми умри бо Юнус 
гузаронида, аз сафар ба Вахш то ба њолро аз хаѐл 
мегузаронад ва боз аз њама муњимтар ќиссаи шикастани 
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ањди «гањворабахш» ба ѐдаш мерасад. Ва Юнусбой њам 
дар дасташ асои дароз фиѓонкашон «Во љигарам! Во 
љигарам!» гўѐн ба љанозаи ў мерасад. Ва ин бењтарин 
нишонаи садоќат, тафоњум ва одамияти инсони хуб аст. 

Чењраи Юнусбой њам дар румон наќши кам 
надорад. Ў низ аз њамон муњољирони Њисорак  аст, ки 
ба Вахш омада, донишу таљирабашро барои ободии он 
сарф кардааст. Узви колхоз шуд, колхози алоњида 
ташкил кард, мењнати зиѐде сарф намуд ва нињоят ба 
колхози дар солњои љанг аќибмондаи  «Навобод» як сол 
раис њам шуд. Пас аз муттањтидшавї сардори бригадаи 
сабзавоту обчакорї таъин шуд ва барои ривољи он сањм 
њам гирифт… Вай дар сафари пурмашаќќату 
масъулиятноки муњољирбиѐрї ба кўњистон (њамроњ бо 
Ањмадљон) сафар карда, ба колхоз коргарони нав 
овард. 

Юнусбой одами содаест, вале ин камбуди 
худашро медонад, гоње ба манфиати худ (дар масъалаи 
Туроб) кор карда бошад њам, инсони кинагире нест. 
Худаш гуфтааст, ки ваќт надошт, ки хонад, бузургсол 
аст ва боз изњор доштааст: «Ман камбудиамро пинњон 
намекунам» (сањ. 264)127. 

Аммо аз ин байн чењраи Ањмадљон (раиси 
колхози «Роњи нав») рагу равѓанї манфї дорад. 
Аввалан, колхозаш пешќадам аст, чорвои зиѐд дорад, 
пахтаи хуб истењсол мекунад, ба колхозчиѐнаш ба њар 
рўзи мењнат мањсулоти бештаре медињад. Зоњиран ба 
њамин сабабњост, ки ба муттањид кардани колхозњо 
муќобил аст. Масъаларо дар маљлиси умумии 
колхозчиѐн гузошта, раъйи онњоро дар бораи якљоя 
нашудан гирифтааст. 

 Бинобар ин, ба худаш эътимод дорад ва ба њељ 
як аз далелу хоњиш ва истиноди хубии иттињоди 
колхозњо розї намешаванд. Нињоят, чун фикри 
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муттањид кардани колхозњо аз боло маъќул дониста 
мешавад, беилољ мемонад. Аммо умедвор аст, ки ўро 
раиси ин колхози навтаъсис интихоб хоњанд кард. Вале 
ба сабаби худбиниву инодкорињояш ва камсаводии 
сиѐсиаш, балки умуман савод надоштанаш, номзадиаш 
рад карда мешавад. Ў сардори бригадаи навтаъсис дар 
заминњои нав таъин мешавад. Вале ба кор намеояд, 
умед дорад роњбари нави колхоз аз уњдаи кор 
намебарояд ва боз ба ў рўи ниѐз меоранд. Њатто бо 
бањонае барои пули электростансия фурўхтани 
гўсфандон, дўсташ Аъзамро ба роњ мандозад, то миѐни 
колхозчиѐн тафриќа бавуљуд оварад. Њошим Корвон ба 
ў гуфтааст: 

«… Умеди ту пуч, хаѐлат хом аст, Ањмадљон. 
Расво намешаваем! Ман ба ту аз рўи дўстї мегўям, - аз 
роњи хато гард!»  (сањ. 278)128. Вай то охир аз худнамої  
барнамегардад ва чун бо Юнус барои муњољирон 
мераванд, баргашта бо ѓурур мегўяд: 

«… Агар ман намебудам, Юнус якта њам 
муњољир оварда наметавонист» (сањ. 360)129.  

Дарвоќеъ, симои Ањмадљон бо ин њама 
гарданшахию, инодкорї, саркашињо ва бархилоф 
рафтанњояш љолиби диќќат аст. Дар вазъияте, ки њама 
бо андак тарѓиб ва талош аз пайи рањбарон мераванд 
ва бечуну чаро супориши њизбиро ба иљро мерасонанд, 
ў бо худрайъї ба воќеаву њодисањо ва одамони румон 
ранги дигаре илова мекунад… 

Чун сухан аз боби рањбарони кори дењот 
меравад, нависанда, албатта, ба роњбарони њаизбию 
советї, чун дар он даврон буд, афзалият медињад. 
Бахусус, образи Боравиков аз ин љињат љолиби диќќат 
баромадааст. 
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Вай аслан, аз солњои 30 дар Тољикистон будааст, 
баъд ба љанг рафта, боз бармегардад (њамроњ бо 
Нуралї љангидааст) ва инак, роњбари њизби ноњия аст. 
Баровиков таќозо дорад, ки сарварию рањнамоии њизб 
на ба тариќи фармонравої ва тарс додан, балки 
оќилона бошад. Ин дастури кори вай аст. Дар оѓоз ба 
Нуралии тундрав гуфтааст: «…- Мо туро барои 
фармондињї ѐ ѓўзпояѓундорї нафиристода будем. Мо 
туро барои он фиристода будем, ки бо одамњои 
«Навобод» шинос шавї, дили онњоро ѐбї, ба онњо 
рафиќона ѐрї расонї» (сањ. 33)130. 

Њарчанд Баровиков дар сужаи асар дер-дер 
намудор мешавад, вале дар лањзањои муњимми њалли 
масъалањои хољагї (ѐфтани трактор, муттањид сохтани 
колхозњо, тарбияи маънавии мардум) ва корњои 
хусусиву хонаводагї (ишќи Шодигул ва Нуралї) 
муносибати дўстонаву оќилона дорад, ки ин ба шахси ў 
љозибаи хосе бахшидааст. 

Нуралї аз ќањрамони марказии румони 
«Навобод» ба шумор меояд. Метавон гуфт, ки тамоми 
масоили румон ба василае ба ў иртибот мегирад. 
Нависанда ўро дар сафњои аввал ба майдони воќеањо 
ворид месозад: ў аз Сталинобод, баъди гузаштани 
курси њизбї баргаштаву дар роњ ба ў Шодигул (духтари 
Њољиумар) њамсафар гардид. Дар љараѐни сафар онњо 
бо њам шинос шуданд. Ва чун ба маркази ноњия 
расиданд, ў ба Њољиумар ва Юнусбой - ин дўст, ки ба 
пешвози Шодигул баромада буданд, ошно мешавад ва 
њатто миѐни ўву Юнусбой бархўрде ба амал меояд. 
Њарчї њам бошад эњсос мешавад, ки вай аз он ки бо 
Шодигул шинос шуд, дар худ њолати масарратбахше 
эњсос мекунад. 

Нуралї иштирокчии љанг аст ва бо котиби 
њизбии ноњия Баровиков ба њам љангидаанд ва инак, ў 
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ба дењаи худ, балки колхози худ баргаштааст ва ўро ба 
курс фиристодан ва дар он љо ў ба Ленинобод сафар 
карда, ба кори колхозњои миллионери он ошно 
мешавад ва аз онњо таассуроти зиѐде ба худ дорад. Дар 
дидорбинї Баровиков мефањмонад, ки ўро чун 
намоядаи райком ба колхози аќибмондаи «Навобод» ба 
кор фиристоданї њастанд. Аммо ў дар лањзаи аввал 
њайрон аст, ки чаро ў бояд ба ин колхоз ба кор равад ва 
норозигї низ изњор мекунад. Баъди андешањо пай 
мебарад, ки сабаби ба «Навобод» рафтан нахостанаш, 
њамоно «њаваси зиндагонии тинљу беташвиш» аст ва ба 
худ гуфт, ки «Айб аст, айб!» (сањ. 16)131. Баъди ин 
эътиром акнун кор кардан дар «Навобод» «њатто 
шавќовар менамуд» (сањ. 16132). Ва гўѐ нависанда, дигар 
ўро ба маљрои зиндагии пурмашаќќату муборизањо ва 
амалї кардани хоњишњо, таљрибаи санљишњо, кору 
созандагї ва расидан ба маќоми хоси иљитимоиву 
хушбахтии хонаводагї мегузарад. 

Ў зан надорад, занаш њангоми дар љанг будан 
фавтидааст ва аз ў як духтар дорад ба номи Зебї. Њоло 
ба Шодигул ошиќ шудааст, ошиќи воќеї. 

Аммо воќеият чунон аст, ки аз дасти вай њеч коре 
намеояд:  Њољиумар ќатъиян ба хонадоршавии Нуралї 
ва Шодигул муќобил аст, вай барои њифзи ќавлу сухани 
ба Юнусака додааш ва нигоњ доштани обрўи худ, 
љараѐни тўйи Шодигул ва Туробро метезонад. Нуралї, 
ба сифати котиби њизб, намешавад, ки ба худсарї роњ 
дињад ѐ Шодигулро њамроњ гираду аз дењу колхоз берун 
равад. Ба Њољиумар, Юнусака ва дигарон сахт гуфтан 
намехоњад, чун бояд минбаъд бо онњо кор кунад… Дар 
ин мавридњо чунин ба назар мерасад, ки вай побанди 
расмияти иљтимоист ва ба муњити рањбарї тобеъ аст. 
Аммо, боз њам ягона љое, ки метавон ба њалли масъала 
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мурољиат кард. Њамон роњбарияти њизб аст… Нуралї 
бо њазор андеша назди Баровиков мерасад ва 
масъаларо пеши ў матрањ мекунад. 

Аммо Баровиков ин масъаларо хеле устокорона 
ва бо тадбир њал мекунад: Њољиумарро дар мисоли 
духтари худаш, ки бо раъйи дилу хоњишаш шавњар 
интихоб карда буд ва Юнусакаро чун коммунист, ки 
мехоњад духтарро ба писархондаш Туроб ба занї 
дињад, бовар мекунонад, ки ба муњаббати Шодигул ва 
Нуралї мамониат нарасонанд… Инак, зоњиран, 
масъалаи муошиќат њал шуда, мушкили дигар барои 
Нуралї намондааст. Аммо, барои Нуралї барин 
афроди иљтимоъ, ки маќсаду барномањое пеши рўи худ 
гузоштаанд ва дар иртибот бо иљтимоъгарої дар 
адабиѐти шўравї, масъалањои зиѐди истењсолї пешорў 
њастанд. 

Ва яке аз ин масъалањои муњим муттањид 
кардани колхозњо мебошанд. Нуралї барои њалли он ва 
розї кардани мухолифон пайваста шудани колхозњо 
(раиси «Њаѐти нав» Ањмадљон) чорањои зиѐде 
меандешад, вале натиљае њосил намешавад. Аммо ба 
ќавли нависанда Нуралї аз  афроди мушкилљўй ва 
масъалаофар аст ва барои расидан ба њадафи худ то 
охир талошу мубориза мекунад. 

Ва инак назди вазифањои дигар мисли нишон 
додани он ки то чї андоза колхози бузург фоидавор 
аст? Он ба фарњанг, маишат ва дунѐи маънавин 
дењотиѐн чї таъсире дошта метавонад? Зиѐда аз он, 
назди ў масъулияти барпо кардани оила ва имкони 
хондану инкишофи фикрї кардани Шодигул меистод. 

Аммо дар ин миѐн назди вай масъулияти дигаре 
пеш меояд. Падари Шодигул Њољиумар мефавтад ва 
оилаи онњо бесаробон мондааст. Зиѐда аз он, Шодигул 
рўњафтодааст, ки дигар имкони хонданаш аз байн 
рафта. Вале Нуралї худ ба ў талќини хондан мекунад 
ва кумак ба хонадони онњоро низ ба уњда дорад. 
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Дар кори љамъиятї низ пешрафтњо назаррасанд: 
колхози муттањидшудаи ба номи Сталин ба сафи 
пашќадамон ворид мешавад. Заминњои нав кушода 
мешавад, канал ва истоњи барќии худї сохта мешавад. 
Њамин аст, ки вай ба ифтихори гуфтааст. «Ин канал, 
ќаср, шањр, заводро ман сохтаам, ин чўлистони 
пештараро ман њам гулистон кардаам, дар онњо 
мењнати ман њам њаст!» (сањ. 384)133 . 

Дар воќеъ Нуралї баѐнгару амаликунандаи 
идеалњои њизби коммунист аст. Бисѐр мавридњо 
шудааст, ки вай масъулияти њизбї ва обрўи худро ба 
њам пайваста, аз амали фаъолона ѐ љасурона дар 
зиндагии шахсї истињола кардааст, чунонки дар 
мавриди хостгорї ба Шодигул дидем. Боз, инак, 
Шодигул ба тањсил ба Институти хољагии ќишлоќ 
рафтааст ва тибќи муоњидаашон Нуралї низ бояд ба 
мактаби партиявї хондан равад. Аммо роњбари 
ноњиявии њизб гуфтаст, ки ў соли дигар бояд равад ва 
боз њам мутеъи ин фармон аст (сањ. 397)134. 

Куллан Нуралї бештар бо хислатњои иљтимої  
зоњир мешавад ва дар ин амал фаъол аст, 
ташаббускориву кордонї зоњир мекунад, њамон 
маќсадњои њизбї ва ѓояњои худро љиддї ва босубот 
пайгирї мекунад. Фаќат тавассути ишќи Шодигул хеле 
аз эњсосоти инсонии ў, дарду алам ва самимияту 
вафодорї, куллан дунѐи ботини вай зоњир мешавад. 
Љаззобияти чењраи Нуралї аз њамин ба њам омадани 
љанбањои иљтимої ва шахсї (њарчанд на њама ваќт) 
зоњир мешавад. 

Чењраи Шодигул љаззобияти бисѐр дорад. Ў он 
духтари муќаррарии дењотист, ки дар шароити нави 
шўравї ба воя расидаст, аммо талош барои истиќлол 
дорад. Вай дар муњити сахту суннатии хонавода 
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зиндагї мекунад. Падари ў, њарчанд сарвари як колхоз 
аст, вале дар масъалаи хонавода ва духтару 
хонадоршавии он нигоњи танге дорад. Модараш низ 
њамчунин. Вайро ба бародари хоњарзани Юнусбобо -
љавони олуфтаи сабукбор Туроб «побанд» кардаанд. 
Аммо Шодигул Нуралиро дўст доштааст ва дар ин роњ 
фаъол њам њаст, ба ў љавоби мусбат медињад, барои 
расидан ба дидораш њаракат кардаву ба ин муяссар њам 
мешавад. 

Маълум аст, ки Шодигул дар бобати расидан ба 
мањбубааш фаъол аст. Чун сирри дилбастагиаш ба 
Нуралї ошкор мешавад, вай бо падар рўирост изњор 
медорад, ки Туробро намехоњад ва гўѐ хондан 
мехоњад… (сањ. 159)135. Падар ќатъї ва љиддї ўро аз 
њушдор дода мегўяд: «Агар ту сухани падаратро ба 
замин партої, духтари ман нестї», (сањ. 159)136. Аммо 
Шодигул умедашро наканда, аз пайи чора аст, ва њатто 
ба ин натиља мерасад, ки вай ба шахси наѓз надиданаш 
шавњар нахоњад кард: «Њар чї ки шавад, майлаш, 
фаќат Нуралї ўро монанди пештара дўст дошта бошад, 
барои Шодигул њамин бас аст, дар он ваќт Шодигул ба 
њама чиз тоб меоварад» (сањ. 160)137. 

 Аммо ўро эњтироми падару модар ва гапи 
мардум дар бораи он, ки Нуралї гапи «рўймол»-ро ба 
сифати ифтихор ба одамон овоза кардааст, ранљидааст 
ва дигар барояш муњим нест, ки ба кї ба шавњар 
мебарояд: «Туроб бошад Туроб-дия» гуфтааст ў.  Аммо 
тавассути Вера, ки Нуралї рањнамої карда буд, асли 
масъаларо мефањмад, вале аз камфаъолияташ Нуралї 
дар тааљљуб аст…  

Аммо Шодигул дар њамин мавридњо низ нисбат 
ба Нуралї бадбин набудааст ва чун баъд аз суњбат бо 
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Баровиков падараш дигар аз нияти бо Туроб 
хонадоршавии ў бармегардад, зуд ба Нуралї нома 
навишт ва хурсандии худро изњор намуд… Шодигул 
падару модарро эњтироми хоса дошт, аз муваффаќияти 
падар шод ва ифтихорманд мегардид, бинобар ин 
ногањон фавтидани ў барояшон хеле гарон афтод. Вай 
масъулияти бештаре назди модар ва бародару 
хоњаронаш эњсос мекунад. 

Дар ин лањза вайро Нуралї ва дўстон дастгирї 
карданд, нагузоштанд, ки дилмурда ва рўњафтода 
шавад. Имкон фароњам оварданд, ки сафар кунад (ба 
колхози Ленин барои санљидани мусобиќа), ба ин 
васила аз аламњо дур шавад, оламу одам бинад. Дар 
воќеъ, ў ин сафарро дар рўзнома (бо талќини Вера) 
ќайд карда, ва ба худ на танњо таассуроти бисѐре 
(суњбат бо сарњадбонон, дидани сарњади њамсоя ва 
ќиссањо дар бораи он љо) бардошта, боз њам аз 
мушоњидаву дидањояш чанд ташаббусеро ба миѐн 
гузошт: сохтани ќароргоњи сањрої, сохтмони 
радиоузел, афзудани сафи чинакчиѐни 
«понздањњазоркилограмї», парвариши аплесину лимон, 
тути баргаш калон (японї) …(сањ. 377)138. Ин сафар дар 
дили ў орзуи хондану аграном шуданро ќавитар намуд 
(сањ. 376)139, вале аз бепадарї ин орзуро 
амалинашуданї медонад. Дар ин мавридњо Нуралї ва 
дўстон ба ў дасти ѐрї дароз мекунанд ва ў донишљўи 
Институти кишоварзї шудааст, вале боз дилаш дар 
дења, мехоњад зањмати кашидаашонро дар замини пахта 
љамъ орад амалї гаштани ташабуссњояшро бинад. 
Њамин тавр њам шуд: ба иљозати ректори донишгоњ дар 
як моњ пахтачинњоро анљом дода, ба барќ рўшан 
шудани зодгоњашро бо чашмон мебинад. Инак, ў 
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тањсилашро идома медињад ва интизори ба тањсил 
омадани Нуралї мебошад. 

Шодигул инсони сода, покнињод, ростќавлу 
зањматкаш ва бовафост, ки дар шароити нав барои 
озодии маънавии худу занони тољик талош дорад ва аз 
љињат чењраи ибратбахшу пурањаммият аст. 

Њошими Коравон яке аз образњои љолиби 
диќќати румони «Навобод» ба шумор меояд. Дар оѓоз 
вай як шахси лоќайду бепарво ва озодихоњ аст, ки ба 
коре ва љое мутеъ будан намехоњад ва ба њар куљо, ки 
рост меояд, кору зиндагї мекунад. Њатто дар ѓами 
сарпаноњу хонавода њам нест ва танњо дар 41-солагї 
оиладор шуда, дар яке аз хонањои падарарўсаш зиндагї 
мекунад. Аммо инсони поку содадил ва шўху њаззол 
аст. Нависанда, љанбаи мардумии ин образро махсус 
таъкид кардааст. Лаќаби Корван ба номаи вай аз он љо 
њамроњ шудааст, ки чанд муддат дар «артели корвонњои 
Ќўрѓонтеппа ба сифати корвонбошї хизмат карда, ба 
районњои дурдасти Тољикистон уштур меронд» (сањ. 
48)140. Дар сохтмонњои канали ба номи Сталин ва роњи 
оњани камбари Сталинобод-Ќўрѓонтеппа кор карда, 
дар он љоњо ба каландзанї ном бароварда (сањ. 48)141 
буд. 

Корван чун аз саргаштагї дилаш мемонад, ба 
Сариќамиш, ба колхози «Навобод» омада, аввал 
хусусикор мешавад ва баъд ба колхоз медарояд. Корван 
дар ин миѐн се-чор сол дар Вахш истода кор карда ва 
агар дар аввалњо одамгурезу дамдузд буд, њоло улфат, 
гапзан, њатто русидон шудааст ва њикмати «Одам ба 
одам зинда, якка њаром мемурад» (сањ. 49)142 њамеша 
сари забонаш аст. Хислатњои аљибе дорад: боре, соли 
1941 аз замини наздињавлигиаш њосили бисѐр  - њафт 
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њазор дона анор ба даст меорад. Бисѐрињо талќин 
мекунанд, ки анорро ба бозор 5-6 сумї, њељ набошад ба 
колхоз 3-сумї фурўшад. Аммо ў ин њамаро рад мекунад 
ва нињоят њамаи онро ба госпиталњои њарбї бепул 
таќдим мекунад. (сањ. 49)143. Нињоят вайро рафиќонаш 
ба љону њолашро намонда ба беваи Њасанчол хонадор 
намуданд (сањ. 50)144. Инак, ў бо љиддият ба кори калхоз 
пардохта, яке аз пешќадамони истењсолї гардидааст. 

Њатто ба узвияти њизб пазируфта мешавад. Бисѐр 
аљиб аст, ки вай ба омўзиши сиѐсї пардохта, гўѐ ба 
њамин сабаб, љањонбиниаш васеъ шудааст.  

Корван инсони бозарофат аст ва аз ин љињат 
зиндадил мебошад. Зиѐда аз ин,  ў одил  ва њаќгўст, 
мењнаткаши росткор аст. Ин аст, ки баъди муттањид 
шудани колхозњо ва ташкили колхози ягонаи ба номи 
Сталин, ўро раис интихоб мекунанд. (сањ. 265)145. 

Аслан ин интихоб тасодуф набудааст: вай њам ба 
гузаштаи аљибу пурмољаро ва мењнатќаринии худ (вай 
соњиби ордени Байраќи Сурхи мењнат њам њаст) ва њам 
дар кори раисї инро собит мекунад. Чењраи Њошим 
саркор љанбаи амиќи инсонї, мардумї ва 
масъулятшиносии иљтимої дорад. 

Хасоиси њунарии румони «Навобод». Чунонки 
гуфта омад, румони «Навобод» се тањрир дорад (1949, 
1950, 1953) ва нависанда, албатта, дар ин љараѐн онро 
на танњо аз њайси муњтаво, дарунмоя ва мундариљаи 
ѓоявї тањриру тасњењ кардааст, балки дар айни замон 
дар љараѐни аз бар кардани тасвири њамосии воќеањои 
њаррўза ва тасвири бадеии масъалањои зиндагии дењот 
низ будааст. Худи нависанда њамчунонки дар бахшњои 
аввал ќайд кардем, бар ин таъкид кардааст. 
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Аз аввалин хасоиси бадеї (њунарї)–е, ки аз 
мутолиаи румон ба назар мерасад, тасвири даќиќи 
воќеъгароѐна аст, ки аз тасвиру наќли зиѐдатї барњазар 
мебошад. Воќеаи румон бевосита оѓоз мегардад ва дар 
њамон ибтидо  ќањрамонњо: Њољиумар, Юнусбой, 
Нуралї, Шодигул ба њам бармехўранд ва аз њамон 
ибтидо муносибату низоъњо (миѐни Нуралї ва 
Шодигул, Нураливу Юнусбой) оѓоз мегардад. 
Нависанда пайваста онњоро дар як майдони амалиѐт 
мегузорад. Чун Нуралї аз тарафи роњбарияти њизби 
ноњия ба сифати намоянда ба Сариќамиш, ба колхози 
«Навобод» (раисаш Юнусбой) фиристода мешавад, пас 
муносибатњо мураккаб, амалу бархўрдњо мушаххас ва 
чењрањо пайваст рўшан мегарданд. Он пайваста дар 
фаъолият, иртибот, бањс, њалли мушкилот, кору мењнат, 
созандагї ва аќибкашї, якдигарнофањмї ва талоши 
амалї кардани дастурњои зиндагии иљтимоиву шахсии 
иштиродорони асар шакл гирифтаву љараѐн меѐбад. 

Бинобар ин, чунонки гуфта омад дар сужаи 
румон ба наќли батафсил, тавсифњои барзиѐд ва њатто 
руљўъњои таърихиву равонї камтар бармехўрем. 
Ќањрамонњо бештар амал мекунанд, дар фаъолият 
њастанд, муколима доранд ва ѓайра. Румони «Навобод»  
дар ин мавридњо аз таљрибаи драмнавсии Улуѓзода хеле 
бањра гирифтааст. 

Аммо куллан румон аз тавсифу наќл орї нест. 
Вале дар он нависанда бештар аз љузъиѐтпардозї ва 
манзараофаринї кор гирифтааст. Як намуна аз 
ибтидои румон, ки Њољиумар ва дигарон интизор 
омодаи автобус аз Сталинобод њастанд: 

«Гудоки мошина миѐни суњбатро бурид. Аз 
тареза як автобуси сурхи лойолуд дар шоссе намоѐн 
шуд. Дар чойхона зуд-зуд дањ-дувоздањ кас худро ба 
дар заданд. Аз паси онњо Њољиумар ва Юнусбой њам 
баромаданд. 
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Зоѓони дар шохи садањо нишаста аз гудоки 
автобус тарсида, ба њаво париданд, муддате ќар-ќар 
карда, гўѐ ки ягон љое пинњон шудан мекофта бошанд, 
дар болои кўчаву майдон чарх заданд ва дигар љойи 
муносибе наѐфта, боз ба шохи дарахтон нишастанд» 
(сањ. 5)146. 

Пайдост, ки нависанда љузъиѐтро хеле бомаврид 
ва њунармандона ба кор мегирад. 

Тасвиргарии бо љузъиѐт хоси кулли румон 
мебошад. Њатто порањои наќлшуда, њам љузъи тавсифи 
шахсиятњо мебошанд. Ба таври куллї наќл дар румони 
«Навобод»  аз љониби «донои кулл», яъне нависандае 
(ровие), ки аз њама чиз огоњ аст, омадааст. Ин чунин 
маънї дорад, ки тањкия дар он айнї (объективист). 
Аммо аз матни роман маълум аст, ки дар он тавсифњои 
бетафсил ва наќли доманадор камтар ба кор гирифта 
шудаанд, вале дар онњо низ љузъе аз њолату нишоне аз 
мавриди муайян таъкид меѐбад: 

«Хабидан њоло барваќт буд, Нуралї барои 
гардиш кардан ба кўча баромад. 

Вай бе њељ маќсаде дар кўчањои шиноси шањрча 
ќадам мезад. Магар аз барои бозгаштан ба диѐри худ ѐ 
аз ягон сабаби дигар бошад, ки вай шод буд, ба тавре 
ки дер боз дили вай онгуна шодиро њис накарда буд» 
(сањ. 9)147. 

Маълум, ки ин пора на наќле аз вазъи Нуралї ва 
амалї вай, балки љузъиѐти муњимми равонї «шод 
буданд», он гуна шодие, ки «дер боз дили вай… њис 
накарда буд» мебошад. Ин шодї барои ќањрамон 
номашкуф аст ва нависанда (ноќил) низ онро ќайд 
мекунад, вале ошкор намесозад. Ин ба наќли ў љозибае 
мебахшад ва фаќат њадс задан мумкин аст, ки ин шодї 
одї нест ва њамоно иртиботе ба ошнои хосса ба 
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Шодигул мегирад ва ин номашкуфї ба он хосияти 
рамзї, медињад, яъне куллан башорат аз истиќболи шод 
дар рўзгори вай…Ва вай ба дидани зебоињо (масалан, 
шањрча) оѓоз кардааст (сањ. 10)148. 

Албатта, тафсилот ба њаддест, ки вазъият ва 
њолат, сабабњои амал тавзењ шуда бошад. Гоње аз ин 
наќли муфассал ба кор гирифта мешавад. Хусусан, 
барои пеши назар овардани рўзгори (зиндагиномаи) 
иштирок доранд асоси асар ва њам манзараи табиист. 
Масалан, саргузаштњои аљоибу ѓароиб ва корномањои 
Њошим Корвон (сањ. 47-50)149, саргузашти Баротов ва 
модараш Бибї Мастура (сањ. 38-40)150, воќеаи аз дењаи 
Њисораки соњили Сир ба водии Вахш кўч бастани 
Њољумар ва Юнусбой, ки аз диди Њољиумар наќл шуда, 
бо тасвири манзараи табиат ва ривояти таърихї  
омехта, то ташкили колхозро дар Сариќишлоќ ѐриву 
њамкории ин дўст ва романи «Навобод»   интихоб 
шудани Юнусбойро фаро гирифтааст (сањ. 80-90)151. 
Њамчунин њикояти аљабу ѓариби Бобои Носир дар 
дараи Сангдара (сањ. 352-359152), ки ба сари худ як асари 
аљиби намакину латифавореро мемонад (Чамбули 
«Гурўѓалї» - замони шўравї; ќишлоќи тиллої) ва 
метавон гуфт ба сари худ мустаќил аст). 

Њамин тавр ба натиљае расидан мумкин аст, ки 
дар румони «Навобод»   аз сужаи доманадори эпикї ва 
наќли њикояву ривоятї хеле зиѐд ва он њам дар бахшњои 
оѓози ин румон (то сањ. 90)153 ба кор гирифта шудааст. 
Баръакс дар он воќеањоро њам ќањрамон бештар дар 
айни амал ва фаъолият самт ва руљўъњои саргузаштї  
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њам дар мавриди тасвир (характеристика)-и ќањрамон 
оварда мешаванд. Дар ин мавридњо наќл (тањкия) 
хусусияти дуовозаро мегирад. 

Дар дигар мавридњо сужа суръате дорад, дар 
њаракату пешрафт аст, њарчанд бар асари умќу шиддат 
пайдо накардани низоъњо мураккабї ва њаяљоновариро 
ба худ касб намекунад. Ба њар навъ тањкияи Улуѓзода 
мушаххасоти бисѐре дорад ва љузъиѐти лозима њамеша 
таъкид мешавад: 

Њољиумар, аз он ки бачагонро ба арчаи Соли 
нави колхози «Навобод»  рафтан нагузошт, пушаймон 
шуда ва њатто ба Шодигулро, ки худсарона додару 
хоњарашро он љо бурдааст, дар итоб буд, акнун барои 
ислоњи хатояш омода аст. 

«Вай ба хонааш омада, Шарофатхоларо фармуд. 
- Духтаратро љеѓ зан! 
Шарофатхола аз оњанги ќатъии фармоиши вай 

хавф бурда, ба вай шафќатталабона нигоњ карду хоњам-
нахоњам аз паи иљрои фармон рафт. 

- Ба ман хизмат буд-мї? Дадо? - дар пойгањ 
истода пурсид Шодигул. 

Њољиумар љавоб надода тањаммул кард. 
Шарофатхола, гўѐ ба њимояти духтараш омода шуда, 
ба пањлуи вай омада истод. 

- Ба «Навобод»  рафта хурсанд шуда омадї? - ба 
Шодигул нигоњ накарда пурсид Њољиумар. 

- Бачањо…хурсанд шуданд, - аз тарсу њарос сањл 
забонаш гирифта љавоб дод Шодигул. 

- Хў-ўш! - мадкашида гуфт Њољиумар ва ба зану 
духтараш рўй гардонида, ролашро то охир бурда 
натавониста, чашмонашро нимпўш карда табассум 
намуд» (сањ. 110)154.  

Дар воќеъ, ин пора як манзараи зиндагиест, ки 
на танњо њаракату амал, балки љунбишњои рўњї, 
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аксулљавобњои равонї ва хеле њолатњоро фаро гирифта, 
нависанда тавассути сухани (нутќи) худ онњоро таъкид 
мекунад ва хосса муколамаи онњо баѐнгари хислат ва 
њолати он њост - Њољиумар падари сахтгир, 
Шарофатхола - модару зани мушфиќ ва њам Шодигул 
духтари ба падар эњтироми зиѐд дошта ва ѓайра… 
мебошад. 

Аз ин љо маълум аст, ки сабки асосии Улуѓзода 
тасвиркорї ва манзараофаринї аст. Ва њамчунин аз 
муколама (диалог) хеле хуб ба кор гирифта шудааст. 
Гумон меравад дар ин мавридњо таљрибаи драманависи 
Улуѓзода ба имдод расидааст. вале куллан дар румон 
њаракати воќеаву њодиса, љараѐни инкишофи он ва ба 
сўи њаллу интињо никишоф ѐфтани он риоя карда 
шудааст. 

Инро банду баст ва сохтори куллии румон низ 
тасдиќ мекунад. «Навобод»   аз чилу њафт (сањ. 47)155 
бобњои хурд иборат аст ва барои дар шакли нисбат 
муъљаз пешнињод кардани воќеањои баамаломада, 
ибрози паѐми нависанда мусоидат кардаанд. Онњоро 
сужаи ягона ва маќсади ѓоявї ба њам мепайвандад. 
Њарчанд мешуд онро ба чанд бахш ѐ ќисматњои бузург 
таќсим карда, марњалањои муњимми гардиши воќеањоро 
махсус таъкид кард. Аммо нависанда ба ин одат 
накардааст ва ѐ махсус ин корро намекунанд (њарчанд 
воќеањои румон то муттањид шудани колхозњо ва баъди 
он ба ин имкон медод). Шояд ў тамоми воќеањои 
асарро чун давому инкишофи ягона, яъне рафти табии 
љараѐни зиндагї (бо пасту баландї) нишон додан 
мехоњад. 

Њамин нуктаро таъкид кардан лозим аст, ки 
банду басти румон (аз бобњои хурд ба њам омадан) бо 
устухонбандии румони Рањим Љалил «Одамони љовид» 
(ќисми 2) монанд аст. Румони Рањим Љалил низ аз сї 
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(30) боби хурд таркиб ѐфта буд. Аммо Рањим Љалил ба 
њар боб наздик ба њикояи мустаќил мешавад (шояд ин 
аз таваљљуњи вай ба ќолаби њикоя иртибот мегирад). 
Аммо Сотим Улуѓзода њар бобро чун љузъи сужаи 
асосї, лањза, манзарае аз он тасвир карда, онро чун як 
љузъи тасвири умумии эпикї манзур доштани маќсадњо 
истифода кардааст. Гумон меравад ин ду нависанда бо 
сабаби таљрибаи аввали румоннависї ба чунин шакли 
тањкия мурољиат намудаанд… 

Румони  «Навобод»  бо ин њама воќеънигории 
сирфаш нигоњ накарда, аз аносири зењнї, тасвирњои 
рамзиву масалгуна холї намебошад. Аммо ин њам 
бисѐр муњим аст, ки нависанда мехоњад аз воќеањои 
зиндагї ва дигаргунињои он бо таъкиди маънї ва 
ањлият рамзу тамсил эљод кунад. 

Масалан, ваќте ки аз Канали калони Њисор ва аз 
зеботарин манзарањои республикаи кўњии мо сухан ба 
миѐн меоварад, сарбанди каналро чунин тасвир 
менамояд: «Сарабанди оњан-бетонии Канал ба болои 
дарѐ  савор аст. Ба масал дарѐ аспи бозигарест, сарбанд 
савори вай ва соњилњои гранитбанд - лаљоми вай. Об 
хашмгинона худро ба дарвозањои оњанини сарбанд 
мезанад. Чунин ба назар мерасад, ки агар баногоњ 
дарвозањо каме ба ќафо љунбанд, об онњоро зада 
афтонда, њамаи монеањоро рўфта мебарад. Аммо 
дарвозањои оњанин намељунбанд, сарбанд мањкам ва 
устувор аст - дар вай порае аз иродаи фўлодини халќи 
Тољикистон, ки каналро дар солњои Љанги Ватанї 
сохта буд, таљассум ѐфтааст. Халќ дарѐи Душанберо ба 
сероб кардани водии зархези Њисор маљбур намуд» 
(сањ. 272)156. Ин масали худсохта, дар воќеъ ба иќтидору 
созандагии мардум иртибот мегирад. 

Дар кулл наметавон гуфт, ки Улуѓзода ба 
намодсозї таваљљуњи зиѐд дорад. Ин ду маврид њам аз 
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таъкиди ањаммияти кору таѓйири моњияти мењнати 
мардум иртибот мегирад, яъне намоди иљтимоист. 
Куллан, паѐни румон низ рамзест аз ќудрату хоњиш ва 
имконоти созандагии инсони нав (шўравї). 

Аммо аз мавридњое, ки ба намодсозии фалсафї 
имкон њаст, таваљљуњ зоњир намекунад. Масалан, имкон 
дошт, ки байни Нуралї ва аспи вай Шабранг таносуби 
ба худхосеро барќарор намуда, тавассути муќоисаи 
онњо хеле аз масоили иртиботи инсону њайвон, 
ќаробату тафовутњои онњо, њусни тафоњуми дуљониба 
(чунонки њангоми бузкашї ин зоњир мешавад) ва 
муњаббати самимии онњоро (мисли дар «Њасани 
аробакаш»-и М. Турсунзода ва «Алвидоъ, Гулсарї!»-и 
Ч. Айтматов) бозгў намояд. Аммо гумон мекунам, ки 
ин ба сабки устод Улуѓзода, ки воќеъгароии сирф аст, 
камтар иртибот мегирад, зеро дар ин равиши тасвир 
рамзу роз танњо тавассути тасвири амиќ ва таъкид бар 
рўи љузъиѐт имконпазир асту бас ва боз агар нависанда 
худ бар ин кор хоњиш зоњир карда бошад… 

Њамин тавр, куллан наќлу ривояти Улуѓзода 
воќеъгароѐна ва тасвирист. Нависанда, њатто аз 
манолог (сухани ќањрамон, нутќи ботинї, такгўй) хеле 
кам истифода мекунад. Дар муќобили ин дар тањияи 
(ривоят) муколама (диалог) мавќеи муњим дорад. Ва 
муколамаи иборат аз гузориши масъалањо, бањсу 
талош, пайгирии аќидањо ва ба субут расонидани онњо, 
бовар кунонидани мубоњисин аст. Инак бањс сари моли 
колхози  «Роњи нав» аст, ки аз дигар колхозњо бештар 
аст ва Ањмадљон (раиси собиќ) онро ба миѐн кашида, 
ѓаразњои худро (аз њам људо кардани колхозњо ва худ 
раис шудан) ба амал бароварданист: Бинобар ин, 
Нуралї бо эътирозгарон сари бањс дорад: 

«Нуралї аз ќиѐфаи колхозчиѐн медид, ки љавоби 
бригадиронашон ба онњо писанд омад. 

- Моѐн моли бегонаро не, моли худамонро талаб 
мекунем!- 
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- Аъзам бо овози баланд илова кард, то ки њама 
шунавад. 

Ањмадљон, ки дам нишаста чой менўшад, якбора 
ба љунбиш даромада, кафи дасташро ба бари љомааш 
молида, нос андохта ба таги забон њаво дод. 

- Монем ин гапро. Коњи кўњнаро бод кардан чї 
лозим? - нохушнудона љавоб дод Ањмадљон. 

- Не, - эрод гирифт Нуралї, - ин «коњ» тамоман 
нав аст. 

- Ин хел бошад, монед одамњо гап зананд. -
Ањамадљон ба дасташ нишастагонро нишон дод. - Ман 
гўш менадозам. 

- Хўш, рафиќон, майлаш, таќсим бошад таќсим. 
Биѐед аз ферма сар кунем. Инро гуфта Нуралї як дам 
сукут кард. 

Аз колхозчиѐн касе гуфт: 
- Гап њам дар сари њамин, дигар чизи таќсим 

меакардагї-нест! 
Нуралї аз сумкааш як вараќ коѓазе, ки дар он 

маълумоти аз акти ќабули молу мулк гирифтаашро 
навишта буд, баровард…» (сањ. 338)157. 

Маълум, ки дар ин муколама ва тавзењњои 
нависанда як манзараи бањсу бархўрд ва назарњои 
гуногун таљассум ѐфтааст ва зиндагї чашмнамост. 

Улуѓзода дар «Навобод»   намунаи њикояти 
латифу хандадор ва иборатбехшро њам ба намоиш 
гузоштааст. Ин њикояти Бобои Носири сангдарагї 
мебошад, ки аз ду бахш иборат аст. Бахши аввали он 
саргузашти ўро пеш аз Инќилоб ва замони баъди онро 
дар бар мегирад, ки вай ба бас 15 сол чўпонї кардааст. 
Бой њангоми фирор бо се њазор сар гўсфанд ба 
Афѓонистон дар сарњад ўро гузоштаву барои музди 
мењнат (15 гўсфанд) медињад, вале фиреб дода, боз 
мегирад. Бобо бо сахтињо ба Сангдара баргашта, ањд 
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мекунад, ки дигар аз диѐраш ба љое нахоњад рафт, чун 
ватани бобої мебошад ва бояд чароѓаш рўшан биистад 
(сањ. 352-353)158. 

Аммо, инак ў наќли дигаре  мекунад ва акнун 
аќидааш низ дар бораи Ватан ва кўчидан дигар 
шудааст. Ва ин таѓйир барояш њафтаи гузашта рух 
додааст. Вай баъди 25-сол ба хотири пешвоз гирифтани 
фарзандонаш Ањмад, Ќањрамони Иттињоди Советї боз 
ба сафар мебарояд ва рањорањ аз Ёвону Кўктош то 
Сталинобод дигаргунї ва аљоибу ѓароибе мебинад, ки 
гўѐ дар хоби шаб дида бошад: дењу шањракњои обод, 
чароѓон, киштзору боѓњои бекарон ва сабзу хуррам, 
одамони хушбахт ва мењрубон. Пулњои азим ва роњи 
поезд. Ва бобо поездро «як кўњи сиѐњи бадњайбат, ки 
наъра кашида давон-давон» ба сўяш меояд, дида ба 
њарос меафтад ва ба паси хараш пинњон мешавад (сањ. 
355)159 ва боиси хандаи мардум мегардад. Сталинобод 
бошад он Душанбеи  ќадима нест, озода, хуштарњ, 
биноњои баланд, наќлиѐти одамбар, одамњои хубу зебо, 
фарању шодї ва шабона: «…. шањр равшатар мешуд, 
тилої мешуд, мисли он ки сад њазор пуд тилоро орд 
карда, ба болои шањр пошида бошад» (сањ. 357)160. Вай 
њамроњ бо писар ба вохўрї ва саѐњатњо ба Вахши сабзу 
хуррам мебарояд ва ў гуфтааст: «Пир рафтам -  љавон 
омадам, дилам шод шуд, равшан шуд» (сањ. 358)161. 

Ва ин њамаро ба Чамбули Мастон аз достони 
«Гурўѓлї» њамсон дида, ба Искандар - њофизи 
гурўѓлихон дар айни наќлаш изњор доштааст:  

«Э Искандар! Медонї ман дар куљо будам? Дар 
Чамбул будам, љони ширин!» Чамбул бояд донед, 
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кишвари ободест, ки мегўянд Гурўѓлї (сањ. 358)162 сохта 
будааст. Искандар њайрон шуд, ман гуфтам: «Э љони 
ширин, Чамбули ман рафтан он нест, ки ту њар ваќт 
сифат мекунї, балки Чамбули тољикии Чамбули 
советии мост! Вай аз Чанбули ту зеботар аст, ки дар љои 
Душанбеи куњан, Њисори куњан, Вахши куњан пайдо 
шудааст. Њамаи Тољикистони советии мо Чамбул шуда 
будаасту ман бехабар. Ту, Искандар, - гуфтам, -акнун 
минбаъд Чамбули советии моро сифат кун!». (сањ. 
359)163. 

Албатта, ин њикоят маќсади таблиѓї дорад ва 
замоне гуфта шудааст, ки Юнусбой ва Ањмадљон ба 
Сангдара барои ба Вахш муњољир овардан рафта 
буданд. Зоњиран, ин наќли Бобои Носир, ки як андоза 
ба шавќу мафтунї ва бо тањайюр омехта аст ва аз 
њамон маќсади таблиѓотиаш низ сарчашма мегирад. Ва 
дар он шароит ва дар муќоиса бо Тољикистони љанубї 
ва Вахши навобод, он чи ў мегўяд, шоистаи тавсиф аст. 
Аммо чизи муњим бар оњанги наќли сабуку шўхиомез ва 
бо васфу замми халќист, ки бо назму афсонањои халќи 
иртибот дошта, нињоят бо орзуву ормони мардумї дар 
бораи кишвари ободи Чамбул дар њамосаи мардуми 
«Гурўѓлї» пайванд мехўрад (муќоиса кунед бо 
«Ќишлоќи тилої»-и Миршакар) ва мардум, чї мегўяд, 
ки дар мисоли ободикорињои шўравї онро ба амал 
баромада мењисобиданд… 

Дар румони «Навобод» хеле аз намунањои 
адабиѐт ва њунар ба кор гирифта шуданд. Пешакї бояд 
гуфт, ки онњо бештар иртибот мегиранд ба фазои 
фарњангии солњои баъди љанг ва доираи адабиро 
њунарии он даврон. Њамчунин баъзе аз намунањои 
назми мардумї ва ривояту афсонањо, низ ба чашм 
мерасад. 
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Агар ба иртибот бо «њикояи, Бобои Носир 
масъаларо идея дињем, пас ѐдрас аз «бойчечак»-гўи 
(с.90) ва бозии «Барбинависї» (сањ. 25)164, масъалаи паи 
малахро пеши Искандар (сањ. 218)165, китоби 
«Намунањои адабиѐти тољик» (сањ. 145)166, «маљмўаи 
таронањои тољик» ва истифода аз зарбулмасалу 
маќолњо дар наќли нависанда ва сухани ќањрамонро 
зикр кардан мумкин аст. 

Аммо хеле аз намуна ва љузъиѐти њунару 
адабиѐти муосири тољикї низ мавриди истифода аст. 
Масалан, суруде аз операи «Тоњир ва Зуњра» ва суруди 
«Дар сояи сарви ќади дилљўи ту бошам» (сањ. 21)167, 
байте аз Пайрав (сањ. 243)168, Операи «Евгений Онегин» 
(сањ. 212-213)169, суруди умумї (сањ. 294)170, наќди шеъри 
Лоњутї «Пули Вахш» (сањ. 309)171, ба вазъу њолати 
мувофиќ бо истифода рафтаанд. Чунонки аз 
«Намунањои адабиѐти тољик» ѐд шуд, инчунин маљмўаи 
«Восеъ» (сањ. 96)172, шеъри Рўдакї ва дигар классикњо 
мавриди мутолиаи умум будааст. 

Дар румони «Навобод»   аз хоб  (сањ. 242)173, 
рўзномаи ќањрамонї (сањ. 369-376)174 ва мактуб (сањ. 
396-98)175низ истифода шуда, он барои кушодани фикру 
андеша, олами ботинї ва розу ниѐзи ќањрамон ва 
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иртиботу якдигарфањми онњо ба кор рафтааст. Куллан, 
забони «Навобод» равон, вале сода, аммо бо истифода 
аз калимањои ўзбекиву русї (аммо русињо аз ночори) ва 
серистеъмол будани бандаки пурсиши «-мї?» тафовут 
мекунад. 

Метавон гуфт, ки кўшиши Улуѓзода, бо њамаи он 
пасту баландаш умќ пайдо накардани низоъњо, боз њам 
бобарор будааст ва онро метавон як сањифаи љолиб дар 
тасвири вусъатноки њаѐти дењот, куллан, ва зиндагии 
дењќонону колхозї, хусусан, дар адабиѐти тољикї ва 
њамчунин дастоварди нависанда дар амали аз бар 
кардани њунари румонависї чун ќадами муњимме ба 
шумор овард. 
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ТАЪЛИФОТИ АДАБИЁТШИНОСИИ 
СОТИМ УЛУЃЗОДА 

 
 
Нависандаи тавонои тољик, устод Сотим 

Улуѓзода, пеш аз он ки ба таври љиддї ба достоннависї 
рў оварад, дар оѓози фаъолият ба наќднависї ва 
пажўњиш иштиѓол дошт. Дар марњалаи аввал ба наќди 
осори назму насири адабиѐти муосир пардохт ва 
баъдтар диќќати ўро пажўњиши адабиѐти гузашта 
бештар љалб намуд. Метавон гуфт, ки дар муддати 
солњои 30-40 асри гузашта Сотим Улуѓзода, пеш аз 
њама, ба сифати як мунаќќиди адабї ва муњаќќиќи 
адабиѐт матрањ будааст. Аммо то ба њол ба ин риштаи 
фаъолияти эшон њеч таваљљўње зоњир нашудааст. Дар 
ин маќола кўшиш менамоем, ки ба таври мухтасар 
таълифоти ўро дар бораи таърихи адабиѐт ва 
шахсиятњои адабї мавриди баррасї ќарор дода ва ба 
ин васила сањми ўро дар шаклгирии адабиѐтшиносии 
нави тољикї  то њадде муайян намоем. 

Пеш аз он ки дар бораи фаъолияти 
адабиѐтшиносии Сотим Улуѓзода изњори назар кунем, 
бояд чанд нукта аз вазъи маънавї ва илмиву адабии 
Љумњурии Тољикистони навбунѐдро ба хотир оварем. 
Пеш аз њама, бояд зикр кард, ки илми адабиѐтшиносї 
дар Тољикистон як риштаи тоза ба шумор меояд. То 
солњои 20 асри бист аз Тољикистон ва пойтахти он 
шањри Душанбе ба сифати маркази илмиву адабї ва 
фарњангии як кишвар ва халќ њеч ному нишоне вуљуд 
надошт. Мардуми тољик њарчанд дар имтидоди 
садсолањо аз миллати сернуфузтарину созандаи Осиѐи 
Марказї мањсуб мешуданд ва марокизи фарњангии вай 
амсоли шањрњои Бухорову Самарќанд, Хуљанду 
Истаравшан ва Панљекат ба шумор меомаданд, аммо 
бар асари марзбандињои ноодилона ва худсаронаи соли 
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1924 дар шўравї ба тољикон љаври бузурги таърихї 
шуд ва танњо дар заминаи як бахши шарќии собиќ 
аморати Бухоро (1924) ва баътар бо пайвастани Хуљанд 
ба он дар маљмўъ Љумњурии шўравии Тољикистон 
(1929) таъсис ѐфт, ки пойтахти он дењаи Душанбе ва 
забони расмиаш забони тољикї эълом гардид. Метавон 
гуфт, ки мардуми тољик бо он њама таърихи зиѐда аз 5 
њазорсолаи умумии форсї-тољикї, аз ин ба баъд бояд 
зиндагии тозаеро оѓоз мекард, зеро аз марокизи асосии 
фарњангии худ мањрум гардида буд. 

 Албатта, дар эљоди фарњанги нави тољикї тамоми 
мардуми тољикзабони Осиѐи Марказї иштирок 
доштанд, вале њиссаи асосї ва бузург ба уњдаи 
Љумњурии Тољикистон ва нињодњои навтаъсиси илмиву 
адабии он меафтод. Ва њар чизе, ки  бо зуњур ва рушду 
нумуви фарњанги нави (мудерни) тољикї иртибот 
мегирад, ба вазъу шароити мазкур иртиботи танготанге 
дорад. Акнун шањри Душанбе ба маркази сиѐсиву 
иљтимої ва њамчунин пажўњиши таърихи мардуми 
тољик табдил шуда буд. Дар ин љо муассисањои илмиву 
фарњангие аз ќабили Институти илмї-тадќиќотии 
назди Кумисариати маориф (1930), Маркази 
тољикшиносї (1930), филиали (бахши) Академияи 
илмњои собиќ Шўравї (1932), Институти давлатии 
омўзгорї (1931), Китобхонаи давлатии ба номи 
Фирдавсї (1933), нахустин маљаллаву рўзномаљот 
таъсис дода мешавад ва ба нашр оѓоз менамоянд. Яъне 
пайваста шароит барои тањќиќи илмї ва баррасии 
адабиѐт ва наќди он ба миѐн меояд, аммо савия ва 
кайфият, балки миќдори корњо вобаста ба имконоти 
мављуда дар як љумњурии навтвъсис анљом мегирифт, 
ки фаъолияти илмиву адабиѐтшиносии Сотим 
Улуѓзодаро мањз дар ин замина метавон баррасї ва 
тасаввур кард. 

Инак, дар солњои 20-30 асри гузашта бо ташаббуси 
њукумти Тољикистон тањќиќи адабиѐти гузашта ба 
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танзим дароварда мешавад. Аз нахустин корњое, ки дар 
ин самт анљом ѐфт, китоби устод Садриддин Айнї 
«Намунаи адабиѐти тољик» (Москав, 1926) ба шумор 
меояд. Баъдтар ба муносибати њазораи Абудќосим 
Фирдавсї рисола ва маќолоте зиѐде аз љониби устод 
Садриддин Айнї, Нарзуллоњи Бектош, Абдуррауфи 
Фитрат, Рањим Њошим ва дигарон таълиф мешавад, ки 
бидуни шак, барои шаклгирї ва тањаввули 
адабиѐтшиносии навини тољикї мусоидат намуд. Дар 
ин миѐн, вобаста бо њама пасту баландињои  сиѐсати 
Давлати Шўравї дар ин бахш, маќолањои мутааддаде 
дар бораи адабиѐти гузашта ва намояндагони он аз 
љониби ањли тањќиќ, амсоли Бањриддин Азизї, 
Шарифљон Њусейнзода, Абдусалом Дењотї, Холиќ 
Мирзозода ва дигарон навишта мешавад. Нињоят, соли 
1940 китоби дастљамъонае тањти унвони «Намунањои 
адабиѐти тољик» ба чоп мерасад, ки аз тањќиќу танзим 
(тањия)-и осор фароњам омада буд. Зиѐда аз он, мањз дар 
нимаи дувуми солњои сиюм ва ќалб аз љанги љањонии 
дувум силсиларисолоти устод Айнї дар бораи устод 
Рўдакї, Фирдавсї, Саъдї, Ибни Сино таълиф шуд, ки 
дар кулл ибтидои адабиѐтшиносии тољикї дар риштаи 
адабиѐти классикї ба таълифоти мазкур иртибот 
мегирад. Дар миѐни пажўњишгароне, ки ба тањќиќи 
адабиѐти гузашта ќарор доштанд, Сотим Улуѓзода 
љойгоњи хоссе дорад. 

Њамин тавр, як бахши муњимми фаъолияти 
тањќиќии Улуѓзодаро маќолаву пажўњишњои бахшида 
ба адабиѐти гузашта ва чењрањои адабии он ташкил 
медињад. «Кохи назм» аз ин силсила маќолаи нахустин 
аст, ки соли 1934 бахшида ба њазораи Абулќосим 
Фирдавсї таълиф ва интишор шуда буд176. Маќолаи 
мазкур бештар љанбаи таассуротї дошта, бо эњсоси 
хоссе навишта шудааст. Аммо ин њиссангезї ва 
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мафтунї дар заминаи шинохти Фирдавсї ва љойгоњи 
вай дар таърихи адабиѐти форсї-тољикї ва љањонї 
сурат гирифтааст, бинобар ин, он аз таассуроти як 
хонандаи одї тафовут дорад. Ба њамин далел метавон 
гуфт, ки ин муассирї ва мафтунї барои як умр мењру 
иродати Фирдавсиро дар ќалби Улуѓзода нишонд ва 
натиљи ин муњаббат ва дилбастагиро бахусус дар 
фаъолияти минбаъдаи адабии вай метавон ба сароњат 
мушоњида кард. Аз силсилаи пажўњишњо ва маќолоте, 
ки Сотим Улуѓзода дар мавриди адабиѐти гузашта ва 
классики тољикї таълиф кардааст, пеш аз њам, силсилаи 
маќолањояшро дар маљмўаи «Намунањои адабиѐти 
тољик»177 (1940) ѐдовар шудан лозим аст. Бояд ќайд 
кард, ки маљмўаи мазкур дар илму адаби муосири 
тољик, пас аз асари устод Садриддин Айнї «Намунаи 
адабиѐти тољик» (1926), дувумин кўшише дар амри 
пеши назар овардан ва тасаввур кардани сурати кулли 
таърихи адабиѐти форсї-тољикии дањ асри охир (асрњои 
1Х–ибтидои асри ХХ) дар Мовароуннањр ва дигар 
манотиќи форсизабонон ба шумор меомад. Њарчанд ин 
ду асар ба сифати намунањо ва маљмўа ба табъ расида, 
маќсади мураттибону муллифони онњо ба ањли тањќиќ 
ва доираи васеи хонандагон пешнињод кардану 
шиносонидани осори адабї буд, вале ин дуро метавон 
ба сифати тарњи аввали таърихи адабиѐти форсї-
тољикї дар Љумњурии Тољикистон номзад кард, ки дар 
адабиѐтшиносии гузашта ва нави тољикї коре бесобиќа 
будааст. Аксар маќолоте, ки дар ин маљмўа љой дода 
шудааст, кўшише дар љодаи тањќиќи зиндагї ва 
эљодиѐти нависандагони алоњида, нишон додани 
љойгоњи онњо дар таърихи адабиѐт буд. Бахусус 
маќолањои Сотим Улуѓзодаро метавон аз њамин ќабил 
таълифот ба шумор овард. 
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 223 

Дар маљмўаи мазкур маќолањое рољеъ ба устод 
Рўдакї, Даќиќї, Фирдавсї, Абўалї Сино, Носири 
Хусрав ва Саъдии Шерозї, ки аз тарафи вай таълиф 
шудаанд, љой дода шудааст. Пайдост, ки аввалан 
Улуѓзода чењрањои асосии адабиѐти форсї-тољикиро 
мавриди тањќиќу пажўњиш ќарор додааст (ѐ њайати 
тањрир пажўњиши ин корро ба ў бовар кардаанд), ки 
эљодиѐти онњо баѐнгари зуњуру буруз ва тамоюлњои 
рушди ин адабитѐт мебошанд. Сониян, маќолањои 
Улуѓзода дар заминаи истифода аз манобеъи илмї ва 
сарчашмањои гузашта (тазкирањо ва осори таърихї), 
асарњои худи адибон анљом дода шудаанд. Нињоят, 
онњо фарогири тањлилу тавсифи кофии илмї аз 
зиндагиномаи хусусї ва адабии ин шоирон мебошад, ки 
дарѐфташон дар он даврон ба нудрат иттифоќ меафтод. 

Аз нахустин таълифоти ў дар ин силсила, маќолае 
тањти унвони «Рўдакї» мебошад. Он дар асоси 
сарчашмањое чун «Намунаи адабиѐти тољик»-и 
Садриддин Айнї (Маскав, 1926), «Намунаи адабиѐти 
Эрон»-и Мирзо Мўњсин Иброњимї (Боку, 1923), 
«Оташкада»-и Лутфалибеки Озар ва тазкираи 
Давлатшоњ (асри ХУ) таълиф шудааст. Дар маќола 
њоло сухане аз Рўдак ва Панљрўд ба унвони љои 
таваллуд ва вафоти шоир нест. Аммо агарчи дар баъзе 
сарчашмањо Рўдакиро Бухорої гуфтаанд,  Улуѓзода бо 
такя ба маълумоти муаллифи «Оташкада» ба зодаи 
Самарќанд будани ў таъкид дорад. 

Нуктаи дигари лозим ба зикр дар ин маврид он 
аст, ки Улуѓзода Рўдакиро бар ин асос, ки дар њамаи 
ќолабњо шеър сурудааст ва осори вай то ба дараљаи 
девон расонидааст, «сардафтари адабиѐти тољик»178 ба 
шумор меоварад. Њамчунин ѐдовар мешавад, ки Рўдакї 
асари машњури «Калила ва Димна»-ро, ки ќиссаи 
њайвонот аст, ба назм даровардааст. Ин нукта низ 
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таъкид шудааст, ки асари мазкур ва њамчунин девони 
ѓазалу ќасоиди Рўдакї аз байн рафта, аз онњо як 
миќдори каме боќї мондааст. Аммо Улуѓзода бар ин 
аст, ки њамин порчањои боќимонда низ «бо мазмуни 
бойи пурњикмат ва шакли  бисѐр дилчаспи худ ба табъи 
баланд ва таланти бузурги ин аввалин шоири тољик 
гувоњї медињанд».  Дар мавриди фољиаи охири умри 
Рўдакї, хусусан кўрии вай, Улуѓзода изњор медорад, ки 
Рўдакї дар поѐни умр дар баробари сахтињои зиндагї 
«…нобино шуда монда буд». Аммо дар канори ин 
изњор медорад, ки «эњтимол меравад, ки вай ѐ дар 
натиљаи раќобати баъзе аз шоирони дарборї ва ѐ дар 
натиљаи «гунањкор» шуданаш бо сабабе дар назди 
амирони Сомонї чашмаш кўр карда шуда бошад»179. 

Њамин тавр, маълум аст, ки дар маќолаи мазкури 
Улуѓзода хеле аз нуктањои муњимми рўзгору осори 
устод Рўдакї зикр шуда ва мавриди андешавау баррасї 
ќарор гирифтаанд, ки дар он айѐм нав ба доираи 
бањсњои илмї ворид мешуданд, балки имрўз низ 
мавриди гуфтугў дар бањсњои илмиву адабї ба шумор  
меоянд. 

Улуѓзода фаъолияти пурсамар ва сарнавишти 
талхи Рўдакиро дар иртибот ба сууду суќути даврони 
њукмронии Сомониѐн тавзењ медињад ва ин нукта низ 
бисѐр муњим ба шумор меравад. Вай дар иртибот ба 
зиндагиву фаъолияти Даќиќї низ зикри ин омилро 
муњим мешуморад ва ќайд менамояд, ки «Даќиќї, пас 
аз Рўдакї, яке аз бузургтарин шоирони давраи 
Сомониѐн аст». Дар ин маврид муњаќќиќ хостааст њам 
сањми сулолаи Сомониѐнро дар таърихи сиѐсии 
мардуми тољику форс ва зуњуру бурузи забону адабиѐти 
он таъкид кунад ва њам зимнан аз таърих ва замони 
ташаккулу таъсири дуљониба – давлати миллї ва 
равнаќи адабу фарњанг сухан ба миѐн оварад. Инро 
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метавон як намуна аз зоњир шудани меъѐри пажўњиши 
иљтимої-таърихї дар тањќиќоти  адабиѐтшиносии нави 
тољикї ба шумор меояд, ки дар солњои 20-30 асри ХХ 
дар оѓози шаклгирї буд ва Улуѓзода ин равишро дар 
њамаи маќолоти зикршуда ва дигар навиштањои 
минбаъдаи худ пайгирї карда, ба ин васила дар 
ташаккули илми адаби нави тољикї сањм гирифтааст. 

Дар баррасии зиндагї ва осори Даќиќї низ ин 
усул риоя шудааст. Тибќи таъкиди Улуѓзода дар 
замоне, ки маќолаи ў навишта мешуд, њанўз дар 
пажўњиши рўзгор ва осори Даќиќї масъалањои 
норўшан хеле бисѐр будаанд, бинобар ин изњор 
менамояд, ки зиндагиномаи Даќиќї ниѐз ба «тадќиќи 
љиддї» дорад, зеро њанўз ному насаб, аз куљо будан, 
таваллуд ва вафоти ў аниќ нест. Аз ин рў, дар натиљаи 
љустуљўњо маълумоти марбут ба ин мавзуъро аз 
сарчашмањо берун кашида, дар ихтиѐри ањли илму адаб 
ва хонандагон ќарор медињад. Зимни суханони 
муаллифи «Оташкада» изњор мешавад, ки номи пурраи 
Даќиќї устод Мансур бинни Ањмад буда, љои вафоташ 
тахминан Тўс ѐ Бухоро ва ѐ Самарќанд мебошад. Аммо 
дар «Намунаи адабиѐти Эрон» номи вай «Абўмансур 
Муњаммад, таваллудаш 317 ва вафоташ 366 њиљрї (930-
977 мелодї)» зикр шудааст. Аз ин њама иттилоъ маълум 
аст, ки дарвоќеъ ихтилоф дар ному насаб ва замону 
макони таваллуд ва вафоти Даќиќї мављуд буд. 
Бинобар ин, Улуѓзода он бахш маълумотро, ки дар 
бораи Даќиќї дар «Шоњнома»-и Абулќосим Фирдавсї 
мављуд аст, «ќобили эътибор» ба шумор оварда, ба 
сифати намуна зикр менамояд. Дар канори он барои 
комил шудани маълумон оид ба Даќикї пораеро аз 
маќолаи шарќшиноси машњур Е.Э. Бертелс180 оид ба 
рўзгору осори шоир иќтибос мекунад. Дар  маълумоти 
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Бертелс низ мушаххасоти зиндагии Даќиќї тахминист 
(нимаи дуюми асри Х), вале аз «бузургтарин 
донишманди ривоятњои ќадим» будан ва ба вай 
«супорида шудани» коре чун дар китоби бузург љамъ 
овардани «ќиссањои подшоњон ва пањлавонони Эрони 
пеш аз ислом»181 ва оќибати фољиавии рўзгори вай (аз 
љониби сарбози турк кушта шудааст) таъкид мешавад. 
Нуктае дигаре, ки дар ин гузориш ањамияти илмї дорад 
ва Улуѓзода зикрашро зарур мешуморад, ин аст, ки 
Бертелс мегўяд: «Агар Рўдакї аз ривоѐти Эрони ќадимї 
эпоси њайвонотро (ѓараз «Калила ва Димна» аст – А.Н.) 
гирфта бошад, пас Даќиќї ба ривоят ва афсонањои 
ќадимї сар фурў мебарад»182. Ба таври куллї метавон 
гуфт, ки усули таълифи Улуѓзода дар ин бахш аз 
пешнињоди иттилоъот бо маќсади таваљљўњ ва 
пажўњиши сарнавишту таълифоти Даќиќї будааст, ки 
ба њар пажўњиши оѓозин хос мебошад.  

Тањќиќи зиндагиномаи Фирдавсї як андоза бо 
рўзгори Даќиќї ва замони он иртибот гирифтааст, зеро 
ин ду аз шоирони як давр, як сабк ва идомакори 
якдигар будаанд. Ин нуктаро Улуѓзода чи дар баѐни 
биографии Даќиќї ва чи дар зикри намунаи осори вай 
ишора мекунад. Дар маќолаи рољеъ ба Фирдавсї низ аз 
ин ќазия ѐд карда, менависад, ки кори 
шоњноманависиро «…чунон ки худи Фирдавсї њам дар 
аввали «Шоњнома» мегўяд, аввал шоири машњури 
тољик Даќиќї сар карда буд, лекин вай баъд аз 
навиштани тахминан њазор байт (ду њазор мисраъ) 
ногањон аз тарафи касе кўшта шуда ва ин кор нотамом 
монда буд, ки баъд онро Фирдавсї давом кунонд»183. 
Дар ин ќайди Улуѓзода, ба фикри банда, дар канори 
зикри кору эљоди адибон, кўшиши ба мушоњида 
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гирифтани вазъи умумии замони зуњур адабиѐт ва 
тањаввули жанру ќолабњои он низ нуњуфта аст, ки ин 
барои дарк кардани таърихи шаклгирї ва рушди 
адабиѐту ќолабњои адабии он дар он айѐм бисѐр муњим 
буд. 

Аммо мушаххасан дар мавриди Фирдавсї чи ба 
миѐн гузоштани  маълумотњо ва чи ироаи сабку равиши 
кори шоир сари таълифи «Шоњнома» ба худ хос 
мебошад. Улуѓзода вобаста ба тадќиќоти мављуд, ки 
дар гузашта ва бахусус ба муносибати њазораи 
«Шоњнома» (соли 1934 мелодї) дар хориља, Тољикистон 
ва собиќ шўравї анљом дода шуда ва намунањои 
осораш - бахшњое аз њамосаи вай ба чоп расида буд, 
имкон ѐфтааст дар мавриди Фирдавсї ва асараш 
маълумоти нисбастан муфассалеро манзури ањли назар 
кард. Маълум аст, ки дар ибтидои солњои 30 асри ХХ 
дар ин мавзўъ маќолоту рисолањои Садриддин Айнї, 
Нарзуллоњи Бектош, Рањим Њошим, Е.Э Бертелс ва 
дигарон ба майдон омаданд. Бинобар ин, Улуѓзода 
имкон меѐбад, ки дар канори таъкиди  ањамияти 
бузурги осор ва истеъдоди фавќулоддаи Фирдавсї, оид 
ба рўзгору осор, хосса наќди «Шоњнома» ва оќибати 
кори муаллифи он дар иртибот бо ваќоеъи сиѐсии давр 
изњори назар намояд. Бахусус, хусусияту мазияти 
миллї, ќањрамонї ва мардумии «Шоњнома» ва 
ањамияти љањонии он ба таври људогона  таъкид 
шудааст. 

Ба аќидаи Улуѓзода Фирдавсї «Шоњнома»-ро бо 
супориши ѓаримустаќими Сомониѐн ва «барои онњо ба 
навиштан сар карда буд», аммо бар асари аз миѐн 
рафтани давлати Сомониѐн ва дар ду соњили рўди Ому 
ба рўи кор омадани давлатњои Ќарохониѐн, Ѓазнавиѐн 
ва Хоразмшоњиѐн, вай, бо таќозои замон, асари 
тамомшударо «бо як ќадар ислоњ ва иловањо дар соли 
1009-1010 ба Ѓазнї бурда ба султон Мањмуд таќдим 
мекунад, лекин асар дар дарбори ин фотењи нав таќдир 
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нашуд ва ќимати даркорї наѐфт»184. Сабаби ин 

беэътиноиро Улуѓзода чунин тавзењ кардааст: «Шояд 
ин бисѐр сабабњо дошта бошад, вале дар њар сурат яке 
аз муњимтарин сабабњо ин мазмуни худи «Шоњнома» 
аст: вай бузургї ва њашамати Эрони ќадимї ва 
подшоњону пањлавонони онро таъриф мекунад, зинда 
шудани он Эрони кўњнаро орзу мекунад, дар бораи 
харобињое, ки фотењони араб… ба Эрон овардааанд, 
сухан меронад ва умуман асар пур аз њисси миллии 
эронигї аст. Чунин асар, албатта, ба Султон Мањмуд, 
ки «подшоњи бегона», нажодаш турк, «вориси 
ѓайриќонунї»-йи тољу тахти подшоњони эронї буд, 
маъќул набуд ва мувофиќ омада наметавонист»185. 
Аммо дар канори ин, ба аќидаи Улуѓзода, арзиши 
«Шоњнома» баста ба васфи ќањрамонї, халќпарварї,  
инсоният, аќлу хирад, ишќу мењнат аст; вобаста ба он 
мебошад, ки вай «бар хилофи аќида ва идеологияи 
расмии замони худ, њаракати коммунизми ибтидоии 
маздкиѐн ва пешвои ин њаракат Маздакро, ки дар 
назари синфњои њокими мамлакатњои феодалї ва 
капиталист «дузд», «шарир» ва «авбош» аст, бо 
хайрхоњї таъриф ва тавсиф мекунад; ба пешвои халќи 
ситимдида Коваи оњангар, ки пешдомани чармини 
худро байраќ карда ва дар зери он косибон ва 
њунармандони шањрро ба муќобили њокимияти тираи 
пурзулми Зањњок ба шўриш хезонда буд, тарафдорї 
мекунад». 

 Албатта, мавзуъњои мазкур дар њамосаи 
Фирдавсї мавќеи муњим доранд ва Фирдавсї њам ба 
ќавли Низомии Ганљавї: «Нагуфт он чї раѓбатпазираш 
набуд, Њамон гуфт, к-аз вай гузираш набуд». Вале 
таъкиди бештари Улуѓзода ба рўи мавзўъњои мазкур бо 
талабу таќозои мафкураи замони шўравї ва меъѐрњои 
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табаќотии тањќиќи масоили иљтимої ва фарњангї низ 
иртибот мегирад. Ба таври куллї наметавон гуфт, ки 
Улуѓзода арзиши «Шоњнома»-ро танњо ба мавзўъњои 
мазбур мањдуд дониста бошад, балки љойгоњи бузурги 
њунарии он низ мавриди назари ў њаст. Ба аќидаи 
Улуѓзода: «Шоњнома» шоњасари адабиѐти классикии 
форс-тољик ва яке аз бузургтарин асарњои эпикии 
адабиѐти љањон аст. Вазни «Шоњнома» вазни 
мутаќориб (У- - / У- - / У- - / У-) аст, ки поэмањои 
љангиро бо њамин вазн менавиштанд». 

Њамин тавр, маќолаи «Фирдавсї»-ро метавон ба 
сифати як шиносномаи аз назари илми њирфаї ва 
муњим дар бораи зиндагї ва осори шоир номзад кард, 
ки то солњои 30 асри гузашта, хосса дар Тољикистон, бо 
ин фишурдагї таълиф нашуда буд. 

Аз ин назар пажўњиши Улуѓзода болои маќолаи 
«Носири Хисрав» низ аз чанд љињат љолиби диќќат 
мебошад. Пеш аз њама, аксари мушоњидаву 
мулоњизањои вай дар бораи Носири Хисрав дар он айѐм 
сухани тозае буданд. Сониян, ў хостааст маќом ва 
љойгоњи шоистаи «яке аз бузургтарин классикњои 
адабиѐти тољик»-ро дар адабу фарњанг ва афкори 
форсизабонон нишон дода бошад186. Нињоят, 
кўшидааст то ба чанд нуктаи мубњам ва бањснок аз 
зиндагї ва шахсияти Носири Хусрав рўшанї андозад 
ва бинобар ин, дар ин мавзўъ ба тазкиранависон ва 
муњаќќиќин вориди бањс њам мешавад. Масалан, бањси 
аввал дар ин боб њамин аст, ки макони таваллуди 
Носири Хусрав, ки Ќубодиѐн аст, имрўз дар кадом 
кишвар воќеъ аст. Профессор Бертелс, ки 
«Сафарнома»-ро ба забони русї тарљума карда, ба чоп 
њам расонида буд (Нашриѐти «Академия», соли 1933), 
дар сарсухани ба ин китоб навиштаи худ, Ќубодиѐн 
«дар наздики Балх аст» гуфта ва дар тавзењи дар 
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зернавишт ба он додааш «Ќубодиѐн дар канори рўди 
Кофарнињон…  наздики Тирмиз, дар РСС Ўзбакистон 
аст» навишта будааст. Улуѓзода ба ин фикр эътироз 
мекунад ва таъкид менамояд, ки «Ќубодиѐн дар РСС 
Тољикистон воќеъ шудааст» (Њамон љо, зернавишт) ва 
ин дар њаќиќат њамин тавр мебошад. 

 Дигар масъалаи бањснок, ба андешаи Сотим 
Улуѓзода, ихтилоф дар љойи таваллуди Носири Хусрав 
аст. Бештари  тазкиранависон – Давлатшоњи 
Самарќандї ва муллифи «Оташкада», њамчунин Ш. 
Сомї дар «Ќомус-ул-аълом»-и туркї њама ўро аз 
Исфањон гуфтаанд. Улуѓзода бар ин бовар аст, ки шояд 
инњо «Сафарнома»-ро нахондаанд ѐ «хонда бошанд 
њам, ањамият надодаанд», зеро  аз нусхаи зери дасти вай 
буда  маълум мешавад, ки Носири Хусрав дар бораи 
Исфањон, аввалан, дар мавриди бозгашт аз Макка ва 
Миср маълумот медињад ва сониян, ин маълумот 
монанд ба касест, ки ин шањрро ба бори нахуст дидааст 
(«…ва бозорњои бисѐр ва бозоре дидам аз они 
саррофон…»). Ба ин маънї,  Улуѓзода дуруст хулоса 
мекунад, ки Носири Хусрав зодаи Исфањон буда 
наметавонад. 

Улуѓзода бањсро дар ин мавзўъ идома дода, баъзе 
аз норўшанињо андешаи ањли тањќиќро тасњењ мекунад 
(маслан, андешањои Бертелсро, ки дар боло дидем). 
Бахусус иштибоњоти Ќ. Ѓанизодаро, ки муаллифи 
сарсухани «Сафарнома» дар чопи Берлин (Берлин: 
матбаи «Ковиѐн», соли 1340 њиљрї) мебошад ва дар 
бораи зодаи Ќубодиѐн будани Носири Хусрав шубња 
карда навишта буд, ки «…санади ќатъї дар ин боб дар 
даст надорем ва дар тасонифи ў (яъне Носири Хусрав) 
њам рољеъ ба ин масъала сароњате нест», сахт мавриди 
интиќод ќарор медињад. Улуѓзода бар мабнои  санадњо 
таъкид менамояд: «Худи Носири Хисрав дар сатрњои 
якуми «Сафарнома» худро «Ќубодиюн-ул-Марвазї», 
яъне дар Ќубодиѐн зоида шуда ва дар Марв зиндагонї» 
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кардаам мегўяд187 ва муњаќќиќ Ѓанизода, ба гуфти 
Улуѓзода, шояд аз «њиссиѐти миллатчигї» ин далели 
рўшанро нодида гирифтааст. Њамчунин, аз муносибати 
сарди мазњабї, ки нисбат ба Носири Хусрав дар 
«Оташкада» (ва шояд дигар таълифоти ањли суннат) 
рух додаст, ѐдовар мешавад, ки албатта,  ин њама 
сабаби муносибати мухталиф ва назарњои зиддунаќиз 
дар тавзењи рўзгор, ашъору осор ва аќоиди ин шоиру 
мутафаккири бузург нагашта наметвонист. 

Минбаъд муаллиф ба зиндагї, тањсил ва 
фаъолияти сиѐсиву мазњабї ва адабии Носири Хусрав 
мутаваљљењ шуда, нуктањои асосии љараѐни шаклгирї, 
тањаввул, љустуљў ва оќибати кори ў мавариди баррасї 
ќарор медињад. Маълум мешавад, дар китобхонаи 
давлатии Тољикистони солњои сиюми асри гузашта ба 
љуз аз «Сафарнома», инчунин «Саодатнома» ва 
«Рўшноинома» мављуд будааст, ки албатта мавриди 
истифодаи Улуѓзода ќарор гирифтаанд. Аммо вай бо 
такя ба сарчашмањо ва маълумоте, ки дар бораи осори 
Носири Хусрав дар Эрон ва Ленинград мављуд 
будаанд, осори ўро ба ин тартиб баршумурдааст: «Зод-
ул-мусофирин» (илмї-философї), «Ваљњи дин», 
«Бўстон-ул-уќул», «Хони ихвон», «Далел-ул-
мутањаљљирин». Њамзамон аз осоре ном бурда мешавад, 
ки ба Носири Хусрав нисбат додаанд, амсоли «Искири 
аъзам» (дар мантиќ ва фалсафа), «Ќонуни аъзам», «Ал-
муставфї» (дар фиќњ), рисолаи «Канз-ул-њаќоиќ» ва як 
тафсири «Ќуръон»188. Њамчунин  зимни баррасињои 
масоили рўзгори адиб аз «Сафарнома»-и ў истифодаи 
зиѐде шудааст ва њамзамон хасоиси муњтаво ва њунари 
ин асар низ сухан мавриди таваљљуњ аст. 

Њамин  нукта низ бояд зикр шавад, ки муњтавои 
баъзе аз осору ашъори Носири Хусрав, дар зимни 

                                                           
187 Намунањои адабиѐти тољик, сањ. 38-39. 
188 Намунањои адабиѐти тољик, сањ. 43. 
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асарњои мубоњисавии ў, бо таќозои мафкураи 
динзудоии замони шўравї, ба илњодгарої нисбат дода 
шудааст, ки ин аслан як навъ пешдоварї ва тавзењи 
зењнї асту бас. Аммо дигар мавзуъоте чун тавсифу 
хайрхоњї ба ањли мењнат, кишоварзону косибон ва 
њунармандон махсусан таъкид мешавад, балки назари 
интиќодии Носири Хисрав ба табаќаи њоким ва 
подшоњон, мазаммати онњо ва њеч гоњ  ба мадњу санои 
ин гурўњ напардохтан, балки аз маддоњї ва шуарои 
мадњиягў сахт интиќод кардани ў (шеъри «Дар 
мазаммати шуаро») мавриди тамљид аст. Дар заминаи 
мухолифати шоир ба љабру зулм ва таблиѓгари 
инсондўстї будани он, Улуѓзода натиља гирифтааст, ки 
ў «азони мост, ба мо наздик ва азиз аст»189. Муњимтар 
аз њама  Улуѓзода натиља мегирад, ки ин ќабил афкори 
Носири Хусрав «буд, ки вайро дар он замонњо ба 
мазњаби шиаи исмоилї овард ва таблиѓотчии вай 
кард».  

Њамин тавр, пайдост аст, ки ќазоватњои Сотим 
Улуѓзода дар бораи мавзўъу муњтавои осори Носири 
Хусрав, сарфи назар аз мањдудияти таърихї, аксаран 
сухани тоза њастанд ва роње барои тањќиќи минбаъдаи 
онњо боз намуданд. 

Маќолаи дигаре, ки дар силсила пажуњишњои 
адабиѐтшиносии таълиф шудааст, «Шайх Муслињиддин 
Саъдї» унвон дорад. Улуѓзода  Саъдиро «классики 
форс-тољик» тавсиф кардааст ва ин истилоњ нисбат ба 
он шуарое мавриди истифода аст, ки аз манотиќи берун 
аз Мовароуннањр бархостаанд. Улуѓзода дар оѓоз 
изњор медорад, ки тарљумаи њоли «Саъдї мисли дигар 
классикњои форс-тољик хеле ноќис омўхта шудааст»190. 
Ин љо зикри чанд нукта ба назар муњим меномояд: 
аввалан, таъкиди ин ќазия, ки ба љуз аз Саъдї адабиѐти 
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190 Намунањои адабиѐти тољик, сањ. 103. 
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мо дар ин поя классикони дигаре низ дорад; сониян, 
онњо классикони адабиѐти форсї ва тољикї ба шумор 
омадаанд; ва нињоят, зиндагиномаи ин афрод хеле 
ноќис омўхта шуда, ниѐз ба пажўњиш дорад. Њамаи ин 
нуктањо аз масъалањои муњим ва бањснок дар 
адабиѐтшиносии навзоди онрўзаи тољикї ва њатто 
шарќшиносии он даврон ба шумор меомаданд, бинобар 
ин, ба миѐн гузоштани онњо нишонаи огоњї аз ин 
масоил ва омодаи пажўњиши онњо будани Улуѓзода 
мебошад.  

Албатта то он замон дар шарќшиносї дар 
мавриди омўхтани адабиѐти ба истилоњ классикии фосу 
тољик (адабиѐти асрњои 1Х-ХУ дар назар аст) аз љониби 
олимоне чун Эте, Дармстетер  ва боз шарќшиносони 
дигар корњое анљом шуда буд, хосса китоби бисѐр 
муњим ва куллие мисли «Шеър-ул-Аљам»-и Шиблии 
Нўъмонї (1907-1910), ки ба забони урду таълиф шуда, 
њатто дар он айѐм дар Эрон њам ба таври кофї шоѐн 
набуд ва аз ин рў дар ихтиѐри адабиѐтшиносони тољик 
ва аз љумла Сотим Улуѓзода вуљуд надошт. Бинобар ин, 
аксари маќолоти Улуѓзода, ба њамаи мањдудиятњое, ки 
доранд, нигоњ накарда, ба сифати яке аз аввалин 
кўшишњои ба пажўњиш кашидан ва ба низом 
даровардану дар бораи зиндагї ва осори адибони 
классик масъалагузорї кардан муњим мебошанд. Дар 
воќеъ, чуноки болотар аз чанд таълифот ва китобњои 
пажўњишиву маљмўањо ѐдовар шудем, ин маќолоти 
Улуѓзода низ њамон силсиларо идома ва таќвият 
мекунанд.  

Аммо дар иртибот ба Саъдї ва куллан маљмўаи 
«Намунањои адабиѐти тољик» масъалаи истилоњи 
«адабиѐти классикии форс-тољик» мавриди гуфтугўи 
алоњида мебошад. Ин љо њаминро зикр бояд намуд, ки 
истилоњи мазкур зодаи солњои сивуми асри ХХ 
мебошад ва дар иртибот бо вазъи сиѐсии давр ва дар 
мањдудањои сиѐисву љуѓрофиѐ марзбандї шудани 
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форсизабонони Эрон, Афѓонистон ва Тољикистон 
(Осиѐи Марказї) ба вуљуд омад. Аммо он, ба љуз аз 
ѓаразњои сиѐсї, заминаи таърихї ва илмї низ дорад. 
Зимнан, он дар иртибот бо адабиѐти форсї номидани 
адабиѐте, ки дар эљоди он мардумони тољику эронї ва 
даризабонони Афѓонистон ва куллан њамаи 
форсизабонон иштирок доштаанд ва таъкиди сањми њар 
яке аз онњо дар ин раванд ба вуљуд омадаст ва дар амал 
ба мазмуну шакли нав тасдиќ кардани њамон ягонагии 
адабиѐти гузашта, хосса адабиѐти классикии асрњои 1Х-
ХУ мардуми форсизабон буду бас191. Ба ин маънї 
барои онњое, ки  ин ду истилоњро муќобили њам 
мегузоранд ва истилоњи «адабиѐти тољикї»-ро сохта ва 
бар хилофи таърих ба шумор меоваранд, гуфтанием, ки 
он на бар алайњ ва инкори адабиѐти классики форсї ва 
на бо ќасди ѓасбу инњисори ин адабиѐт барои мардуми 
тољик ба миѐн омадааст, балки таъкид бар он дорад, ки 
дар эљоди ин адабиѐт ќавми ориѐи тољик низ сањим аст 
ва дар шароити ба худшиносї ва истиќлоли сиѐсї-
давлатї расидани ин ќавм, ба исми он номгузорї 
кардани ин адабиѐт чизи табиї ва мантиќї мебошад. 
Аз ин љо аз ќазияи мазкур як мушкилоти илмї ва 
таърихї сохтан маънї надорад ва нињоят истилоњи 
«адабиѐти форс-тољик»-ро њам уламои эронї 
(Маликушшуарои Бањор, Павиз Нотили Хонларї ва ѓ.) 
ва њам мусташриќини рус (Е.Э. Бертелс, Болдирев ва ѓ.) 
бе ягон њассосият ќабул доштаанд... 

Аммо дар мавриди рўшан кардани зиндагии 
Саъдї, бинобар набудани далел ва сарчашмањои 
боэътимод, Улуѓзода ба асарњои худи ў такя мекунад. Ў 

                                                           
191 Масъалаи бањсњо дар ин мавзуъ ва њадафи ба ин шакл, яъне 

дар заминаи таърихї ва илмї гузоштани ќазияи мазкур, дар 
сарсухани китоби «Намунањои адабиѐти тољик», сањфањои Х111-
ХУ1, ки маќолањои Улуѓзода низ он љо ба табъ расида буд, тавзењ 
шудааст.  



 235 

ин усулро дар маќолањои дигар низ ба кор гирифтааст, 
чунонки ин корро Садриддин Айнї дар пайравї ба 
шарќшиноси олмонї Нѐлдеке њангоми тањќиќи 
зиндагии Фирдавсї ва «Шоњнома»-и ў анљом буд. 

Дар ин маврид Улуѓзода мушаххасоти зиндагї, 
соли таваллуд ва вафоти Саъдї (тахминан 1184-1291), 
тањсил дар мадрасаи «Низомия», саѐњату љањонгардии 
сисола ба аксари мамолики мусулмонии Шарќ, 
њаводиси пуршўру шарреро амсоли љанг бо ањли салиб, 
њуљуми харобиовари муѓулњо, шикасти сулолањо, ба 
асорати пайдарњам гирифтор шудани мардумро ба 
чашм дидану ба љон санљидани ўро таъкид менамояд. 
Ин њама авомиле будаанд, ки ба ќавли Улуѓзода 
«Саъдии соњибдил, пурзаковат ва мушоњидакорро 
љањонгашатаи хирадманд, зиндагишиноси пурдон ва 
пуртаљриба карданд»192. 

Минбаъд муњаќќиќ ба пажўњиши эљодиѐти Саъдї 
мепардозад ва аз хасоиси мундариљаву мавзуот ва 
ќолабњои осори вай сухан ба миѐн меоварад. Ба 
андешаи Улуѓзода њарчанд Саъдї бо панду насињат ва 
њикматњояш машњур аст, вале жанри ѓазал дар эљодиѐти 
вай љойи шоиста дорад ва њатто ањли адаб ўро 
пайѓамбар дар ѓазалсарої ба шумор овардаанд, чуноки 
дар ин шеър: 

Дар назм се тан пайамбаронанд, 
Њарчанд ки «Ло набия баъдї». 
Авсофу ќасидаву ѓазалро 
Фирдавсию Анварию Саъдї. 
  Аммо «Куллиѐт»-и мавриди истифодаи Улуѓзода 

фарогири чањор маљмўаи ѓазал, чањор маљмўаи ќасоиди 
форсї-тољикї ва арабї, маљмўаи пандњои кўтоњи 
манзум, ќитъањо, рубоињо ва байтњо, инчунин китобњои 
мансури «Гулистон» ва «Бўстон» будааст. Муњаќиќ 
њамзамон бо баршумурдани жанру ќолабњои 
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«Куллиѐт»-и Саъдї, мўњтавои ду асари охир, сохтори 
онњо, миќдори бобњо ва мавзўи мавриди бањсашонро 
низ тавзењу тавсиф мекунад. Дар бораи «Гулистон» аз 
љумла омадааст, ки он: «…китоби њикоятњои 
ибратбахш, панду насињат, ахлоќ, хулоса дастури 
зиндагонї аст…» ва «…њикоятњои Саъдї, ки намунаи 
насри ў мебошанд, ба шакли бисѐр кўтоњи пурмазмун, 
ба услуби содаи хеле нафис ва дилчасп навишта 
шудаанд»193. Ин натиљагирии Улуѓзодаро ба таври 
куллї метавон ба тамоми эљодиѐти Саъдї нисбат дод. 
Дар бораи «Бўстон» омадааст, ки ин асар «ба воситаи 
њикоят ва тамсилњои манзум ќоидањои ахлоќ ва 
кирдорро меомўзонад» ва он «саропо бо вазни 
мутаќориб (вазни «Шоњнома»-и Фирдавсї) навишта 
шуда, дорои њашт њазор байт аст, ки ба дањ боб таќсим 
карда шудаанд». Сипас, номгўи бобњо зикр мешавад 
(мисли он ки дар мавриди «Гулистон» шуда буд), ки 
зимнан мўњтавои ин асарњо ба таври куллї манзури 
хонандагон менамоянд. 

Шўњрати љањонии Саъдї махсус таъкид мешавад, 
ки  масалан китоби «Гулистон»-и вай ба аксари забонњо 
ва аз љумла ба забони русї тарљума шудааст ва умуман 
навиштањои ў аз асри ХУ111 сар карда ба бисѐр 
забонњои Аврупои Ѓарбї тарљума карда шудаанд ва 
осораш аз тарафи шарќшиносони Аврупо мариди 
пажўњиш ќарор гирифтааст.  

Чуноки гуфта омад, ин љо ва дар дигар маќолоти 
Сотим Улуѓзода ва куллан тамоми илму адаби 
навтаъсиис тољикии замони шўравї, мавќеъгирии 
табаќотї ва мафкўраї аз нуктањо ва меъѐрњои асосии 
ќазоват ба шумор меомад, хосса агар сухан дар бораи 
мўњтаво, идея ва ѓаразу паѐми адабиѐт ва нависанда 
равад. Аз ин меъѐр маќсаду ѓарази Саъдї мавриди 
тањлил ќарор мегирад ва идеологияи асосии эљодиѐти 
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вай «созишгарї» дониста мешавад, ки инсонњоро ба 
фурўтанї, шукргузорї, ба таќдир тан додан, ризо 
будану ќаноат кардан талќин мекунад. Улуѓзода ин 
маќулањоро аз мавќеи иделожии коммунистї танќид ва 
ба одами шўравї бегона мешуморад. Аслан, ин 
интиќоди Улуѓзода, новобаста ба љабњаргирии 
идеоложии тудаї, ба таври куллї дурусту солим аст, 
яъне одамро аз талошу фаъоият ва созандагиву 
њаќталошї боз медорад. Маќсади Саъдї низ асосан 
баѐни масоили умумиинсонї мебошад, ки аз доираи 
макону замон берун ва дар њар давру айѐм «барои 
инсон зурур ва фоиданоканд» ва Улуѓзода низ ин 
љињати пандомўзии осори Саъдиро љонибдорї мекунад. 
Тамоми асарњои Саъдї аз тарѓибу ташвиќи хислатњои 
некўи инсонї ва мазаммати хўи бад, ба таври куллї 
эњтироми инсон ва саршор аз гуманизм дониста шуда, 
моњияти ѓоявии эљодияти онро дурусту илмї бозгў 
менамояд. 

Дар мариди таваљљўњи Улуѓзода ба адабиѐти 
гузашта њамин нуктаро низ таъкид кардан лозим аст, ки 
дар оѓози солњои 40, пеш аз љанги љањонии дувум, ў 
барои тањсил ба курси дуктуро ба Москав меравад, ки 
ин кор бар асари оѓози љанг анљом намепазирад. Аммо 
ў дар замони баъд аз љанг рисолаеро тањти унвони 
«Ањмади Дониш» таълиф менамояд, ки дар бораи 
шахси Дониш, фаъолияти адабии ў, чигунагии адабиѐти 
маорифпарварї бањс менамояд. Улуѓзода минбаъд дар 
таълифоти адабии худ низ ба адабиѐти гузашта, 
тасвири симои барљастаи он пардохтааст ва як 
хусусияти ин осор љанбаи густурдаву љиддии њуљљатї 
доштани онњост… 

Њамин тавр дар ин чанд маќола Улуѓзода худро ба 
сифати як муњаќќиќи эљодиѐти адибони бузурги 
классики адабиѐти форс-тољик зоњир мешавад ва 
зимнан аз таърихи тањаввули ин адабиѐт огоњ бунанаш 
низ равшан аст. Мо дар мавридаш љо-љо ќайд кардем, 
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ки вай таъсири замон, воќеањои таърихї ва њаѐти 
иљтимоиву сиѐсиро ба зиндагї ва эљодиѐти шуаро ба 
мушоњида мегирад ва зимнан аз тањаввули адабиѐт низ 
сухан ба миѐн меоварад. Яъне Улуѓзода дар садади ба 
таври куллї пеши назар овардану таълифи таърихи 
адабиѐт будааст. Ин натиљагирии моро маќолаи вай 
тањти унвони «Адабиѐти тољик» (1939) тасдиќ мекунад. 
Аммо лозим ба таъкид аст, ки ин маќолаи ў ба 
маќолоте, ки дар маљмўаи «Намунањом адабиѐти 
тољиќ» навишт ва бо нашри маљмўаи мазкур, ки ба 
тавре кўшиши пеши назар овардани таърих, шахсиятњо, 
гуногунии жанру ќолабњо ва мактабњои адабї буд, 
њамзамон ва њамоњангињо дорад. Он як андоза кулли 
корњое, ки то он замон дар мавриди таърихи адабиѐт 
дар адабиѐтшиносии тозазуњур ва љавони тољик карда 
шуда буданд, љамъбаст менамояд.   

Маќолаи «Адабиѐти тољик» (1939) ки ба забони 
русї ва барои «Донишномаи адабї» таълиф шуда194, 
яке аз аввалин таълифоти љамъбастї дар бораи таърихи 
зуњур ва рушду нумўи адабиѐти форсии тољикист. Пеш 
аз њама, бояд чанд њарфе дар бораи унвони ин маќола 
гуфта бошем. Истилоњи «адабиѐти тољикї» зодаи 
солњои 20 асри бист мебошад, ки дар иртибот бо 
таъсиси Љумњурии Тољикистон ба миѐн омад. То ин 
айѐм адабиѐте, ки дар Мовароуннањр, яъне дар 
манотиќи зистбуми тољикон эљод шудааст, адабиѐти 
форсї ва адабиѐт ба забони форсї меномиданд. Аммо 
ќавми тољик ва вожаи  тољик чун як бахше аз 
мардумони форсизабон аз хеле замонњо маълум будааст 
ва њатто барои тафовут додани мардуми форсигў аз 
аќвоми турк мањз таркиби «турку тољик»-ро ба кор 
гирифтаанд. Саъдї ба њамин маънї гуфта, ки: «Турки 
ту бирехт хуни тољик». Яъне истилоњи тољик дар 
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баробари форс мавриди исифода будааст ва ин ду ќавм 
хеле асрњо таърихи њамсоне доштаанд. Дар мавриди 
забони тољикї низ, бо баъзе истисноњо, њамин аќида 
метавонад сидќ кунад. 

Бинобар ин, истилоњи «адабиѐти тољикї» њарчанд 
аз њайси илмиву адабї нав аст, вале заминаи таърихї 
дорад ва дар ин мафњум он бахше аз осори адабї, ки 
дар Мовароуннањр таълиф шуда буд, ѓунљонида 
мешавад. Он дар ибтидои аср бар асари марзбандињои 
сиѐсї ва ќавмї як амри воќеї гардид ва аз љониби 
уламои тољикї ба он њатто њассосият низ нишон дода 
шуд. Яъне таъкид ба рўи истилоњи мазкур бештар 
заминаи сиѐсї дошта, аз ин рў дар адабиѐи илмї-
пажўњишии дар бораи таърихи адабиѐт бо истисноњо 
истифода шудааст. Баъдтар ањли илми тољикї бо 
сарварии устод Айнї, бо пушти сар шудани замони 
ташаннуљи сиѐсї, пайваста аз умумияти адабиѐти форсу 
тољик сухан ба миѐн оварданд ва метавон гуфт, ки 
адабиѐти замони ќадим ва асрњои миѐнаи то асри ХУ1 
мелодї, бешубња, адабиѐти ягонаи ќавмњои форсизабон 
мебошад. Аммо дар асрњои баъдина, бар асари 
људоињои сиѐсиву мазњабї ва љуѓрофиѐї адабиѐти 
форсии Мовароуннањр, Эрон, Афѓонистон, Њиндустон 
бо баъзе тафриќањо ва мустаќил рў ба рушду нумўъ 
намуд, ки њар яке бо њамин унвонњо шинохта ва 
номгузорї шудаанд. 

Сотим Улуѓзода низ дар ин маќола, њарчанд 
таъкид ба адабиѐти тољик дорад, аммо дар асл аз 
тамоми адабиѐти форсизабонони манотиќи мазкур 
сухан ба миѐн меоварад. Ба ин маънї, маќолаи мазкур 
аз кўшишњои аввалини дар шакли фишурдаи 
донишномаї фаро гирифтани таърихи пайдоиш ва 
инкишофи ин адабиѐтњо ба шумор меояд. 

Улуѓзода таърихи адабиѐтро ба чор марњилаи 
бузург даврабандї кардааст: адабиѐти ќадим то зуњури 
ислом, адабиѐти форсии тољикии асри миѐна ѐ замони 
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рушду нумўи љомеаи феодализм (то асри ХУ1), 
адабиѐти даврони таназзули феодализм ва зуњури 
нишонањои љомеаи буржуазї (асрњои ХУ1-ибтидои 
асри ХХ) ва адабиѐти  замони шўравї (аз соли 1918 то 
соли 1939). 

Муаллиф дар бахши адабиѐти ќадим бештар ба 
вазъи куллии ин адабиѐт ва сабаби ба миќдори кам 
боќї мондани ин асарњо диќќатро мутаваљљењ медорад 
ва баъзе аз онњоро ном мебарад.  

Дар мавриди адабиѐти нави форсї-тољикии пас аз 
истилои араб аќидаи Улуѓзода бар ин аст: он аз асри 1Х 
њамзамон бо забони форсии нав, ки бо унсурњои 
луѓавии арабї омехта ва барои кулли форсизабонон 
умумї буд, оѓоз ба зуњур намуд ва он дар имтидоди 
асрњои Х-ХУ мелодї ба эрониѐн ва тољикон – 
форсигўѐни Хуросон ва Мовароуннањр баробар 
мутааллиќ мебошад. Аммо ба таќозои авомили сиѐсии 
ибтидои асри бист, ки дар боло зикрашон омад, ў 
таваќќуфи бештар дар бораи шуаро ва ањли адаби 
тољиктабори Осиѐи Миѐнаро аз маќосиди асосии худ ба 
шумор овардааст. 

Дар ин маврид, пеш аз њама, сухан дар бораи 
Абулњасани Рўдакї ва Даќиќї, ин ду шоири дарбори 
Сомониѐн меравад. Аввалї ба сифати бунѐнгузори 
адабиѐти форсизабонони љањон муаррифї мешавад ва 
дувумї чун оѓозбахши њамосаи миллї зикр меѐбад, ки 
амали ў ба фаъолияти њокимияти давлати миллї-
тољикии Сомониѐн иртиботи бевосита доштааст. Аммо 
ин вазифаи бузурги таърихї ва миллї аз љониби 
Абулќосими Фирдавсї ба амал бароварда мешавад ва 
дар натиља њамосаи бузурги ў «Шоњнома» ба майдон 
меояд. 

Сотим Улуѓзода асрњои Х1-Х11-ро як марњалаи 
мустаќил дар тањаввули адабиѐти тољикї њисобида аст, 
ки дар замони њукмронии Салљуќиѐн љараѐн гиифтааст. 
Хеле аз шуаро дар ин даврон фаъолият доштанд ва ин 
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аз миѐн Муиззї, Амъаќи Бухорої, Адиб Собири 
Тирмизї, Камоли Бухорої, Низоми Арўзии 
Самарќандї ном бурда мешаванд. Муњаќќиќ њамчунин 
ривољ гирифтани њаљву танз дар осори Сўзании 
Самарќандї ва назму насри ахлоќиву фалсафї ва 
иљтимоиро дар таълифоти Носири Хусрав махсус ѐдрас 
мешавад. Ба аќидаи ў дар ин айѐм назми дарборї, 
бахусус ќолаби ќасида рў ба инќироз меорад ва шуаро 
мутаваљљењи мавзўъњои иљтимої гардида, бештар ба 
сабки тасаннуъї рўи ниѐз меоваранд. 

Дар арњои Х111-Х1У, замони њуљми муѓўлњо, ба 
гуфти Улуѓзода,  дар адабиѐт ќолаби ѓазал бештар 
ривољ меѐбад ва шуарои барљастаи ѓазалсарое чун 
Саъдии Шерозї, Њофизи Шерозї, Камоли Хуљандї дар 
тањаввули ин ќолаби адабї сањми муассире мегиранд. 
Њамчунин Сайфи Исфарангї, Асираддини Ахистакї, 
Носири Бухорої ва Бадри Чочї аз шоирони барљастаи 
ин даврон мањсуб шудаанд. 

Адабиѐти асри ХУ, даврони њокимияти Темурињо, 
як марњалаи алоњида њисобида шудааст, ки дар доираи 
адабии Њирот, аз як сў, ва Самарќанд, аз сўи дигар, 
љараѐн дошт. Шуарои тавоно ва пешкиствати адабиѐти 
ин давр Абдуррањмони Љомї, Алишер Навої, Исмати 
Самарќандї, Бисотии Бухорої, Давлатшоњи 
Самарќандї (муаллифи тазкираи машњур) ба шумор 
омадаанд. 

Аммо дар мавриди тањаввули адабиѐт дар асрњои 
баъдина назари Улуѓзодаро метавон мутобиќ ба аќидаи 
адабиѐтшиносони муосир донист, даќиќтар вай аз 
авалин афродест, ки дар бораи аз њам фурў рехтани 
адабиѐти классикии форсу тољик, бар асари низоъњои 
сиѐсиву мазњабї аз њам људо афтодани Эрон ва 
Мовароуннањр (Тољикистони таърихї) ва бо роњњои 
алоњида ва раванди мустаќил љараѐн гирифтани 
адабиѐти њар яке аз мардумони форсизабон масъала ба 
миѐн гузоштааст. Сотим Улуѓзода адабиѐти асрњои 
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ХУ1-Х1Х мелодиро «замони инќироз ва харобии 
љомеаи феодалї» медонад, ки натавонистааст «њеч як 
чењраи рўшани адабиро ба майдон бароварад». Аммо, 
дар айни замон, адабиѐти тољикиии ин марњала, ба 
гуфтаи муњаќќиќ, њамзамон бо адабиѐти ўзбакї 
(бахусус ах асри ХУ111 ба баъд) ва дар иртиботи 
бештаре рў ба тањаввул нињод ва дар натиља адибони 
зулисонайн (тољикї-ўзбакї) ба арсаи эљод баромаданд. 
Мулло Мушфиќї, Биної, Зайниддини Восифї (асри 
ХУ1), Сайидои Насафї, Фитрати Зардўзи Самарќандї, 
Шавкати Бухорої, Мирзо Абдулќодири Бедил (асрњои 
ХУ11-ХУ111) аз нависандаву шоирони пешкисвати ин 
даврон дониста шудаанд. Ба аќидаи Улуѓзода аз 
хасоиси муњими адабиѐти ин марњала шаклгирии 
адабиѐти шањр бо рўњи пурќуввати эътирозї, ба 
адабиѐт ворид омадани аносири забони мардум 
будааст, ки ќазияњои мазкур дарвоќеъ дар пажўњишњои 
минбаъда собит шуданд ва мариди таваљљўњи  бештаре 
ќарор гирифтанд.  

Дигар аз давраи муњим дар таърихи адабиѐти 
тољикии то асри ХХ замонест, ки Осиѐи Миѐна аз 
љониби Русияи тезорї (1868) ѓасб карда мешавад ва дар 
натиља љомеи њам Туркистони Русия ва њам амороти 
дигари Осиѐи Марказї (Бухоро ва Хева) яке бештар 
дигаре камтар, аммо куллан ба арсаи даврони нав дар 
љањон пайвастанд ва бар асари ин њодисањо дар љомеа 
табаќаи буржуазияи савдо зуњур кард ва ин њама дар 
айни замон боиси таѓйир дар афкори адабї гардид. 
Сотим Улуѓзода дар адабиѐти нимаи дувуми асри Х1Х 
мављуд будани ду равияро таъкид менамояд: аз як 
љониб, адабиѐти дарбор, ки мунъакисгари зиндагии 
љомеаи феодалї ва идеањои ў буда, суннатгарост; аз 
љониби дигар, адабиѐти маорифпарварї, ки бо танќиду 
фош кардани њокимияти амирї, тарѓиби илму маориф 
мутаваљљењ гардида, ба њамин далел мувассиби њарчи 
бештар ба адабиѐт ворид омадани аносири забони 
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гуфтугў гардид. Поягузори ин нањзати адабї истеъдоди 
бузурге чун Ањмади Кала, мутахалис ба Дониш, ва аз 
намояндагони пешрави он шоир Шамсиддини Шоњин 
буданд. Аммо назари Сотим Улуѓзода ба адабиѐти 
љадидия, ки таѓйири иќтисодии кишварро аз роњи 
ислоњоти мактабу маориф ва маънавият мехост, сирф 
манфї мебошад. Сабаби асосии чунин назар ин 
будааст, ки гўѐ ањли адаби љадидия дар муќовимат ба 
инќилоби болшевикї ва сохти шўравї ќарор гирифта 
будаанд. 

Нињоят, дар маќолаи «Адабиѐти  тољик» ќисмати 
охир ба адабиѐти тољикии даврони шўравї (аз соли 
1918 то соли 1939, яъне замони таълифи маќолаи 
мазкур), адабиѐти мардумии то инќилоб ва баъди он 
ихтисос дода шудааст. Дар мавриди адабиѐти гузашта 
зарурати пажўњиш ва табъу нашри он масъала ба миѐн 
гузошта мешавад. Дар нињоят бовар кардан мумкин 
аст, ки  маќолаи Сотим Улуѓзода дар бораи таърихи 
адабиѐти тољикї аз нахустин таълифот дар ин мавзўъ 
буда, куллан марњилањо ва даврањои тањаввули онро аз 
њайси илмї асосан дуруст ва мантиќї тавзењ кардааст. 

Дар нињоят њаминро низ бояд ќайд намоем, ки 
тавассути таълифоти Сотим Улуѓзода, дар якљоягї бо 
пажўњишњои дигар, на  танњо тањќиќи адабиѐти гузашта 
дар Тољикистон оѓоз гардид, балки тарзу тариќ ва 
дастурњои ин пажўњишгарї низ муайян гардид, ки ба 
андешаи мо онњо  иборатанд аз: 

- Баррасии иљтимоии адабиѐт ва маќоми он дар 
тарихи халќ, љойгоњи шахсиятњои тавонои адабї дар 
тарихи адабиѐт. Ба ин маънї марњалањои рушду нумўи 
адабиѐт дар иртибот бо зиндагии иљтимоии љомеа ва 
сохтори иќтисодиву сиѐсии он даврабандї мешаванд. 
Яъне оѓози пажўњишњои адабиѐти гузашта, куллан 
эљоди адабї бар љомеашиносии адабиѐт, ки аз назарияи 
марксиситї маншаъ мегирифт, асос ѐфта буд. 
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- Сањми адибон, пеш аз њама, аз назари мўњтаво ва 
мундариљаи иљтимоии осори онњо, яъне инсон-
дўстонаву халќпарварона, дар интиќод ба сохти њоким 
ва љавру зулми табаќотї, мазаммати таассуби мазњабї 
будани онњо муайян карда мешуд. Аммо љойгоњи эшон 
дар зуњури адабиѐт ба сифати як бахши њунар, 
тањаввули анвоъу аќсоми адабї ва њунари халлоќият 
зимнан дар мадди назар будааст.  

- Масоили аносири вуќуъгўї ва зухури адабиѐти 
воќеъгаро дар адабиѐт, майл ба содагарої ва ворид 
овардани забони мардум дар осори њунарї низ аз 
афзалиятњо дар ин навъ пажўњиш будааст. 

Ба таври куллї дар он даврон бо кўшиши Сотим 
Улуѓзода ва дигар пажўњишгарони тољикиву шўравї як 
андоза тарњи иљтимоиву њунарии таърихи адабиѐти 
форсї-тољикї аз замонњои ќадим то миѐнаи асри 
бистуми мелодї рўшан карда шуда, умумияти ин 
адабиѐт ба кулли мардумони форсизабон эътироф ва 
сањми шахсиятњои адабї дар тањаввули адабиѐт 
мавриди баррасї ќарор мегирад ва барои таълифи 
таърихи тањаввули адабиѐти гузашта замина гузошта 
мешавад. Ва аммо дар мавриди Сотим Улуѓзода 
мушаххасан ба чунин натиља расидан мумкин аст, ки ў 
дар  илми адабиѐтшиносии тољикї яке аз аввалин 
пажўњишгарони таърихи адабиѐт ба шумор омада, 
андеша, мулоњиза ва тањќиќу ќазоватњои ў дар замони 
худ (солњои 30-40 асри гузашта) њоизи ањамият ва 
эшонро ба сифати як адабшиноси њирфаї намудор 
месозанд. 
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