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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Тибқи даврабандиҳое, ки дар адабиётшиносии 

Эрон сурат гирифта, солҳои 30-40-уми асри гузашта давроне ба шумор меравад, 

ки дар тули он ҷараёни «шеъри нав» ба зуҳур расид ва то солҳои 70-ум рушду 

густариши босуръати он идомат пайдо намуд. Ҳамгом бо «шеъри нав» насле 

комиле аз шоирони боқариҳаву соҳибсабк ба камол расиданд. Насле, ки дорои 

диду биниши тоза буд ва дар инъикосу бозтоби воқеияти айнӣ, падидаҳои ҳастӣ, 

мехост зеҳнияту нигоҳи хоси худро дошта бошад. Пешгоми ин насл ва 

бунёнгузори ҷараёни «шеъри нав» Нимо Юшиҷ буд, ки атрофи осору рӯзгораш, 

заминаҳои бидъату навпардозиаш, таълифоти зиёде анҷом шудааст. Таҳаввуле, ки 

Нимо дар бистари шеъри форсӣ ба вуҷуд овард, фарогири ду ҷанба буд, таҳаввули 

сохторӣ ва муҳтавоӣ. Бар асоси назарияи Нимо муҳтаво ва ҷараёни андешаи 

халлоқи як шоир аст, ки зуҳури сохтор ё шеърро сабабгор мешавад. 

Яке аз мавзуъҳои камшинохташуда дар чаҳорчӯби «шеъри нав» масъалаи 

таҳаввулу дигаргуниест, ки бар асари зуҳури «шеъри нав» дар манзумасароӣ ё 

маснависароӣ дар адабиёти муосир ба вуҷуд омадааст. 

Аҳамияти таҳқиқ дар он зоҳир мешавад, ки барои нахустин бор ба таври 

монографӣ дар адабиётшиносии тоҷик мавзуи «шеъри нав» ва таҳаввули суннати 

манзумасароӣ мавриди баррасӣ қарор мегирад. 

Шикастани суннати манзумасароӣ низ ба номи Нимо иртибот мегирад, зеро 

зери таъсири манзумаҳои Нимо Юшиҷ шоирони зиёде мисли С. Касроӣ, С. 

Сипеҳрӣ, М. Шаҳриёр бо арӯзи нимоӣ манзума сурудаанд. 

Шеваи Нимо дар маҷмуъ ба шеъри шоирони дигар кишварҳои форсизабон 

асар намудааст. Бо назардошти ин дар диссертатсия хусусият ва дараҷаи ин 

таъсир дар манзумаҳои шоирони муосири тоҷик, аз ҷумла М.Қаноат ва А.Ҳаким 

мавриди арзёбӣ қарор гирифта, ки ин ҷанба низ аз аҳамияту арзи тахқиқ дарак 

медиҳад. 

Дараҷаи таҳқиқи мавзуъ. Қобили зикр аст, ки перомуни нақши Нимо ва 

мактаби ӯ дар инкишофу пешрафти шеъри муосири форсӣ пажӯҳишҳои 

пуршуморе анҷом шудааст, вале ба таври алоҳида дар мавзуи шеъри нав ва 
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таъсири он дар таҳаввули суннати манзумасароӣ асари ҷудогонае ба амал 

наомадааст. Таҳқиқоти анҷомшуда маъмулан бе манзумаҳои алоҳидае, ки ба 

шеваи навпардозона суруда шудаанд, ихтисос доранд. 

Аксари муҳаққиқон мисли Я. Ориянпур, Р. Бароҳанӣ, М. Ш. Кадканӣ, А. 

Заринкӯб, К. Обидӣ, С. Шамисо ва дигарон зимни таҳқиқ ба манзумаҳои Нимо ва 

С. Сипеҳрӣ дахл кардаанд. 

Аксари таҳлилу баррасиҳо бештар ба ҷанбаи муҳтавоӣ ва дарунмояҳои 

манзумаҳо дахл дорад. Аносири таҷаддуди бидъат ва ҷузъиёти дигаргуние, ки дар 

офариниши манзумаҳо ба зуҳур расида, аз мадди назари муҳаққиқон пинҳон 

намондааст. 

Дар адабиётшиносии тоҷик ба ин масъала чанд тан аз адабиётшиносони 

номӣ Х. Отахонова, А.Ҳаким, А. Сайфуллоев, Х. Шарифзода ва дигарон дахл 

намудаанд. Дар ин замина махсусан монографияи Х.Отахонова «Таҳаввули жанри 

достон дар назми муосири тоҷик» (1983) ва мақолаи ҷудогонааш бо номи 

«Сурӯши Сталинград»-и М.Қаноат ва баъзе масъалаҳои достони имрӯз» қобили 

таваҷҷуҳанд. 

Марҳум Х.Шарифзода бошад, ба таври мабади зимни арзёбии роҳи эҷодии 

М.Қаноат ба чигунагии таҳаввули шеъри достон дар адабиёти муосир изҳори 

назар намудааст [53]. 

Бояд қайд намуд, ки худи устод М. Қаноат як мусоҳибаи ихтисосӣ бо 

адабиётшинос Р. Мусулмониён перомуни шеваи манзумасароии хеш, 

таъсирпазираш аз шеъру назми муосири Эрон изҳори матлаб кардааст [132, 223-

255]. 

Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ. Масъалаҳои таҳқиқот 

бо барномаҳо ва мавзуъҳои таҳқиқоти илмӣ, робитаи мустаҳкам дорад. Натиҷаҳо 

ва хулосаҳои таҳқиқоти илмӣ дар таҳия ва такмили барномаҳои таълимии адабиёт 

нақши муҳим доранд. Мавзуи таҳқиқот дар доираи яке аз самтҳои корҳои илмӣ-

таҳқиқотии кафедраи филологияи Эрони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ба 

хусус адабиёт ва адабиётшиносӣ амалӣ мегардад. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ 

Мақсади таҳқиқ. Мақсади асосии тахқиқ муайян ва мустанад сохтани 

заминаҳои таҳаввули суннати маснависароӣ (манзумасароӣ), бар мабнои таъсири 

«шеъри нав» ва махсусан манзумаҳои навпардозонаи Нимо Юшиҷ мебошад.  

Вазифаҳои таҳқиқ. Бо мақсади ҳалли пурраи мавзуъ дар диссертатсия 

таҳқиқу арзёбии масъалаҳои зеринро пешбинӣ намудаем. 

 Мурури мухтасар ба ҷараёни зуҳур ва инкишофи ҷунбиши 

таҷаддудхоҳӣ дар адабиёти муосири Эрон, баррасии фаъолияти пешгомони шеъри 

нав ва арзёбии шеваи навпардозонаи онҳо 

 Омӯзиши дидгоҳҳои Нимо дар атрофи сабабу заминаҳои таҳаввули 

шеваи кори халлоқона, таҳлили манзумаҳои навпардозонаи шоир «Афсона» ва 

«Мурғи омин». Таъйини шабоҳату тафовутҳои манзумаҳои Нимо бо маснавиҳои 

қадим. 

 Таҳқиқи масоили таъсирпазирии шоирони муосири Нимо аз 

манзумаҳои навпардозона. Баррасии манзумаҳои С. Касроӣ «Ораши камонгир» ва 

«Муҳраи сурх» ва маснавиҳои С. Сипеҳрӣ, «Садои пойи об» ва «Мусофир». 

 Таҳқиқи масъалаҳои марбут ба таъсирпазирии шоирони тоҷик аз 

шеъри нави Эрон ва махсусан шеъри Нимо. Нигоҳе ба заминаҳои пайдоиши 

шеъри нави тоҷик дар ибтидои асри XX. 

 Муайянсозии нақши накди адабӣ дар муаррифӣ ва пешрафти шеъри 

муосири тоҷик. 

 Таҳлили масири рушду такомули маснавӣ дар шеъри имрӯзи тоҷик ва 

таъйини вижагиҳои он. Таъсирпазирии шоирони тоҷик аз шеъри муосири Эрон. 

Мурури иҷмолии маснавиҳои М.Қаноат ва А.Ҳаким. 

Объекти таҳқиқ. Объекти асосии таҳқиқи диссертатсия манзумаҳои Нимо 

Юшиҷ «Мурғи омин», «Афсона», С. Касроӣ «Ораши камонгир», «Мухраи сурх», 

С. Сипеҳрӣ «Мусофир», «Садои пойи об», А. Ҳаким «Санги ман - алмос» 

мебошад.  
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Предмети таҳқиқ. Предмети таҳқиқи диссертатсия омӯзиши таҳаввулест, 

ки зери таъсири «шеъри нав» дар анъанаи манзумасароӣ дар адабиёти муосири 

Эрон ба вуҷуд омадааст.  

Асосҳои назарии таҳқиқ. Диссертатсия бар мабнои назариёту дидгоҳҳои 

назарии муҳаққиқону эроншиносони ватаниву хориҷӣ махсусан пажӯҳишҳои 

назарии Р.Бароҳанӣ, М.Ш. Кадканӣ, К.Обидӣ, А.Зарринкуб, С. Муҳоҷиронӣ, 

Кляшторина В.Б. Отахонова Х., Ҳусейнзода Ш., Ҳодизода Р., Амонов Р., 

Раҳмонов Ш., Ҳирова М., ва дигарон таълиф шудааст. 

Асосҳои методологии таҳқиқ. Дар диссертатсия ҷиҳати таҳқиқу арзёбии 

мавзӯъҳои мавриди назар аз усулу равишҳои муқоисавӣ таърихӣ, равонӣ, 

муносиботи интиқодӣ ба маводи мавриди ниёз, истифода шудааст.  

Сарчашмаҳои таҳқиқ. Зимни таълифи диссертатсия ба сифати сарчашмаи 

асоси таҳқиқ. «Маҷмуаи комил»-и Нимо Юшиҷ, «Ораши камонгир» ва «Муҳраи 

сурх»-и С. Касроӣ, «Ҳашт китоб»-и С. Сипеҳрӣ, «Тоҷикистон исми ман»-и М. 

Қаноат ва «Маҷмуаи осор»-и А. Ҳаким мавриди истифода қарор гирифт. 

Ҳамзамон ҳамчун манбаъҳои иловагӣ осори илмӣ-пажӯҳишие, ки дар ин замина, 

аз ҷониби муҳаққиқони тоҷику хориҷӣ анҷом шуда, мавриди баҳрабардорӣ қарор 

гирифт. 

Навгонии илмии таҳқиқ. Дар таҳқиқи ҳозир барои нахустин бор дар 

адабиётшиносии тоҷик ва хориҷӣ зуҳури манзума (маснавиҳои навпардозона) ба 

таври ҷомеъ мавриди таҳқиқу баррасии адабиётшиносона қарор мегирад.  

Дар диссертатсия саъй шуда, то мавзуъу муҳтавои манзумаҳои Нимо 

Юшиҷ шохисҳо ва хусусияти бидъату навпардозии Нимо Юшиҷ дар халқи онҳо, 

умумият ва тафовути манзумаҳои ӯ бо маснавии суннатӣ мавриди арзёбӣ қарор 

гирад. Масъалаи дигаре, ки метавонад нишонӣ навгонӣ дар таълифи рисола 

бошад, қиёси манзумаҳои пайравони мактабаш ва маснавиҳои шоирони тоҷик 

мебошад, ки мавзӯи тозае маҳсуб мешавад.  

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳод шаванда: 

1. Миёни иллатҳо ва заминаҳои пайдоиши шеъри нав муҳимтаринаш 

Инқилоби Машрута ба шумор меравад. Инқилоб дар оғози қарни XX рухдоди 
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нодире буд, ки тамоми пояҳои иҷтимоиро ба ларза даровард. Адабиёт низ аз ин 

радиф барканор намонд, ба таври густурдаву фарогир ҷараёни маъмулии адабиёт 

тағйир кард. Авзои тозаи иҷтимоӣ тақозо менамуд, ки тарзу тариқи эҷод, расму 

ойини куҳани шеърсароӣ, қавоиди марсуми адабиёт тағйир кунад. Махсусан 

шеваи кор дар арза намудани матолиби шеърӣ дигаргун шавад ва гузашта аз ин 

забони шеър сода гардад. Масъалаи таҷаддуд ва навпардозӣ дар назми форсӣ маҳз 

бо вуқӯи Инқилоб вобастагӣ дорад. 

2. Падидаи «шеъри нав» қабл аз он ки вориди маҷрои мустақил гардад, як 

давраи муқаддамотиро аз сар гузаронидааст. Ин давра шоирону адибони вижаеро 

парваронида, ки ҳар як дар ҳадди тавону зарфияти зеҳнии худ ашъори 

навпардозона халқ намудааст. Фаъолияти шоирони пешгом дар ҳадди корбурди 

таркиботу иборот, вожагони тоза хулоса мешуд, вале таҳаввулоти чашмгири 

замон дигаргуниҳои бунёдиро иқтизо дошт. 

3. Гоми муассир дар ин замина мутааллиқ ба номи Нимо Юшиҷ буд, ки бо 

нашри манзумаи «Афсона» дар таърихи адабиёти муосир саҳифаи наверо боз 

намуд. Нимо бо ин манзума анъанаи манзумасароиро дар адабиёти куҳани форсӣ 

шикаст. Таъсири ин манзума ба ҳадде буд, ки бисёре аз шоирон бо пайравӣ ва бо 

истифода аз шеваву тарзи кори ӯ манзумаҳои навпардозона навиштанд. 

4. Пайравони мактаби Нимо аз шеваи кори ӯ корбурди озоди вазну 

қофияро касб карданд, вале манзумаҳои онҳо аз нигоҳи мазмуну дарунмояҳо 

мутафовит буданд. Манзумаҳои Нимо махсусан манзумаи «Афсона» ҷанбаи 

ишқӣ-романтикӣ ва манзумаи «Мурғи омин» сирф мазмуну мундариҷаи иҷтимоӣ 

дошт. С. Касроӣ манзумаҳои навпардозонаи хешро ба домани ҳамосаву устура 

кашонид. С. Сипеҳрӣ конуни манзумаро арзу тӯли бештаре бахшида, онро барои 

андешаҳои фалсафӣ, ирфонӣ, ҳиссӣ ихтисос дод. 

5. «Шеъри нав» дар Тоҷикистон низ шомили заминаҳои хосест. Ҳарчанд 

оғози навпардозиву таҷаддуди он ба солҳои бистуми асри XX бар мегардад, вале 

ҷунбиши махсус дар зуҳуру пешрафти он мутааллиқ ба солҳои 60-уми асри 

гузашта ба шумор меравад, зеро дар ин давра абзори шеърсоз, фунуни шеърӣ, 
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саноеи бадеӣ, мавриди бознигарӣ ва омӯзиши амиқ қарор гирифт. Баргузории 

симпозиуми байналмилалии шеъри ҳамзабонон низ дар ин амр бисёр корсоз буд.  

6. Манзумасароӣ дар адабиёти муосири тоҷик амри маъмулӣ буд, вале 

сурудани манзумаҳои навпардозона, махсусан аз нимаи дуюми даҳаи шастум ба 

баъд ривоҷу равнақи чашмгир касб намуд, ки бешак омили аслиаш шеъри нави 

Эрон ва мактаби Нимо буд. Дар ин замина нақши манзумаҳои М. Қаноат бисёр 

арзишманд аст. 

7. Вуруди шеъри Эрон дар нимаи дуюми солҳои навадум ба рушду 

густариши шеъри муосир бисёр маҳсус аст. Мисоли бориз дар ин замина 

манзумаи А. Ҳаким «Санги ман-алмос» аст, ки зери таъсири фарогири манзумаи 

«Садои пойи об»-и С. Сипеҳрӣ эҷод шудааст. Манзумаи мазкур бо доштани бархе 

дарунмояҳои ҷолиб, бештар тақлиду такрори мазомини манзумаҳои Сипеҳрӣ ба 

шумор меравад.  

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқ. Диссертатсия бар асоси 

назариёту дидгоҳҳои назарии муҳаққиқону эроншиносони ватаниву хориҷӣ 

махсусан пажӯҳишҳои назарии Р. Бароҳанӣ, М.Ш. Кадканӣ, К. Обидӣ, А. 

Зарринкуб, С. Муҳоҷиронӣ, В.Б. Кляшторина, Х. Отахонова, Ш. Ҳусейнзода, Р. 

Ҳодизода, Р. Амонов, Ш. Раҳмонов, М. Ҳирова, ва дигарон таълиф шудааст. 

Маводи диссертатсия, натиҷаҳои ба даст омада дар шинохти ҷараёни 

зуҳуру инкишофи «шеъри нав» ва ҷанбаҳои таҳаввули суннати манзумасароӣ дар 

адабиёти муосири форсӣ ва таъсирпазирии шоирони тоҷик аз раванди умумии 

«шеъри нав», арзишманд хоҳад буд. 

Натиҷаҳои таҳқиқро метавон зимни омӯзиши таърихи адабиёти муосир, 

шинохту маърифати тамоюлҳои навин дар назми муосири форсию тоҷикӣ 

мавриди истифода қарор дод. 

Маводи диссертатсия барои таҳия ва тадвини китобу дастурҳои таълимӣ 

дар заминаи таърихи адабиёт корсоз хоҳад буд. 

Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. 

Диссертатсия дар мавзуи  “Шеъри нав” ва таҳаввули анъанаи манзумасароӣ (бар 

асоси манзумаҳои Нимо Юшиҷ, Сиёваши Касроӣ, Суҳроб Сипеҳрӣ ва Аскар 
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Ҳаким) барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (Ph.D) – доктор аз рӯйи 

ихтисоси 6D020900 – Шарқшиносӣ (6D020902 - Адабиёти форс) мувофиқат мекунад. 

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ. Муаллифи 

диссертатсия дар мисоли манзумаҳои Нимо Юшиҷ, Сиёваши Касроӣ, Суҳроби 

Сипеҳрӣ, Мирзо Турсунзода, Муъмин Қаноат ва Аскар Ҳаким ба таҳқиқи масоили  

зуҳуру таҳаввули  суннати манзумасаройӣ дар адабиёти муосири Эрон машғул 

гардида, дар зимн ҷараёни рушду такомули «шеъри нав»-ро баррасӣ намудааст.  

Дар  диссертатсия  ва  мақолаҳои  нашрнамудаи  муаллиф  натиҷаи  асосии  

таҳқиқот инъикос ёфтаанд.  

Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ. Диссертатсия дар ҷаласаи кафедраи 

филологияи Эрони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (27 феврали  2021, 

суратмаҷлиси № 07) муҳокима ва ба ҳимоя пешниҳод шудааст. 

Мундариҷаи асосии диссертатсия дар маърӯзаҳои конфронсҳои сатҳи 

донишгоҳӣ, ҷумҳуриявӣ, ва мақолаҳои ҷудогонаи муаллиф, ки дар маҷмуа ва 

маҷаллаҳои гуногуни илмӣ ба табъ расидаанд, инъикос шудааст. 

Нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия. Хулосаҳои асосии 

диссертатсия дар 3 мақолаи дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и ФР ва КОА-и  

назди Президенти ҶТ ба чоп расидаанд.  

        Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, 

хулоса ва феҳристи адабиёт иборат мебошад. Ҳаҷми умумии диссертатсия 193 

саҳифаи чопи компютериро ташкил медиҳад. 
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БОБИ I 

НИМО ВА ТАҲАВВУЛИ ШЕЪРИ НАВИ ФОРСӢ 

 

1.1. Пайдоиш ва ташаккули шеъри нави форсӣ 

 

Ибтидои асри XX барои аксари кишварҳои ҷаҳон ҳамроҳ бо нооромиву 

низоъ ва кашмакашиҳои тулонӣ буд, ки намунаи барҷастааш Инқилоботи Русия ва 

Инқилоби Машрутаи Эрон аст. Перомуни масоили умумии ин инқилоб аз ҷумла 

заминаҳои зуҳуру шаклгирӣ, таъсирпазирӣ, пешгомону боризтарин саҳнаҳои он 

пажӯҳишҳои пуршуморе анҷом шудаву таълифоти қобили мулоҳизае ба нашр 

расида, ки тарҳу баррассии онҳо аз доираи диссертатсия ҳозир берун аст. 

Масъалаи аслӣ дар ин миён адабиёт ва хоссатан шеър аст, ки таҳқиқаш мавзуи 

мавриди назари мост. 

Гап дар ин аст, ки Иқилоби Машрутаи Эрон дар даҳаи нахустини қарни XX 

тамоми аркони иҷтимоиро ба ларза дар андохт, ки адабиёт низ аз ин радиф 

истисно набуд. Инқилоб яке аз падидаи нодире буд, ки ба таври густурдаву 

фарогир раванди умумии адабиёт ва вобаста ба он шеърро дигаргун сохт. 

Воқеияти тозаи замон, вазъи нави зиндагии иҷтимоиву сиёсӣ тақозо менамуд, 

шеваи кор, шеваи эҷоду решадоршудаи пешин ба сурату сирати дигар, бо асбобу 

абзори дигари шеърӣ арза шавад. Муҳим аз ҳама забони шеър бознигарӣ шавад. 

Равшан аст, ки шеър бар мухотабон нигаронида шудааст ва таъсиру нуфузи шеър, 

дарки ҳадафу мақсади он ба дараҷаи донишу зеҳни мухотабон вобаста аст. Дар 

солҳои оғозини инқилоб ашъори аксари шоирон аз нигоҳи муҳтаво, мазмуну 

мундариҷа ба таври васеъ тағйир намуда буд, вале қолабҳои шеърӣ мисли пешин 

устувору собит монда буданд. 

Вале бо «пирӯзии Инқилоби Машрута чунин як вазъе сар расида буд, ки 

тамоми масоил ба гунае ба мардум ва иҷтимоъ иртибот мегирифт. Инқилоби 

Машрута шоиру шеърро аз дунёи пуршукӯҳу муҷаллале, ки мутааллиқ ба дарбору 

дарбориён, ё ба қавли дигар марбут ба гурӯҳи хосе буд, ҷудо намуд.» [38, 43]. 
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Мақсад аз иқтибоси болоӣ ин аст, ки то Инқилоби Машрута мухотабони 

шеъру шоир дунёи маъдуди дарбору дарбориён буд ва шоир ба ҷуз шоҳу 

дарбориён васфу ситоиши ҷаҳони онҳо, дигар ба муҳити перомун, масоили 

иҷтимоӣ дарду ранҷи оммаи мардум сару коре надошт. 

Инқилоб зарбаи камаршикане бар пайкари ин қоидаҳои марсуму маъмул дар 

адабиёт ворид сохт ва роҳро ба сӯйи шеъри дигар, шеъри нав, ба сӯи таҷаддуду 

навгӯйӣ ҳамвор сохт. Шебу фарози ин роҳи пурмухотираро баъдан дида 

мебароем. Ҳоло бошад нигаришииҷмолии ҷараёни зуҳуру такомули падидаҳои 

навхоҳиву таҷаддудро дар шеър, дар тӯли замон мавриди арзёбӣ қарор медиҳем. 

Қобили қайд аст, ки дар байни қавму миллатҳои гуногун бо сохту бофти 

фарҳангӣ, иҷтимоӣ ва сиёсии махсус ҳамон тавре ки дида мешавад, як ҳунар аз 

зарфияту имконоти бештаре бархӯрдор мегардад ва бахши умдае аз тавонотарин 

соҳибони истеъдодҳои ҳунарӣ, эҳсосҳои ҳунарии хешро бо асбобу абзори хеш 

баён медоранд. Шояд пайкартарошӣ, ё наққошӣ ё мусиқӣ барои таъриху фарҳанги 

кишвари хосе нақши аввалро бозӣ кунад, вале барои мардуми форсизабон аз 

замони Рӯдакӣ, то ба имрӯз бо вижагиҳои фарҳангӣ, иҷтимоӣ, сиёсии сарзаминҳои 

мо ва бо хусусиятҳои абзори баёние, ки шеър дорад, ки кишварҳои форсигӯ 

бештарин бозтобу таҷаллии хешро дар домони шеър пайдо намудаанд.  

Ба дигар сухан беш аз ҳазор сол аст, ки шеър дар қаламрави Эронзамин 

ҳарфи аввалро мезанад. Аз ҷониби дигар шеъри форсӣ дар тӯли қарнҳо тақрибан 

ба танҳоӣ вазифаи ҳамаи ҳунарҳои барҷаставу машҳури ҷаҳонро ба дӯш 

гирифтааст. Шеъри форсӣ дар хилоли замон аз як тараф ба ҳамаи қишрҳои ҷомеа 

дар тамосу пайванд буд ва аз сӯйи дигар тавонист консепсияҳое чун омӯзиши 

ирфон, илм, фалсафа, афсона, ҳамоса баёне латифтарини эҳсосҳои тағаззуливу 

ошиқона, худошиносона ва ғайраро доро бошад. Гузашта аз ин, ҳомили андешаву 

эҳсоси мардумони ин сарзамин ва ҳуввияти фарҳангияшон бошад. Перомуни 

масири ташаккулу камоли таърихи шеъри форсӣ таълифоти зиёде анҷом шуда, ки 

баёни муфассали онҳо ҳадафи мо нест. Танҳо зикри чанд нуктаеро дар иртибот ба 

мавзуи мавриди назар ва равшанандозӣ дар атрофи масоили шеър зарур 

мешуморем. Чи тавре ки маълум аст устод А. Рӯдакӣ охири асри IX ва ибтидои 
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асри X мелодӣ шеъри форсиро ба камоли матлуби худ расонид ва баъдан дар 

ибтидои қарни XIII мелодӣ адабиётшиноси номдор Шамс Қайсӣ Розӣ фунуни 

адабиро мисли илми арӯз, илми қофия ва нақду-уш - шеърро ҳамчун қолабҳои 

азаливу абадӣ мавриди таҳқиқу арзёбӣ қарор дод ва дар китоби маъруфи «Ал-

муъҷам фи маоир ашъор-ул-аҷам» пешкаши хонандагон намуд. Албатта ин, 

китоби арзишманд заминаҳову пешинаи зиёди назарӣ дошт. Муаллифи мавсуф 

бар мабнои омӯзиши ашъори шоирон, донишҳову дидгоҳҳои назарии мавҷуди 

замон чунин як китоби ҷомеъро пешкаши мухотабон намуда буд, ки аз ҷониби ӯ 

кори бузургу падидае камназир буд. Шамс Қайси Розӣ зимни таълифи асари 

мондагори худ шояд ҳаргиз андеша нанамуда буд, ки бо аҳкоми пешниҳодии худ 

(шаклу қолаби хос, ҳатто мазмуни вижа) тамоми дарҳои бурунрафтро барои 

таҷаддуду навгароӣ мебандад. 

 Қарнҳои тулонӣ шеъри форсӣ дар қолабҳои арӯзӣ рехта мешуд. Дар 

қарнҳои XII - XIV мелодӣ, ки шеъри форсӣ ба авҷи камолу боландагии худ расида 

буд, вуҷуди чаҳорчӯби муайян ё қолабҳои аз пеш таъиншуда «фаварони эҳсосҳои 

пуршуру андешаҳои табноки бархоста аз жарфои вуҷуди шоиронро ба танг 

меовард ва барои намуна Мавлавӣ дар селоби андешаву эҳсоси хеш, ки сар то 

сари ҷаҳони ҳастиро дар биниши ваҳдати вуҷудӣ дарменавардид, дар шӯру ваҷди 

вижаи хеш чунин месуруд: 

Растам аз ин байту ғазал, эй шаҳу султони азал, 

Муфтаъилун, муфтаъилун, муфтаъилун кушт маро 

ё, ки 

Қофияву мағламаро гӯ ҳама селоб бубарад 

Пӯст бувад, пӯст бувад, дар хури мағзи шуаро. 

ё, ки  

Қофия андешаму дилдори ман. 

Гӯядам мандеш ҷуз дидори ман» [136, 112]. 

Тавре ки дида мешавад, яке аз абзорҳои муҳим ва аз сӯйи дигар мушкилсози 

шеъри форсӣ вуҷуди вазни арӯзӣ аст. Адабиётшиноси тоҷик У.Сафар бо такя ба 

дидгоҳҳои мавҷуд хотирнишон месозад, ки «адабиёти тоҷик дар тӯли умри беш аз 
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ҳазорсолаи худ зиёда аз 120 вазнро дар ихтиёри шоирон гузаштааст ва онҳо бо 

тақозову дархости эҳсосоту авотифи худ аз навъҳои мухталифи авзон истифода 

намудаанд, аммо ҷолиб ин аст, ки дар тӯли қарнҳо шоир зери бори авзони арӯзӣ 

буд. Агар шоир маснавӣ меозмуд, ё қасида мегуфт имкони онро надошт, ки аз 

чордевори вазни арӯзӣ по фаротар ниҳад.  

Барои мисол «Шоҳнома»-и А.Фирдавсиро бигирем: Фирдавсӣ барои эҷоди 

ин асар вазни мутақорибро интихоб намудааст, ки ба мақсаду маромаш дар баёни 

достонҳои ҳамосӣ созгор аст. Тамоми достонҳо ба ин вазн офарида шудаанд, вале 

дар ин шоҳкори ҷовидонӣ саҳнаҳо яксон нестанд. Тавре ки зиндагии одамиро 

ҳолатҳои мухталиф ҳамроҳ аст, саҳнаҳои «Шоҳнома» низ якранг нестанд, ҳарчанд 

вазни ягона доранд. Аз ин рӯ, маълум аст, ки вазни мутақориб наметавонад барои 

инъикосу баёни тамоми саҳнаҳо созгор бошад. Вақте ки инсон амру фармон 

медиҳад, лаҳни ӯ дигар мешавад, калимаҳо кашидагиву хушунат пайдо мекунанд, 

аммо ҳангоми дуову илтиҷо оҳанги вай иваз мешавад, ё ҳангоме ки гиря мекунад 

лаҳни дигар дорад. Маҳзи хотири ин як вазн наметавонад тамоми ин саҳнаҳои 

зиндагиро ифода намояд. Ин яке аз маҳдудиятҳои шеъри қадим аст.» [35, 24-25].  

Бо вуҷуди итоату табаияти бидуни қайду шарт аз тасаллути вазни арӯзӣ, боз 

ҳам шоироне буданд, ки аз он изҳори норизоятӣ менамуданд ва гоҳо лаб ба 

эътироз боз мекарданд, ки намунаашро аз забони Мавлоно шунидем. 

Мурури сурудаҳои Мавлоно махсусан дар «Девони Шамс» собит месозад, 

ки ӯ аз бору банду занҷираҳои мавҷуди арӯзӣ як навъ худро раҳо намудааст. 

Соиби Табрезӣ, ки аз пешгомони сабки ҳиндӣ ва дар шеъри форсӣ таркиботу 

ибороти аъҷобангезе офарида борҳо аз вазн, аз «мисраи мавзун» шиква намудааст. 

Яке аз шартҳои мавзун будани шеър қофия аст, ки дар тӯли замон дар атрофи 

нақшу ҷойгоҳаш баҳсҳои зиёде шудааст. 

М. Ш. Кадканӣ зимни арзёбии мавзуи қофия дар адабиёт ва шеъри милал 

хотирнишон месозад, ки дар бораи хостгоҳ ва макони зуҳури қофия дар ҳеҷ 

забони наметавон сухан гуфт. Гузашта аз ин, ҳеҷ миллатеро низ наметавон 

пешгому эъҷозгӯи он номид. Аммо «аз дараҷаи аҳамияти қофия дар шеъри ҳар 

забоне ин нуктаро метавон ба даст овард, ки пайвастаҳои таърихии қофия бо 



14 
 

 
 

шеъри он забон то чи марзе аст. То инҷо ки мутахассисин баррасӣ намудаанд, дар 

шеъри забонҳои қадиму ҳинду аврупоӣ монанди санскриту юнониву лотинӣ 

қофия вуҷуд надошта ва дар забонҳои эронӣ аз қабили авастоиву портиву паҳлавӣ 

низ чизе, ки ба дурустӣ битавон номи қофия бар он ниҳод дида нашудааст» [115]. 

Мазкур дар китоби худ бисёр амиқу дақиқ дар атрофи нақши қофия дар 

шеъри форсӣ сухан дар миён мегузорад, пардохтан ба он моро аз мавзуъ дур 

хоҳад намуд. Аммо воқеият ин аст, ки шарти сангинии банду ишкели қофия дар 

замоне аз ҷониби Шамс Қайси Розӣ абзор ё усули зотии шеър эълом шуда буд, ки  

дар адабиёти аксари қавму миллатҳо нишона аз қофия набуд. 

Бо вуҷуди ҳамаи ин чаҳорчӯбаҳои маҳдудкунанда мисли вазну қофияву 

баробарии ҳиҷоҳои дарозу кутоҳ, шеъри форсӣ дар хилоли замон давраҳои 

дурахшону пуршукӯҳе дошт. Зеботарин саҳнаҳои шеъри форсӣ дар мисоли 

ашъори Ҳофизу Саъдӣ, Камолу Мавлоно, Аттор ва дигарон бозтоби ҳунарии 

худро пайдо намуд. Аз ҷониби дигар танҳо асорату побандӣ ба вазну қофия набуд, 

ки пеши шоир мушкил эҷод менамуд. Мушкилоти дигаре низ мавҷуд буд, ки 

шеъру шоир аз ҳузури онҳо ранҷ мебурданд. 

Тавре ки равшан аст, илми поэтика ё зебошиносӣ бар асоси улуми сегона 

маъонӣ, баён ва бадеъ устувор аст. Дар пайванд бо зарурати риояти забоншиносӣ 

ин улуми сегона аз арзиши хосе бархурдоранд. 

Вале мутаассифона, ин аркони сегона қайду бандҳоеро бар навъҳои 

ташбеҳу истиора киноя таҳмил намуданд ва барои корбурд дар шеър маҷозу 

истиора, ташбеҳу киноёти хоси қарордодиро таъйин намуданд, ки оқибат забони 

шеърро ба ибтизол кашид. 

Барои ҳузур дар шеър вожагони хосеро интихоб намуданд ва бисёре аз 

калимоту таркибот барои ҳамеша аз қаламрави корбурд дар шеър маҳрум шуданд. 

Ҳеҷ шоире ҳақ надошт ба ҷуз вожагони интихобиву муҷоз вожаи дигареро ба кор 

барад. Ба ҷуз ин ба навиштаи М. Акрамӣ дар он гирудорҳо «мафоҳими вижа 

тавонистанд дар қолаби шеър арза шаванд. Мафоҳими кулливу азалӣ – абадӣ чун 

Худо, ишқ, марг, некӣ, бадӣ ва ғ. Шоир танҳо иҷозат дошт аз мақулоти хос сухан 

гӯяд. Мафоҳим ва мақулоти фаротар аз замону макон, бе ҳастии таърихӣ ва 
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таърихмандӣ. Андешаи шеъриро ҳаргиз гироиш ба ҷузиёти зиндагӣ ва зиндагии 

шахсии шоир равон набуд. Гузашта аз ин, шеър фоқиди ташкилу якпорчагии 

органикӣ буд. Ба гунае, ки масалан дар бартарии гунаи шеъри порсӣ, яъне ғазал 

ҳар як аз байтҳо истиқлоли худро дорад ва дар беҳтарин ҳолат мумкин аст як байт 

такроркунандаи муҳтавои фикрӣ, эҳсосӣ ва тасвирии байти дигар бошад.  

Вале матлаби қобили мулоҳиза ин аст, ки ҳамзамон бо ин шахшудагиву 

яксонӣ дар шаклу мазмуну мундариҷа шеъри форсӣ дар қаламраву сохти иҷтимоӣ, 

фарҳангӣ ва сиёсии ҷомеа, ки мисли худи шеър тағйиру камоли маҳсусе 

надоштааст, дар муддати тӯлонӣ шеъри форсӣ дар бозтобу инъикоси чаҳонбинӣ 

ва ҷаҳоншинохтии шоирону андешамандони эронӣ нақши корсозу судманде 

доштааст. Ҳатто тағйиру таҳаввулоти сиёсие, ки дар масири замони мутамодӣ ба 

вуҷуд омада, натавониста дигаргуниҳои амиқу бунёдӣ дар фикру андеша, эҳсосу 

авотифи шоирон ба бор оваранд, зеро дар ҷомеаи эронӣ  дар давоми қарнҳо 

таҳаввули асилу бунёдӣ сурат нагирифта буд. Беҳуда нест, ки зимни арзёбии 

инҷимоду истоии шеъри форсӣ дар даврони пешин А.Ҳикмат чунин ибрози назар 

намуда буд: «Агар шеъри форсӣ аз он ҳангом, ки Рӯдакӣ дар Ҳирот рӯди худро 

менавохт ва Фирдавсӣ дар канори киштзорҳои Тӯс размномаи бостонии худро 

иншо мефармуд, то охири қарни  сездаҳуми ҳиҷрӣ таҳаввули сареъ надошта ва 

анвои шеъри форсӣ аз қасидаву ғазал, маснавиву рубоӣ бешу кам ба як наҳаҷу ба 

як ишкол суруда шудааст, аз он рӯст, ки авзону аҳволи иҷтимоиву мадании 

кишвари Эрон дар тӯли даҳ қарн ба як равишу ба як насақ ҷараён меёфт ва ҳаргоҳ 

ҳаводисе чанд дар таърихи сиёсии Эрон руй дод бадон сон муассир набуд, ки 

дастгоҳи иҷтимоиву маданияти Эронро  мунқалиб созад. 

Аз ин сабаб ҳам дар таърихи адабии ин мамалакат инқилобе рух нанамуд ва 

назму наср ба як сурати собиту мустақар монд» [134, 12] 

Аммо боз ҳам ҷойи тааммулу андеша аст, ки шеъри форсӣ қарнҳои тӯлонӣ 

гӯё ҷудо аз масоили иҷтимоиву сиёсии замон руҳу равон, маънии ҳастӣ, эҳсосу 

андешаи мардуми моро тавонист инъикосу бозтоб намояд, ба дилҳо роҳ ёбад, 

гардонандаи набзи зиндагии мардуми ин сарзамин бошад ва ниҳоят ба суннати 

побарҷое мубаддал гардад.  
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Агар шеъри форсиро мо ҳамчун суннати инсиҷомёфта бишносем, пас бояд 

таъкид намоем, ки тамоми ҷараёни такомулу пешрафт, авҷу дурахшиши он дар 

раванди таърихӣ, то ибтидои асри XVI мелодӣ дар зарфҳои нопайдо, канори сабки 

хуросониву ироқӣ ҷилвагар шуда, тавсифу таъриф, маънӣ шудааст, ки барои 

исботаш шавоҳиде лозим нест.  Дар ин адвор сухан аз тозагӣ, аз навӣ, аз ибдоу 

таҷаддуд дар миён нест. Ончи ки тозаву кашанда аст, андешаву ҷаҳонбинӣ, 

ҷаҳоннигарӣ, диди шоирон ба масоили ҳастӣ, фалсафаи вуҷуд аст, ки аз ҷониби 

шоирони пешгому номдор дар қолабҳои куҳани шеъри форсӣ моҳирона, бо 

чирадастии хос рехта шудааст.  

Аммо дар мақтае аз замон нисбат ба вазъу ҳолати суннати куҳани шеър як 

ҳаракат, ҷунбише дигаргунасозу навхоҳ сурат мегирифт, ки ба таври кофӣ 

муассиру маҳсус набуд, зеро ҳамон гуна ки дар боло нақл намудем, ҳар ҷунбишу 

навасоне таҳаввулгарона замоне ба натиҷаи матлуб мерасонад, ки дар доираи 

ниёзу заруратҳои фарҳангиву иҷтимоӣ, иқтисодиву сиёсӣ сурат бигирад, вагарна 

аз сӯе ба инҳирофу бероҳа кашида мешавад ва аз ҷониби дигар ағлаб аз байн 

меравад. Яке аз барҷастатарин намунаҳо дар ин росто сабки ҳиндӣ буд, ки бо 

доштани дастовардҳои камназир дар образҳои шеърӣ ё сувари хаёл, баён ҳеҷ 

пайванде бо эҳтиёҷоту заруратҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ надошт. Ин буд, ки оқибат 

дар гирдоби шаклпарастӣ фурӯ рафт. Вале ногуфта намонад, ки наслҳои баъдӣ аз 

девони пешгомони сабки ҳиндӣ мисли Соиби Табрезӣ, Калими Кошонӣ, Толиб 

Омулӣ, Урфии Шерозӣ ва Бедил баҳраҳои вофир бардоштанд, ки тарҳаш масъалаи 

дигарест. Дар ҳар сурат пайравони сабки ҳиндӣ дар таҳаввули шеър берун 

кашидани пайкари он аз ибтизолу мурдоби тақлид саҳми босазо гузоштаанд. 

Матлаби дигаре, ки қобили таъкид аст, қаламравӣ шеърест, ки бо сабки ҳиндӣ 

суруда шудааст. Ҳарчанд шоироне, ки бо ин сабк гаравидаву бо асбобу абзори он 

шеър сурудаанд дар Эрону Мовароуннаҳр зиёданд, вале яке аз иллатҳои сабки 

ҳиндӣ, ном гирифтанаш ҳамин масъала аст. 

Шодравон Қайсари Аминпур шоир ва муҳаққиқи номвари Эрон зимни 

арзёбии масоили суннату навоварӣ дар адаби форсӣ ба нуктаи зарифе ишорат 

дорад, ки зикрашро муносиб медонем. Мазкур бар  ин назар аст, ки зимни тарҳи 
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мавзуи ёдшуда бояд аз як андешаи калидӣ дар ҳикмати исломӣ яъне «офариниши 

мудовим» ё «халқи мудом» ёд намуд. Зеро ин мавзуъ низ яке аз суннатҳои ахлоқӣ 

аст. Суннати навоварии мудом. Барои таъиди андешааш ӯ мисолро аз девони 

Мавлоно интихоб мекунад, ки ба шарҳи зер аст: 

Пас туро ҳар лаҳза маргу реҷатест, 

Мустафо фармуд дунё соатест. 

Ҳар нафас нав мешавад дунёву мо 

Бехабар аз нав шудан андар бақо. 

Умр ҳамчун ҷӯйи нав, нав мерасад, 

Мустамарӣ менамояд дар ҷасад. 

Шохи оташро биҷунбонӣ ба соз, 

Дар назар оташ намояд бас дароз [64, 42]. 

Бо нақли ин абёт Қ. Аминпур хотирнишон менамояд, ки навоварии 

шоирони сабки ҳиндӣ низ реша дар ин дидгоҳҳо дорад. «Зеро ингуна андешаҳо 

дар он давра ҳузури ҳакимоне монанди Мирдемод, Муллосадро ва дигарон ривоҷи 

фаровон дошт. Ин ҳакимон ғолибан мекӯшиданд пайванде миёни ҳикмати 

машойӣ ва ишроқӣ ва эътиқодоти мазҳабӣ эъҷоз намоянд. Андешаҳои аслии 

ройиҷ дар ин давра монанди ваҳдати вуҷуд, халқи ҷадид, ҳаракати ҷавҳарӣ, 

иттиқоди оқилу маъқул ва ғайра. Заминаи мазмунофариниҳои фаровон дар шеъри 

сабки ҳиндиро фароҳам овардааст ва тақрибан ҳамаи ҳакимону ҳикматшиносони 

ин даврон низ шоир буданд.» [64, 42]. 

Дар ҳар сурат баъди зуҳуру густариши бесобиқаи сабки ҳиндӣ дар ҳарими 

шеъри форсӣ дар таърихи адабиёти сарзаминҳои мо саъю талошҳои дигаре дар 

дигаргунсозии маҷрои адабиёт, шеър аз ҷониби шоирон сурат гирифт, ки дар 

адабиёти таҳқиқӣ аз он бо номи «сабки бозгашти адабӣ» ёд мекунанд. 

Бозгаштиён шоирони камзавқу камсалиқае буданд, ки дар дастёбӣ ба 

шеваву абзорҳои асил ва таърихманд нотавон буданд. Маҳзи хотири ин хостанд 

сабки пешиниён, яъне сабки ироқиву хуросониро дубора эҳё кунанд. Албатта, 

падидаи бозгашт, безамина ва амри тасодуф набуд. Шебу фароз заминаву илали 

зуҳури он дар адабиётшиносии имрӯзи Эрону Тоҷикистон ба гунаи лозим 
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мавриди баррасӣ қарор гирифта ва миёни дидгоҳҳо нукоти зидду нақши зиёд аст. 

Ба андешаи мо дар шинохти ҷараёни бозгашти адабӣ махсусан назаргоҳҳои Қ. 

Аминпур қобили мулоҳизаанд. Аз нигоҳи мавсуф дар он айём аксари шоҳону 

дарбориён, шоҳзодагон, вазирон ва ҳатто баъзе аз муҷтаҳидони дарборӣ шоир 

буданд. Худи шоирон низ аксар дар дарбор шуғлу мансабе доштанд. Бо 

назардошти ин аксари шоҳон дар сар савдои «Маҳмуд будану, Маҳмуд шудан»-ро 

мепарвариданд. Шоирон низ дар навбати худ хаёли Фаррухӣ шудану, Унсурӣ 

буданро доштанд ва мамдуҳи худро Маҳмуд тасаввур мекарданд ва бо ҳамон 

сифоти маҳмудӣ онро васфу ситоиш мекарданд. Ин ҳолот забону вожагони хосро 

барои муҳити дарборӣ тақозо менамуд. 

  Қ. Аминпур менависад: «бад-ин сон шоирон сар дар девони гузаштагон 

фурӯ карданд ва на нигоҳе ба ҷомеаи перомуни худ андохтанд ва на аз иртиботе, 

ки бо кишварҳои дигар падид омада буд, таъсир мепазируфтанд. Ҳоло он ки дар 

давраи Сафавия, ки оғози барқарории равобит бо кишварҳои хориҷӣ аст, 

нишонаҳое аз таъсири фарҳанги аврупоӣ дар меъёрҳои ҷамолшинохтии шарҳу 

тавсифи маъшуқ дида мешавад.» [64, 283]. 

Пайравони ҷараёни бозгашт замоне даст ба кор шуданд ва ашъоре 

тақлидгуна офариданд, ки замона ва замина дигаргун мешуд. Худ равон ё 

психологияи умумии мардум дар худогоҳу нохудогоҳии хеш хостори дурнамоҳои 

наву тоза буд. Воқеияти мавҷудро зеҳнияти дархӯр лозим буд. Вале қолабҳо ва 

мазмунҳои тангу такрории пайравони бозгашти адабӣ аз ӯҳдаи ин кор 

намебаромад.  

Бояд арз намуд, ки дар ин миён ашхосе буданд, ки ҳарчанд дар умури 

давлатии кишвар мақом доштанд ва аз ҷониби дигар ба тағйиру таҳаввуле, ки дар 

Аврупо мегузашт ошно буданд, перомуни ибтизолу забонзадагии ашъори 

бозгаштиён назаргоҳи хос доштанд. Устод А.Зарринкӯб дар китоби арзишманди 

«Нақди адабӣ» ба таҳлилу арзёбии афкору андешаҳои онон пардохта, ки дар инҷо 

мо бархеро аз қавли ӯ нақл мекунем. Яке аз ин ашхоси саршинос Мирзооқохони 

Кирмонӣ аст, ки марди дунёдида, ошно бо пешрафтҳои фарҳангиву адабии 

кишварҳои ғарбӣ аст. Мавсуф зимни қиёси вазъи адабии фарҳангии Аврупо бо 
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афсӯсу дареғ хотирнишон месозад, ки «мардуми Эрон маънии воқеии шеърро 

намедонанд ва ҳар шоири гадойи мутаммалуқро, ки алфози кулумбаро ба кор 

барад ва ибороти муғлақтар баён намояд, ӯро шоиртару фасеҳтар донанд ва 

маликушшурояш лақаб диҳанд. Мисли Қоонӣ, ки қасидаи мутантане сохта ва ҷуз 

ба алфози бо тумтароқ дигар ба ҳеҷ маъниву мақсуду ғаразе напардохта, ӯро 

Ҳаким Қоонӣ мегӯянд ва афсаҳушшуаро мехонанд. Дигар ғофил аз ин ки ин гадои 

чоплус қиммати ифтихору фазилатро барбод дода.» [96, 843]. 

Адибулмамолики Фароҳонӣ, ки худ ба раванди адабиёти муосири Аврупо 

ошноии комил дошт ва ба иҷтимои хешу сиёсати замон дилбастагии зиёд дошт 

дар шеъре назари хешро нисбати бозгаштиён чунин иброз намуда буд:                    

То кай эй шоири суханпардоз, 

Мекунӣ васфи дилбарони тароз. 

Дафтаре пур кунӣ зи мавҳумот, 

Ки манам шоири суханпардоз. 

Аз пайи ёри мавҳуме, 

Гоҳ атнобу гаҳ диҳӣ эъҷоз. 

Чист ин ҳарфҳои лотоил, 

Чист ин фикрҳои дурудароз. 

Менагӯйӣ, ки ин чи жоже буд, 

Ки ба майдонаш оварӣ маку тоз. 

Ин суханро агар барӣ бозор, 

Нахарад аз туаш ба сирру ниёз. 

Қиссаи Қайсу қиссаи Лайлӣ, 

Ҳарфи Маҳмуду саргузашти Аёз. 

Куҳна шуд ин фасонаҳо яксар, 

Кун ҳадисе наве зи сар оғоз. 

Ҳаваси ишқбозӣ ар дорӣ, 

Бо Ватан ҳаст қимори ишқ бибоз. 

Аз Ватан нест дилбаре беҳтар, 

Ба Ватан дил бидеҳ зи рӯйи ниёз. 
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Дар усули тараққиёти Ватан, 

Шеър баргӯ гузидаву мумтоз [96, 217]. 

Мирзомалқумхон, ки дар таърихи фарҳангу адаби муосири Эрон ҳамчун 

шахси маорифпарвару тараққихоҳ машҳур аст, дар радифи таҳлилу арзёбии 

масоили марбут ба улуми ҷомеашиносиву сиёсатшиносӣ ба мавзуи шеъру шоир ва 

шоирони даврони бозгашт мепардозад. Мирзо Малкумхон таҳсилкардаи Аврупо 

ва шахси бисёр донишманду закӣ буд. ӯ пас аз бозгашт кӯшид бар пояи 

андешаҳои худ, ки дар Аврупо омӯхта буд, лузуми дигаргунии жарф дар 

ҳукуматро ба иттилои шоҳ бирасонад. Дар тӯли замон тавассути рӯзномаи худ 

«Қонун» корҳои зиёдеро анҷом дод. Афкори ӯ махсусан дар перомуни ашъори 

бозгаштиён қобили тааммул аст: «…Ин навъи охире, ки дар миёни мардум ба 

«ёвасаро» яъне «шоир» иштиҳор доштанд, бинобар пайравии эътиқоди худ чи дар 

гуфтугӯ ва чи дар навиштаҷот ҳаргиз толиби маънӣ набуданд. Чун саҷъро аҳсани 

саноеи иншо мешумурданд. Вале навиштаҷот ба ҷуз тартиби қофия манзуре 

надоштанд ва авқот ба ҷиҳати тартиби як қофия чандин сатри ҷуфанг мебофтанд 

ва дар муншаоти эшон ҳарҷо, ки лафзи «восил» буд, ҳукман калимаи «ҳосил аз 

ақибаш мерасид». «Вуҷудҳо ҳама «зиҷуд» ва «мизоҷҳо» ҳама «ваҷоҳ» буд.  

«Замир»-е надидам, ки бо луғати «тасхир» саҷъ нашуда бошад. Ҳар бадбахте, 

ки ба сифат қарин мешуд, ибдолан бод бо калимаи дигар ҳамнишин бошад. 

«Дурӯғ» бе «фурӯғ» набуд ва хидмат барафъат сурат намебаст. Онҳо, ки рафеъ 

буданд, манеъро аз думи худ баста аз дунбол мекашиданд. Сад ҷилд аз таълифоти 

эшон хондам ва як матлаби тоза наёфтам ва чашм бар ҳар варақ меафтод Юсуф 

дар чоҳи занахдон гум мешуд ва парвонаи дил буд, ки дар оғӯши ишқ мегудохт. 

Мор буд, ки ба рухсори маъшуқ чанбар мегашт ва бар ҳар сатре ҷоми Ҷамро сар 

мекашид, низ мижгон бар камони абрӯ муҳайё сохтаву ба ҷавгони зулф гӯйи 

дилҳои бедилонро мерабуданд ва ҳазор қасида дидам, ки ҳама ба як тарҳ аз баҳор 

ибтидо мекарданд. Он қадар аз кӯҳ ба ҳамону аз замин ба осмон мешитофтанд, то 

охири маърака ба шахси мамдуҳ мерасиданд. Он вақт аз мижгони он худованди 

замину замон мегуфтанд, то думи аспаш як нафас қофия месохтанд. Пас аз 
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иғроқҳои беҳаду андоза охируламр дар тангои қофия гирифтор ва аз сипеҳри 

Хузро мустадъӣ мешуданд, ки:  

То ҷаҳон дар замон ниҳон бошад, 

Умри мамдуҳ ҷовидон бошад. 

Ва ҳар толиберо, ки месутуданд, ҳукман аз миёни адлаш гург ё меш ихват 

меварзиданд ва аз сутуди қаҳраш қаҳрабо дасти татовул ба коҳи заъиф дароз 

намекард.» [96, 118]. 

Дар радифи Мирзо Малкумхон зарур аст аз адиби маорифпарвари бузург 

Зайналобиддини Мароғаӣ зикри ном шавад. Шояд ҳеҷ яке аз маорифпарварони 

муосираш ба андозаи он натавониста воқеияти ҷомеаи онрӯзиро руку пӯсканда 

дар осораш мунъакис созад. 

«Сайёҳатноми Иброҳимбек» китоби арзишманди мавсуф аст, ки бо гузашти  

даҳсолаҳо аз қиммату арзиши ӯ заррае накостааст. Шеваи нигориши ҳикоёти ин 

асар гоҳҳо тавсифи падидаҳо ва рухдодҳое аст, ки муаллиф худ шоҳиди воқеии 

онҳо буда ва замони ривояти ҳикоят назари мунтақидонаи хешро баён намудааст. 

Ривояте, ки дар зер нақл мешавад ба мавзуи шеър вазъи шеъру шоирӣ дар Эрон 

дар солҳои поёнии қарни XV ва ибтидои қарни XX ихтисос дорад. 

Зайналобиддини Мароғаӣ яке аз маҷлисҳоеро ба риштаи тавсиф кашида, 

ки замоне дар манзили яке аз ҳоҷиёни шаҳри Қазвин сурат гирифта. Мароғаӣ, ки 

дар он маҷлис ҳузур дошта,ҷараёни маҷлисро бо назардошти ба риштаи таҳрир 

кашидааст. Барои равшан шудани матлаб, нишон додани воқеияти дарку 

тасаввури мардум аз шеър, он ҳам шеъри шоирони бозгаштӣ, лозим медонам 

навиштаи нависандаро ба таври муфассал иқтибос намоям, ҳарчанд шоҳид як 

каме тулонитар аст: «Ҳай қалёну чой аст, ки меояд. Суҳбат низ гарм аст. Як нафар 

аз меҳмононро, ки дар садри маҷлис ҷой дошт, яке аз ҳузор мухотаб дошта ба 

овози баланд гуфт: Ҷаноби Шамс-уш-шуаро ба тозагӣ чизе иншо фармудаед? 

Бале, дишаб чизе ба навоби воло Амирзода навиштам. Фардо ҷумъа аст, бурда 

ҳузураш хоҳам хонд. Даст кард ба бағал коғазе даровард. Баён кард ба хондан ва 

дар итмоми ҳар баёне аз мустамнеъин садои боракаллоҳ, аҳсант, аҳсант аст, ки 

базл мешавад. Яке аз он миён гуфт: Офарин ба хаёли мубораки Шумо… Пас рӯй 
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ба ман кард, ки чи тавр аст машҳадӣ? Гуфтам: Банд аз ин чизҳо намефаҳмам. 

Гуфт: Чи тавр намефаҳмӣ? Каломест, ки саропой рӯҳ аст. Гуфтам: Ҳеҷ руҳе 

надорад, ин шева куҳна шуда, муқтазиёти замони имрӯз дар тарҳоти руҳӣ 

нагузошта. Ба баҳои ин суханони дурӯғ дар ҳеҷ ҷойи дунё як динор намедиҳанд, 

магар дар ин мулк, ки сабаби он ҳам ҷуз бекорӣ, беориву беилмиву ғафлат ва 

диноати нафс нест, ки золимеро дониставу фаҳмида ба адолат ва ҷоҳилеро ба 

фазилат ва лаимеро ба саховат ситоиш кунӣ. Замон он замон нест, ки марди доно 

ба-дин суханон фирефта шавад. Шоирӣ, яъне маддоҳии касоне носазовор. Имрӯз 

бозори мори зулфу сунбулу кокул касод шудааст. Мӯйи миён дар миён нест. 

Камони абрӯ шикаста, чашмони оҳу аз бими он растааст. Ба ҷойи холи лаб 

аз зуғоли маъданӣ бояд сухан гуфт. Аз қомати чун сарву сухан кутоҳ кун. Аз 

дарахтони гирдуву коҷи ҷангали Мозандарон шамшод ҳадис рон. Аз домани 

симинбарон даст бикаш ва бар синаи маодани нуқраву оҳан биёвез. Бисоти айшро 

бар чини қолии ватанҷо паҳн кун. Имрӯз истимои садои сути оҳан даркор аст, на 

навои андалеби гулзор.  

Ҳикояти шамъи ватанпарвона куҳна шуд, ҳубби ватан, сарвати ватан, аз 

лавозими ободии ватан тарона бисоз… Ин Амирзодаи золим, ки Шумо ӯро дар 

сидқ сонии ҳазрати Юсуф ва дар ҷалолати шаън болотар аз ҳазрати Сулаймони 

набӣ таъриф кардаед, бедодгаре аст бетарбият. Афсӯс, ки хун дар абдони Шумо 

фусурда гашта, аз ҳассосияти инсонӣ ғофил мондаед.» [128, 123-124]. 

Албатта, дидгоҳу афкори зидду нақиз дар атрофи ҷараёни бозгашти адабӣ ва 

осори баргаштиён, куҳангароӣ ва барҳадарии шеваи кори онҳо пуршумор аст. Вай 

аз сӯи дигар ин дигаргуниро бояд дар чашмандози таърихӣ, аз як ҷиҳат идомаи 

ҳаракати табии шеъри форсии тоҷикӣ донист ва аз сӯйи дигар аксуламали табиӣ 

дар баробари рукуди давраи пеш аз он. Дар давраи бозгашт ҳам ба гунае бархе аз 

вижагиҳои хосро мебинем. Масалан дар шеърҳои амсоли Қоонӣ бо вуҷуди он 

забони мутантан бархе аз луғоти муҳовораӣ роҳ ёфта буд, ва ба вижа дар 

марсияҳову навҳаҳои Яғмои Ҷандақӣ, ки гоҳ комилан ба забони муҳовара суруда 

буд ва аз назари қолаб ҳам тозагиҳое дошт, метавон сарчашмаи илҳом барои 

шоирони баъдӣ ёфт. Давраи бозгашт тазод ва ноҳамгуниҳои шеъру ҷомеаро 
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ошкортар намуд ва лузуми навовариро ташдид кард ва дар айни ҳол худ ба унвони 

охирин озмун ва итмоми ҳуҷҷат дар радди суннатгароёни муқаллидона қаламдод 

шуд. Бозгаштиён бо ҳама ҳусну қубҳе, ки дар шеваи кору шинохти хеш аз 

масоили перомун доштанд ба даврае аз таърихи адабиёт поён бахшиданд ва бо 

вуқуи Инқилоби Машрута, ки дар боло зикраш рафт, даврони тозае дар марзи 

адабиёти форсӣ оғоз гардид. То давраи Машрутият ҳар гоме, ки дар роҳи ибдоъу 

навоварӣ дошта мешуд, дар бистари суннат таҳаққуқ пайдо менамуд. Вале бар 

хилофи он давраи Машрутиятро метавон ибтидои навгароии огоҳона, ҳамроҳ бо 

нақди суннат ва берун шудан аз суннат донист.  

Гап дар ин аст, ки ҷунбиши рӯзафзун ва густариши инқилоби Машрута 

дигаргунии қобили мулоҳизаеро дар вазоифу диссертатсияти шоирон тақозо 

менамуд. 

Пеши ҳар шоире ду роҳ гузошта шуда буд. Роҳи аввал, асиру побанди қолабу 

афкору андешаҳои тақлидӣ шудан ва идома бахшидан фаъолияти хеш. Гузашта аз 

ин, дар суффуфи ҷонибдорони сиёсати давлат ҷой гирифтан. Роҳи дуввум, рӯи 

овардан ба мардум ва қолабу мазмунҳои шеъриро бо хости мардумӣ ҳамсоз 

намудан буд. Дар иртибот бо ин мавзуъ лозим аст аз нақши шоирони ҷудогона ва 

ҷойгоҳи расонаҳои гурӯҳӣ, рӯзномаҳо ёд намуд, ки шоҳидаш нашри ашъори 

пуршӯри инқилобии Мирзо Маҳдихон аст, ки дар рӯзномаи «Ахтар», ки хориҷ аз 

Эрон дар Истанбул чоп мешуд, мебошад. Бояд арз дошт, ки ошноӣ бо адабиёти 

турк ва адабиёти аврупоӣ ва махсусан адабиёти фаронсавӣ таъсири амиқе дар 

пешрафту боландагии шоирон мегузошт, махсусан ба қолабу мазмуни сурудаҳо. 

Қобили таъкид аст, ки худ туркҳо бар асари ошноӣ ва шинохти адабиёти 

ғарбӣ ва зери таъсири ҷунбишҳои инқилобие, ки дар кишварашон бар амал омада 

буд, аз қолабу мазмунҳои қарордодиву такрорӣ фаротар рафта буданд. Гузашта аз 

ин, дар он замон Истанбул ҳамчун маркази гурезагону фирориёни кишварҳои 

ҳамсоя, аз ҷумла Эрон шинохта шуда буд ва ба пойтахти таҳаввулоти адабӣ 

табдил гардида буд. Дар пайванд ва бар матни заруриёти сиёсӣ-иҷтимоӣ ҷунбиши 

Машрута мафоҳими сиёсиву иҷтимоӣ ба шеъри форсӣ роҳ ёфт. 
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Ҷолиби диққат ва ҷойи таъкид аст, ки шеъри турки ба он таъсире, ки аз берун 

гирифта буд баъдан худ ба шеъри аввоим ва гоҳҳо инқилоби форсӣ таъсиргузор 

гардид. Махсусан таъсири Мирзоалӣ Акбар Собир ба шоири муосири танзгӯ. 

Сайдашрафиддини Гелонӣ ниҳоят бузург аст ва қитаоти Эраҷ Мирзо таронаҳои 

миллии Ориф, ашъори пуршӯри Ишқӣ қитаоти Лоҳутӣ, қасидаи иҷтимоӣ ва ҳатто 

қитъаҳои Баҳор ҷилваҳои гуногун аз тағйир дар мазмуну муҳтаво, ҳатто қолабҳои 

шеъри форсиро ба намоиш гузоштанд. Ҳарчанд қитъаҳо ва ашъори мавриди назар 

гардид ба андозаи лозим сувари хаёли корсоз надоштанд. 

Ногуфта намонад, ки ҳамаи ин дигаргуниҳо, ки бо суръатҳои гуногун дар 

муҳтаво ва шакли шеъри форсӣ падид омад, бо таъсирпазирии андешамандону 

адибону шоирони кишвар аз фарҳангу адаби Аврупо, бахусус Фаронса дар 

пайванди танготанг буд. Лозим ба ёдоварӣ аст, ки таъсирпазирии 

фарҳангҳоандешамандон, шоирон ва адибони як кишвар аз кишвари дигар амри 

табийи мантиқӣ аст. Тибқи навиштаи Маркс зимни инкишофи муносиботи 

сармоядорӣ дар ҷомеа «ба ивази маҳдудияти маҳалливу миллӣ пайванду иртиботи 

фарогиру вобастагии фарогири миллатҳо аз якдигар ҳукмрон мегардад. Ин амр ба 

таври баробар ба истеҳсолоти моддӣ ва маънавӣ сидқ мекунад. Натиҷаи 

фаъолиятҳои маънавии миллатҳои алоҳида дороии умум шавад. Маҳдудияти 

миллӣ имконпазир мегардад.» [22, 423]. 

Яке аз заминаҳои таъсиргузор дар пешрафти адабиёт, эҷоди навгароӣ ва 

таҷаддуд нақши забону адабиёти Фаронса буд, ки пас аз вуқуи инқилоби Фаронса 

ва барқарории иртиботот миёни Наполеону дарбори коҷор ба Эрон ворид гардида 

буд. Бар асари ин робитаву пайвандҳо забони фаронсавӣ миёни сиёсатмадорону 

адибони кишвар нуфузи рӯзафзун ёфт ва шоирону мунақиддони иҷтимоӣ аз 

андешаву афкор ва дидгоҳҳои олимону муҳаққиқони аврупоӣ истифодаҳои 

фаровон намуданд. 

Ногуфта намонад, ки таъсирпазирӣ аз фарҳангу адаби англисӣ, амрикоӣ, 

русӣ нисбат ба фаронсавӣ камранг буд. Забони фаронсавӣ забони пешгом буд. 

Хеле аз шоирон ва чеҳраҳои саршиноси кишвар, ки худ солҳо дар 

кишварҳои ғарбӣ зиста буданд, бо замми ошноӣ бо забони аврупоӣ ва дасткам 
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забони туркӣ бо фарҳангу андешаи сиёсӣ ва осори адабӣ- ҳунарии Аврупо ошно 

буданд ва зимни бозгашт дӯшборе аз дастовардҳои навини фикриву адабиро 

ҳамроҳ доштанд. Дар ин замон тарҷумаи осори ғарбиён ривоҷи беандоза касб 

намуд, ки ин ҳам гоми муассире дар бедории зеҳнияти адабии мардум буд. Шеър 

дар ин замон ҳунари пешгом буд ва коркарди иҷтимоии ҳамаи ҳунарҳои дигарро 

бар ӯҳда дошт ва мебоист ойинаи тамомнамои ҷомеаи мутаҳаввил ва инсони 

даргир дар таҳаввули иҷтимоӣ бошад, дар баробари ин шеър ниёз ба дигаргунӣ 

дошт. Яке аз самтҳои талошу ҷустуҷӯ барои шоирони замони Машрута дастёбӣ ба 

қолабҳои тозаи шеърӣ буд. Ба навиштаи П. Н. Хонларӣ то инқилоби Машрута 

маъруфтарин қолабҳо қасидаву ғазал ва маснавиву рӯбоӣ буд. Дигар қолабҳо 

мисли мусаммату мустазоду тарҷеъбанд ривоҷи зиёде надоштанд. Бо фарорасии 

Машрутият ва интишори рӯзномаҳо шоирону адибон дар ҷустуҷӯи қолабҳои 

тозатар афтоданд ва барои ифодаи афкору андешаҳои худ аз мусаммат кор 

гирифтанд. 

Ба ақидаи муҳаққиқ У. Сафар «Шоирони Машрута ба ҷуз мусаммат даст 

ба домани тарҷеъбанду мустазод заданд ва бад-ин васила хостанд андешаву 

афкори ватанӣ ва иҷтимоии худро баён созанд. 

Хусусияти умдаи мустазодҳое, ки дар ин даврон навишта шудаанд, аз он 

иборат аст, ки дар таркиби бисёре аз онҳо як пораи кутоҳи шеър ба сурати тарҷеъ 

ба кор мерафт, ки намунаи олии ин гуна мустазодҳо навиштаи Саидашрафуддини 

Гелонӣ мавсум ба «Дарди Эрон бедавост» мебошад.» [35, 15]. 

Вале ин зина барои шоирони даврони Машрута зинаи охирин набуд. 

Баъдан ба навиштаи П. Н. Хонларӣ онҳо «поро аз ин фаротар гузоштанд ва дар 

ҷустуҷӯи қолабҳое баромаданд, ки дар шеъри расмии форсӣ вуҷуд надошт. 

Нахустин қолаби тозае, ки дар шеъри сиёсиву иҷтимоӣ ба вуҷуд омад «баҳра 

тавил» буд, ки аз шеъри омиёна иқтибос шуда буд» [129, 76]. 

Бояд хотирнишон сохт, ки адибон ҳамзамон бо корбурди қолабҳои нав 

дар пайи дастёбӣ ба авзон афтоданд. Авзоне, ки аз мадди назари шоирони қадим 

дур афтода буданд. Аз ҷумла ба сохтани мустазодҳои гуногун, чаҳорпораву 

мусамматҳои панҷгонаву шашгона даст заданд. Гузашта аз ин аз сурудҳои 
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мардумӣ кор гирифтанд, ки пешиниён маъмулан авзони онҳоро ҷиддӣ 

намегирифтанд. 

Дигаргунӣ дар қолабҳо, корбурди авзони камистеъмол буд, ки дар миёни 

шоирон дар корбурди мазомини тоза тағйирот сурат бигирад. Аз ҷумла дар баёни 

дидгоҳҳои иҷтимоиву сиёсӣ зарурати баҳрагирӣ аз алфози тоза ба вуҷуд омад. 

Гоҳо кор ба дараҷае расид, ки бархе аз шоирон истифодаи калимоту истилоҳоти 

бегонаро нишонаи навгароиву таҷаддуд меҳисобиданд. 

Яке аз мавзуъҳое, ки дар пайванд бо ин масъала қобили мулоҳиза аст, 

густариши матолиби миллигароёна ва ватандӯстона дар адабиёти замони 

Машрута мебошад. Бояд арз дошт, ки тарҳи мавзуи ватандориву меҳанпарастӣ дар 

эронзамин собиқаи дерина дорад. Эрону аносири эронӣ ва ҳифзу нигаҳдошти 

ҳувияти фарҳангӣ сарчашмаи ҳаракоти доимии эрониён мебошад. 

Мардуми эронзамин дар имтидоди таърихи пурнишебу фарози худ доимо 

қурбонии ҳамлаҳову тохту тозҳо будааст ва аз онҷо, ки бузургтарин дороии ӯ 

шеър буда, ҳамеша эҳсосу авотифи меҳанпарастонаи хешро дар бистари шеър 

баёну иброз намудааст. 

Гувоҳи гуфтаи болоӣ «Шоҳнома»-и А. Фирдавсӣ мебошад, ки кору 

пайкор, муборизаи мардуми эронитаборро дар амри ҳифозату нигаҳдошти ватан, 

марзу бум ба намоиш мегузорад. Ба касе пӯшида нест, ки «Шоҳнома» бори ҳифзу 

интиқоли ҳувияти фарҳангии мардуми форсигӯро ба дӯш дорад, ки дар тули 

замони мутамодӣ дар зеҳнияти мардум решаҳои амиқ пайдо намудааст. Дар 

даврони инқилоб бошад бо рушду инкишофи муносиботи иқтисодӣ-иҷтимоии 

навин дар Эрон мафоҳиме чун миллат ва Ватан дар матни шеъри форсӣ решадор 

шуд. 

Равшан аст, ки ҳар як тағйиру таҳаввули иҷтимоӣ авоқибу пайёмади 

чашмрасе дорад. Дер ё зуд бар асари он назму низоми хосе муравваҷ мегардад. 

Тавре ки нақл шуд, дар адабиёт низ дигаргуниҳои барҷаста ба амал омад. Авзои 

тозаи замон, муҳити навро дигар бо асбобу абзори қадим бо ситоишу ҳамдҳои 

муболиғаомез намешуд, баёну тарсим намуд. 
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Зеҳнияти шоирон саршори мавзуоти бикру тоза гардида буд. Ба навиштаи 

адабиётшиноси эронӣ А.Зокирҳусайн «афкоре, ки дар асари ҷунбиши Машрута 

дар Эрон пайдо  шуд, адабиёти нав ва сабки тоза падид овард, ки ҳадаф ва ормони 

он бо адабиёти пеш аз Машрута ё сабки Машрута ба таври куллӣ ба бедории 

мардум ва барангехтани эҳсосоти милливу меҳанӣ ва тарвиҷи озодиҳои фардиву 

иҷтимоӣ ва тарки хурофоту андешаҳои сусту нораво пайкор бо бегонагиву 

бегонахоҳӣ, интиқоди сахту бараҳна аз нобасомониҳову ошно кардани мардум ба 

ҳудуду ҳуқуқи инсонии онҳо.» [90, 29]. 

Донишманди фақид А. Зарринкӯб зимни бознигарии нақди адабӣ дар 

солҳои Машрута бахши мабсутеро ба вазъияти шеъру анвои шеърӣ вижагиҳои 

сабкии назми даврони инқилоб ихтисос медиҳад. Ба андешаи ӯ ҷунбиши 

Машрутият авзоъро аз бунёд дигаргун сохт. Шоирону адибон ба ҷойи ситоишу 

такрими шоҳону сардамдорони вақт ба тавсифу баёни ифтихороти миллӣ, 

сурудҳои меҳанпарастона даст мезаданд. Офаридаҳои шоирон ба назардошти ин 

ки дар рӯзномаву ҷароиди роиҷи замон нашр мешуданд, ба содагӣ гароид. Забони 

шеъри Машрута дигар он фахомату шукӯҳи шеъри пешинро надошт. Мубоҳисаву 

гуфтугӯҳо дар атрофи масоили марбут ба меҳану меҳанпарастӣ, таҷаддуду 

озодихоҳӣ ба миён афтод ва хеле зуд таваҷҷуҳи аввомро ба худ ҷалб намуд. 

Муҳаққиқи ёдшуда андешаҳояшро дар атрофи таҳаввулоти адабӣ ба шарҳи зер 

ҷамъбандӣ менамояд: «Чун сабки муғлақу мушкили қасоид рафта-рафта харидори 

худро аз даст дод ва оммаи мардум, ки дар авоили Машрута ӯ хонандагони воқеии 

ҷароид ва харидорони ягонаи мотои аҳли завқ буданд. Иқбол бад-он услуб 

намекарданд. Ночор шеър низ ба тадриҷ забони содаву равон ёфт. Қасоид рафта-

рафта матрук шуд ва ё ба сурати мадҳи озодиву ватану таҷаддуд ва тамаддун 

даромад». 

Аз муҳақиқони варзидаи адабиёти муосир махсусан дидгоҳҳои М. 

Ҳуқуқӣ, ки перомуни шаби фарози шеъри нав дар Эрон таълифоти судманде 

анҷом дода, қобили таваҷҷуҳанд. 

Ба қавли номбурда бо содир гаштани фармони Машрута авзои муҳити 

иҷтимоӣ таҳаввули чашмрас пайдо намуд ва ин тағйиру таҳаввул танҳо ба 
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мазмуну мундариҷаи асоси шоирон асаргузор шуд. Пас аз Машрута васфу 

инъикоси мавзуъҳои замон, бо ибороту таркиботи пешин имконпазир набуд. Ҳар 

шоиру адибе талош меварзид, то маҳсули эҷоди ӯ ҷавобгӯи замон бошад. Дар ин 

миён қолабҳои шеърӣ дигаргунии қобили мулоҳизае пайдо накарданд, вале дар 

сабки баёни шоирон, забони хос, як «ман»-и иҷтимоӣ-ҷараён гирифт. Дар ҳар 

сурат заминаҳои лозимро барои пайдоиши шеъри нав маҳз Инқилоби Машрута 

мусоид сохт. 

1.1.1. Пешгомони шеъри нав. Замоне ки сухан аз «шеъри нав»-и форсӣ 

дар миён меафтад, бидуни ихтиёр исми Нимо Юшиҷ ба зеҳн мерасад. Зеро тӯли 

замони тӯлонӣ дар адабиётшиносии дохиливу хориҷӣ зимни тарҳи масъала аз ӯ 

ҳамчун бунёнгузори «шеъри нав»-и Эрон ёд намудаанд, ки ба шарҳу тавзеҳи 

бештар ниёз надорад. Вале дар таълифоти чанд даҳсолаи охир муаллифони 

мақолот дар радифи пазируфтани шахсияти Нимо ҳамчун раҳгушои марзи шеъри 

нав зимнан таъкид меварзанд, ки то Нимо шоирони дигаре буданд, ки шеъри нав 

гуфтанд ва набояд хидмати онҳоро нодида гирифт. 

Гап дар ин аст, ки дар даврони Инқилоби Машрута бузургоне мисли 

Адибулмамолики Фароҳонӣ, Эраҷ Мирзо, Орифи Қазвинӣ, Мирзода Ишқӣ, Баҳор 

ва Деҳхудо мафҳумҳову таркиботи тозаеро ба арсаи шеър кашидаву ба қолабҳои 

шеърӣ ҷунбишу таҳарруке бахшида буданд, аммо ин кофӣ набуд. Адабиёти нави 

форсӣ таҳаввулу дигаргунии бунёдиро иқтизо дошт. Дигаргуниҳое, ки дар марзу 

қаламрави ҷомеа сурат мегирифт ба ин таҳаввул мусоидат менамуд. Набояд 

фаромуш намуд, ки истеъдодҳои пуртавоне дар майдони навовариву таҷаддуди 

шеъри форсӣ дар адвори мухталифи таърихӣ, адабиёт вуҷуд доштаанд, вале вазъу 

фазои шахшудаву мунҷамиди золимонаи иҷтимоӣ ба он истеъдодҳо имкону 

фурсати шукуфтан надодааст. Аммо дар замони Инқилоби Машрута фазо комилан 

дигаргун буд. Ҷомеаи бар асари Инқилоб тағйири симо намуда, шоирони 

пурзарфияту пуртавонеро ба майдон оварда буд, намунааш А. Лоҳутӣ ва А. 

Деҳхудо буданд. Инҳо аз нахустин касоне буданд, шеъри навро дар адабиёти 

муосир арза доштанд. 
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Шамси Лангрудӣ муҳаққиқи эронӣ дар китоби «Таърихи таҳлилии шеъри 

нав» шеъри «Вафое ба аҳд»-и Лоҳутиро аввалин шеъри нав дар адабиёти Эрон 

меҳисобад ва менависад: «Оё Лоҳутӣ ба сабаби шуғлаш ва наздикӣ ба суудиҳо 

худ мустақиман аз адабиёти аврупоӣ қофиябандии навинро омӯхта буд, аммо 

қатъӣ аст, ки нахустин шеъри нав дар Эронро ба таърихи 1299 ҳ.ш. А. Лоҳутӣ, 

сурудааст.» [119, 65]. 

Барои равшан шудани масъала порае аз шеъри ёдшударо нақл мекунем:  

Урдуи ситам хаставу оҷиз шуду баргашт, 

Баргашт на бо майли худ аз ҳамлаи аҳрор. 

Раҳ боз шуда гандуму озуқа ба хирвор, 

Ҳай вориди Табрез шуд аз ҳар дару ҳар дашт. [119, 65]. 

Ҳамон гуна ки дида мешавад, дар ин шеър тозагӣ танҳо дар мазмуну 

муҳтаво хулоса намешавад. Дар шеър қолаб ё шакли шеърӣ низ дучори таҳаввул 

шудааст.  

Дар радифи А.Лоҳутӣ зарур аст аз шоираи дигари таҷаддудхоҳ Шамси 

Касмоӣ ҳамчун гӯяндаи шеъри нав дар адабиёти Эрон ёд намуд. Ба навиштаи 

Ш.Лангрудӣ хонадони Ш. Касмоӣ аз деҳаи Касмои Гелон буданд, ки ба хотири 

тиҷорат дар атрофу акнофи Эрон пароканда шуданд. Гурӯҳе аз хонаводаи онҳо 

дар Язд сукунат карданд ва маҳз дар ҳамин шаҳр Шамс дар соли 1883 ба дунё 

омад. Фаъолиятҳои адабии ӯ баъдҳо дар Табрез сурат гирифт. Аз тамоми девони ӯ 

се шеър боқӣ монда, ки ба сифати намуна бахшеро аз шеъри «Фалсафаи улум» 

нақл мекунем. 

Мо дар ин панҷрӯз навбати хеш, 

Чи басо киштзорҳо дидем. 

Некбахтона хӯшаҳо чидем, 

Ки зи ҷон кошманд мардуми пеш. 

Зореини гузашти мо будем, 

Боз морост кишти оянда. 

Гоҳ гиранда, гоҳ бахшанда, 

Гарчи ҷамъем вагар пароканда. 
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Дар табиат, ки ҳаст поянда, 

Гар даме маҳв боз мавҷудем. [119, 88] 

Шеъри мазкур дар соли 1920 дар маҷаллаи «Озодагон» ба нашр 

расидааст. Равшан аст, кишеър чи аз лиҳози муҳтаво ва чи аз нигоҳи шакл, 

корбурди қофия тозагиҳои зиёде дорад. 

Дар банди дувуми шеър, ки аз шаш мисраъ иборат аст мисраи аввал бо 

мисраи шашум муқафо буда мисраъҳои баъдӣ қофияи ҷудогона дорад. 

Ҷаъфар Хоманаӣ аз дигар шоирони таҷаддудхоҳ ва навпардоз аст, ки 

шеъри нав гуфтааст. Ҷ. Хоманаӣ дар соли 1887 дар Табрез ба дунё омадааст. Дар 

Табрез таҳсили миёнаро фаро гирифта, забони фаронсаро омӯхтааст. Маҳз 

тавассути забонҳои туркиву фаронсавӣ ба шаклу қолабҳои ҷадиди шеърии форсӣ 

ошноӣ пайдо намудааст. Ба навиштаи Я.Ориянпур ашъори вай аксар дар 

маҷаллаҳои «Таҷаддуд», «Донишкада», «Шамс», «Асри ҷадид» ба нашр 

расидааст. Мутаассифона аз девони ашъори Ҷ. Хоманаӣ низ ашъори зиёде боқӣ 

намондааст. Вале муҳаққиқон Ҷ. Ҷаъфарро низ яке аз нахустин гӯяндагони шеъри 

нав дар Эрон шинохтаанд, ки дар зер қисмеро аз шеъри «Зимистон»-аш меорем: 

Ҷамоли табиат ба фасли баҳор, 

Сафобахшу зебост шӯху қашанг. 

Ба равнақ чи дӯшизаи гулгузор, 

Зуд ояд зи дилҳои пажмурда занг. 

Шабу рӯз сармасти шӯру нишон, 

Гаҳ аз ваҷҳ сармасти шӯру нишон. 

Ба ишрат бигустурда оли бисот, 

Расад файзи он бар ҳама ройгон. 

Видои ҷавонӣ кунад он нигор, 

Ҳама пайрави ранҷу пазмон шавад. 

Дилаш пур зи андӯҳу ҷисмаш низор, 

Зи сӯзи дарун ҷома бар тан дарад. 

Шеъри Ҷаъфар Хоманаӣ низ дар шакли чаҳорпораҳои сарбастаи адабиётӣ 

суруда шуда ва ҳар як суруда қофияи алоҳида дорад. 
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Лозим ба таъкид аст, ки А. Деҳхудо низ ҳамчун шоири сарояндаи шеъри 

нав шинохтанд. Деҳхудо дар сӯги «Мирзо Ҷаҳонгирхони Шерозӣ, ки соҳиби 

рӯзномаи «Сури Исрофил» буд мусаммати пуршӯре «Ёд ор, зи шамъи мурда ёд 

ор»-ро навишта. Дар атрофи мусаммати мазкур ва вижагиҳои ибдоъомези он, 

муҳаққиқони зиёде ибрози назар намуданд, ки қабл аз зикри бархе дидгоҳҳо зарур 

аст, порае аз онро нақл кунем: 

Эй мурғи саҳар чу ин шаби тор, 

Бигзашт зи сар сиёҳкорӣ. 

В-аз нафҳаи руҳбахши асҳор, 

Рафт аз сари хуфтагон хуморӣ. 

Бикшуд гиреҳ зи зулфи зартор, 

Маҳбубаи нилгуни морӣ. 

Яздон ба камол шуд падидор, 

В-аҳримани зиштхӯ ҳисоре 

Ёд ор, зи шамъи мурда ёд ор! 

Адабиётшиноси муосир К. Обидӣ дар нақде хотирнишон сохта, ки дар 

мусаммати «Ёд ор, зи шамъи мурда ёд ор!» «Мо ба як шеъри лирикӣ сару кор 

дорем. Шеъре, ки ҳам отифиву инсониро дар густурае аз талфиқи забони қасидаву 

ғазал ба намуд мениҳад. Вазни шеър (мафъулу мафоъилун фаъулун) ҳазаҷи 

мусаддаси ахраби мақбузи маҳфуз, ки вазне аст шод, оҳанги марсияро андак кунд 

мекунад.» [109, 146]. 

  Таъсири ин мусаммат ба гунае буд, ки бисёре аз шоирони номдори 

замони Машрута аз қабили Парвини Эътисомӣ, М. Баҳор, Ҳайдаралии Камолӣ, 

Яҳё Райҳон ба он назира навиштанд.  Сояи ин таъсирро мо дар таснифи «Мурғи 

саҳар»-и М. Баҳор равшан эҳсос мекунем. 

    Аз сӯи дигар, бархе донишмандони адабиёт бар ин назаранд, ки 

мусаммати А. Деҳхудо обхӯрда аз адабиёти фарангӣ ва махсусан марсияҳои Ҷон 

Милтон ва Шелли, ки барои дӯстони фавтидаи худ иншо намуданд, мебошанд. 

Адабиётшиноси тоҷик У. Сафар низ перомуни ин қитъаи Деҳхудо андешаҳои 

ҷолибе дорад. Мавсуф мусаммати фавқро ба марсияҳои шоирони пешин мавриди 
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қиёс қарор дода, зимнан иброз медорад, ки «Барои марсум маълум буд, ки 

радифҳояш аз феъли замони гузашта мисли «аз ҷаҳон рафт», «намонд» ва амсоли 

он иборат бошад ва баъд аз зикри афъоли мутазаккира ҳатман хубиҳову амсоли 

марҳум оварда мешуд. Аммо Деҳхудо ин корро ба тарзи дигаре анҷом додааст. ӯ 

дар мисраи «Ёд ор, зи шамъи мурда ёд ор!» аз сиғаи амрӣ кор мегирад. Кор 

гирифтан аз калимаи шамъе, ки худ нишони зиёву рӯшноӣ аст, беиллат 

намебошад. Шоир аз шамъе ёд мекунад, ки замоне барои ҷамъи нуру зиё 

мебахшад ва инак онро мурдаву хомӯшгашта мебинад. Ин амр дар навбати худ 

гувоҳи он аст, ки поёнбахши шаб ва ибтидои саҳар аст.» [39, 90]. 

Дар радифи шоирони мазкур бояд махсус аз шоиру донишманди дигари 

таҷаддудхоҳ Тақӣ Рафъат зикри ном намуд. Ба қавли аксари муҳаққиқон Тақӣ 

Рафъат аввалин гӯяндаи шеъри нав набуд, вале аввалин назарияпардоз ва мунодии 

шеъри нав дар Эрон буд. Ба навиштаи Ш.Лангрудӣ ӯ ки аз дилбохтагони пуршӯру 

самимии таҷаддуди адабӣ ва иҷтимоӣ дар Эрон буд, эътиқод дошт, ки «адабиёти 

қадимии мо аз манобеи аввалияи худаш дур афтода, дар як ҳавзаи васеъ тарокум 

ёфта ва дар ҳоли рукуду сукун дар он рахти хоби фарох мустақару мутавақиф 

шудааст. Як садди садид, ки ихтиёр дорем онро сади муҳофизакорӣ биномем, ин 

амвоҷи мутарокими адабиро дар он ҳавзи васеи маҷус доштааст. Вақте ки мо 

мегӯем, мутасаддӣ ҳастем дар ин замина ҷараёне ба вуҷуд биёварем, табъан 

маълум мегардад, ки мақсуду нақшаи мо иборат аз рахна андохтан дар бунёни ин 

садди садиди истимрору рукуд аст.» [121, 51]. 

Андешае, ки аз забони донишманди арҷманд Ш.Лангрудӣ нақл шуд 

мутааллиқ ба худи Рафъат аст, ки гувоҳи донишу дида фарохи ӯ дар пайванд бо 

масоили адабӣ ва вазни адабиёти аввали асри XX аст. 

Масъалаи фаъолиятҳои адабии Рафъат мавзуи ҷудогонае мебошад, ки мо 

дар ин диссертатсия ба ҷузъиёти он намепардозем. Танҳо намунае аз шеъраш зикр 

мешавад, ки аз нигоҳи шаклу мазмун, корбурди қофия ва дигар абзорҳои шеърӣ аз 

шеъри қадим комилан фарқ мекунад. 

Эй ҷавонӣ эронӣ 

Бархез, бомдоди ҷавонӣ зи нав дамид, 
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Офоқи кӯҳро лаби хуршед бӯса дод. 

Бархез! Субҳ хонда нисорат хуҷаста дод, 

Бархез! Рӯзи варзишу кӯшиш фаро расид, 

Бархезу азм ҷазм кун эй нури некрод, 

Бар яъс тан мадеҳ, макан аз зиндагӣ умед. 

Бояд барои ҷанги бақо нақшае кашид. 

Бояд чу рафта-рафта, ба оянда рӯ ниҳод. 

Як фасли тоза медиҳад аз баҳри насли нав, 

Як навбаҳори борвар обастани дарав, 

Бархезу боз рост кун он қади Таҳамтан 

Бархезу чун камон, ки ба зеҳ кард шаст Зол, 

Партоб кун ба ҷониби фардот ҷону тан. 

Тавре ки дида мешавад, шеъри Рафъат комилан бо шеваи тоза иншо 

шудааст. Перомуни баҳсу муҷодилоте, ки миёни Тақӣ Рафъат ҳамчун намояндаи 

таҷаддудхоҳони адабиётшиноси Эрон таҳқиқоти зиёде мавҷуд аст. Дар ҳар сурат 

«ӯ бо тарҳи муҷодилоти созандаи адабӣ бо Маликушшуаро Баҳор ва дигарон 

роҳро барои зуҳури Нимо омода сохт.» [120]. 

1.1.2. Нимо шоири манзумасаро (нақши Нимо дар таҳаввули 

манзумасароӣ). Зимни арзёбии масири эҷодии Нимо Юшиҷ бояд ба ҷанбаҳои 

мухталифи шеваи кору осори ӯ таваҷҷуҳ дошт, зеро масири эҷодии Нимо хутути 

асливу фаръии пуршуморе дорад ва дар маҷмуъ миёни онҳо пайвандҳои 

мустаҳкаме мавҷуд аст. Масъала ё ҷанбаи аввал замони зуҳури шоир аз нигоҳи 

муҳити адабиву фарҳангии ҳоким бар ҷомеа аст. Ҷанбаи дигар дидгоҳҳои назарии 

Нимо дар перомуни шеъру шоирӣ ва ҷойгоҳи ҳунару ҳунарманд дар ҷомеа аст. 

Бахши дигари фаъолияти ӯ шеваҳои бархӯрд ба адабиёти қадим аст. Мавзуи дигар 

таъйини мизону дараҷаи дарки шоир аз масоили адабиёти ҷаҳон аст ва ниҳоят 

баррасии зина ба зинаи офаридаҳои шоир дар хилоли замон маҳсуб мешавад. 

Перомуни аксари ин ҷанбаҳои осори шоир баҳсу муҷодилаҳо, пажӯҳишҳои 

арзишманд иҷро шуда, ки мо дар ин бахш ба онҳо камтар ишора меварзем. 
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Манзури мо нигоҳи густурда ба манзумаҳои Нимо аст, ки сароиши манзума аз 

ҷолиби ӯ ва бо шеваи ӯ дар мақтае замон падидаи тоза буд.  

Албатта, манзумасароӣ дар адабиёти мо таърихи дерин дорад ва дар тӯли 

қарнҳо бо риояти авзои махсуси арӯзӣ шаклҳои хоси қофияандешӣ аз ҷониби 

шуаро манзумаҳо ё маснавиҳои пуршуморе эҷод гардидааст. Аз сӯйи дигар ҳамаи 

манзумаҳои мавҷуд дар як поя нестанд. Аксар шоирон бо тақлид аз шеваву баёни 

якдигар манзумасароӣ намудаанд. Вале Нимо дар ин замина по аз гилеми хеш 

фаротар ниҳод. Бояд хотиррасон намуд, ки нахустин китоби Нимо манзумаи 

«Қиссаи ранги парида хуни сард» буд, ки соли 1900 ба нашр расид ва манзумае 

дар пайравӣ аз маснавии «Ҷаллолуддини Балхӣ он буд.  

Бештари муҳаққиқон бар ин назаранд, ки «Қиссаи ранги парида, ки 

шомили чанд манзумаи кутоҳи дигар буд, ҳеҷ тозагие надошт ва шоир дар он 

даврон машқи шоирӣ мекард. Ба ақидаи Яҳёи Ориянпур пас аз нашри «Қиссаи 

ранги парида» худи шоир эҳсос мекунад, ки сохтани чунин ашъоре аз қумоши 

куҳна ва пусидаи дигарон кори ӯ нест. Бояд аз роҳи дигаре гом бардошт. 

Муҳаққиқ равоншод Қ. Аминпур хотирнишон намуда, ки манзумаи мазбур ба 

сари худ хеҷ ҳодисае дар шеъри классик ё шеъри муосир ба вуҷуд намеорад. Вале 

бо назардошти он ки шеъри нахустини шоирест, ки бо шурӯи қарни XX мехоҳад, 

даврони ҷадидеро дар шеъри муосири форсӣ оғоз кунад. [64, 198]  

Ин назари муҳаққиқ бар асоси гуфтаҳои худи Нимо ба зуҳур расидааст. 

Тавре ки равшан аст соли 1946 дар Теҳрон Анҷумани нахустини нависандагони 

Эрон бо ширкати намояндагони кишварҳои мухталифи дунё баргузор шуд ва дар 

таърихи адабиёти Эрон барои нахустин бор масири рушду камоли шеъри форсӣ 

мавриди таҳлилу арзёбии муҳаққиқона қарор гирифт. Нимо, ки ширкаткунандаи 

ин маҳфили бузурги адабӣ буд, суханронии кутоҳу ҷаззоб ва таърихӣ эрод кард. 

Ба дигар сухан мавсуф худро ба таври расмӣ ба ҷомеаи адабӣ ошно сохт. 

Бо назардошти ин ки андешаҳои ӯ дар баррасии бахшҳои баъдии 

диссертатсия корсозанд, мо ба баъзе аз қисматҳои афкораш ишорат менамоем. 

Нимо дар суханронӣ зимни ёдоварӣ аз ҷараёни кори эҷодии хеш изҳор медорад, 

ҳангоме, ки ба таври ҷиддӣ вориди майдони адабиёту эҷодгарӣ гардида буд, ҷаҳон 
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даргири ҷангҳои байналмиллалӣ буд. Ашъори солҳои нахустини шоир аслан бар 

мабнои сабку услуби шоирони пешин буданд ва мазомини ашъор фоқиди 

зиндагии фардӣ ва дур аз табиат буданд, вале донистани забони фаронсавӣ, 

шинохти адабиёту фарҳанги ғарбзамин тавассути ин забон барои шоир бисёр 

пураҳамияту муассир будааст. Ба қавли худи ӯ «ошноӣ бо забони хориҷӣ роҳи 

тозаро дар пеши чашми ман гузошт. Самараи ковиши ман дар ин роҳ баъд аз 

«Афсона»-и ман дида шавад. Қисмате аз ин манзума дар рӯзномаи дӯсти шаҳиди 

ман Мирзода Ишқӣ чоп шуд, вале қаблан дар соли 1300 манзумае ба номи 

«Қиссаи ранги парида» интишор дода будам. Ман пеш аз он шеъре дар даст 

надорам. Дар пойизи соли 1301 намунаи дигаре аз шеваи кори худ «Эй шаб»-ро, 

ки пеш аз ин таърихсуруда будам ва даст ба даст хондаву ронда шуда буд, дар 

рӯзномаи ҳафтагии «Навбаҳор» дидам. Шеваи кор дар ҳар кадом аз ин қитаъот 

тири заҳрогине, махсусан дар он замон ба тарафи тарафдорони сабки қадим буд. 

Бо вуҷуди он бо гузашти замон ашъори ман саҳифоти зиёди мунтахаботи осори 

шуарои муосирро пур кард. Аҷаб он ки нахустин манзумаи ман «Қиссаи ранги 

парида» ҳам ки аз осори бачагии ман ба шумор меравад, дар ҷузви мундариҷоти 

ин китоб ва дар байни он ҳама удабои ришу сабилдор хонда мешуд.» [134, 65]. 

Қавле ки аз Нимо нақл шуд, бояд ба ду нукта таъкид варзид. Нуктаи аввал 

қабулу тасдиқи ин масъала, ки «Қиссаи ранги парида» аввалин сурудаи шоир  аст. 

Дар боло зикр намудем, ки аксари муҳаққиқон аз ҷумла Я. Ориянпур. М. 

Ҳаштрӯдӣ, М. Ҳуқуқӣ, Ризо Бароҳанӣ шояд бо самимияте, ки дар андешаи Нимо 

аст, манзумаро ҷиддӣ нагирифтаанд. Дар сурате, ки шоир дар манзума достони 

дардноки зиндагониашро боз гуфта ва аз афкори иҷтимоии хеш ба андозае нидо 

бардоштааст. Вале ба таври руку рост фисқу фасоди набимои хешро баён 

надоштааст. Вале ба ақидаи П. Шакибо ҳангоме, ки порае аз ин манзума ба номи 

«Дилҳои хунин» дар китоби «Мунтахаботи осор»-и З. Ҳаштрӯдӣ ғунҷонида шуд, 

хашму хурӯши бархе аз удабо ва шуарои замонро барангехт.» [101, 212]. 

Ба андешаи мо, «Қиссаи ранги парида» махсусан дар китоби «Хонаам 

абрист» навиштаи муҳаққиқи саршинос Т.Пурномдориён ба таври мабсут 

мавриди таҳқиқу таҳлими мунсифона қарор гирифтааст. Андешаҳои муаллифи 
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мазкур дидгоҳҳои бархе аз донишмандонро дар бораи сиёҳмашқ будани ин асар 

зери суол мегузоранд. 

Гап дар ин аст, ки шоир пас аз чопи «Қиссаи ранги парида» онро дубора 

таҷдиди назар менамояд ва бисёре аз лаҳзаҳои онро ба шеваи тозае дар манзумаи 

«Афсона» арза медорад. Мурури манзума нишон медиҳад, ки Нимо то чи андозае 

иҷтимоъро вориди шеър месозад. Шарҳу баёне, ки аз зиндагии хусусии шоир дар 

асар омада дар маҷмуъ ҷанбаи ҳамагонӣ мегирад. Нимо аз нобасомониҳои рӯзгор, 

воқеияти зиндагии мардум ва махсусан шаҳру муҳити шаҳрӣ, шаҳрнишинон 

забони шиква мекушояд. Зиндагии хушоянди рустоиёнро бо шаҳриён шеваи 

бархӯрду расму мардуми одии деҳотиро бо шаҳриён мавриди қиёс қарор медиҳад. 

Мазоҳири мухталиф ва гоҳо хушунатбор оқибат боиси зуҳури ҳақхоҳиву 

ҳақиқатпарастӣ мегардад. Дар оғози манзума чунин омада:  

Ман надонам бо ки гӯям шарҳи дард, 

Қиссаи ранги парида хуни сард 

Ҳар ки бо ман ҳамраҳу паймона шуд, 

Оқибат шайдо дилу девона шуд. 

Қиссае ушшоқро дилхун кунад, 

Оқибат хонандаро Маҷнун кунад. 

Оташи ишқ асту гирад дар касе, 

К-ӯ зи сӯзи ишқ месӯзад басе. 

Қиссае дорам ман аз ёрони хеш 

Қиссае аз бахту аз даврони хеш [168, 177]. 

Дар ин манзума мухотаби аслии шоир «ишқ» аст, ки масири зеҳну андешаи 

ӯро асир карда. Зиндагии шоир бастагӣ ба он дорад. Ҷараёни зиндагии вай чи гуна 

сурат мегирад, ба чи шеваву тариқе зиндагиро месозад, ба ҳамин «ишқ» вобастагӣ 

дорад. Ба дигар сухан «ишқ» дар манзумаи мазкур муродифи зиндагист, ки зина 

ба зина рушду камол меёбад ва ба поёни матлуби худ мерасад. Дар домани ишқи 

мо ба хотироти даврони кӯдакӣ, наврасӣ, ҷавонии шоир дидор мекунем. Ҳар 

даврае ҷаҳони хос ҷанбаҳои нотакрор ва зеҳнияти хос дорад, ки камияту кайфияти 

онҳо дар дасти ишқ аст. Ишқ шоирро ба воқеияти бараҳнаи конуни ҳастӣ рӯ ба рӯ 



37 
 

 
 

месозад то тасмим бигирад, ки оё метавонад бо чунин воқеияте бизияд дошта 

бошад. Қабулу пазириш, норизояту эътироз, эҳсосу авотиф ҳама бар асари амали 

ҳамин ишқ ба зуҳур мерасанд. Дар ҷунбишу ҳаракат ва таамулу андеша дар 

атрофи бозиҳои ишқ аст, ки шоир ё қаҳрамони ғаноӣ ба садо меояд. Тафсиру 

баёни муҳтавои манзума хориҷ аз имкони диссертатсия аст, вале нақли қисме аз 

он, ки ба интиқоди мазоҳири шаҳрӣ ва шаҳрнишинон ва руҳу ҷаҳони содаи 

рустоишон ихтисос дорадро муносиб медонем: 

Ман аз ин дунони шаҳристон наям, 

Хотири пурдарди кӯҳистониям 

К-аз бадии бахт дар шаҳри Шумо 

Рӯзгоре рафту ҳастам мубтало 

Ҳар саре бо олами хосе хуш аст. 

Ҳар киро як чизи хубу дилкаш аст. 

Ман хушам бо зиндагии кӯҳиён. 

Чунки одат дорам аз тифлӣ бад-он 

З-ин тамаддун халқ дар ҳам уфтод, 

Офарин бар ваҳшати аъсор буд. 

Ҷон фидои мардуми ҷангалнишин, 

Офарин бар содалавҳон, офарин 

Шаҳр дарду меҳнатам афзун намуд 

Ин ҳам аз ишқ аст, эй кош, ӯ набуд. [167, 26]. 

Ба ақидаи мо дар адабиёти форсӣ, то Нимо ҳеҷ касе мазҳари зиндагии 

шаҳрӣ ва русторо мавриди қиёс қарор надода буд. Агар ҳам чунин коре шуда, 

шабеҳи Нимо ҳеҷ касе фалсафаи зиндагӣ карданро дар синаи дунё бо ин зебоӣ 

тасвир накардааст. Ба дигар сухан ӯ мавзуи ҷовидонии адабиётро, ки аркони 

зиндагӣ бар ишқ устувор аст бо тарзу сабки хос бозтоб намудааст. Дар ҷое аз 

манзума ӯ фарёд мезанад, ки ошиқ аст ва мусаллам аст, ки ошиқ будан дарду 

ранҷи пуршумореро дунбол дорад. Гузашта аз ин касе, ки ошиқ аст, дер ё зуд ба 

марзи девонагӣ мерасад. Тамоми мавҷудот, падидаҳои ин ҷаҳонӣ гӯё бо ӯ 

ҳамсуҳбату ҳамроз мешаванд ва ба гунае мояи озору ранҷи ӯ гарданд. ӯ дар 
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шигифт меафтад, ки гоҳо ҷаҳон чунин сохта шуда. Ин аст, ки муқобили воқеияти 

ҷаҳон сухан мегӯяд. Фазое пурсишзо дар зеҳнаш зода мешавад, ки ё ҷаҳон 

девонааст ё ӯ? ӯ менависад: 

«Ошиқам, ман, ошиқам, ман ошиқам, 

Ошиқиро лозим ояд дарду ғам. 

Рост гӯянд ин ки ман девонаам 

Дар пайи авҳом ё афсонаям 

З-он ки бар зидди ҷаҳон гӯям сухан, 

Ё ҷаҳон девона бошад, ё ки ман. 

Ҳарчи дар олам назар меафканам, 

Хешро дар шӯру шар меафканам, 

Ҷунбиши дарё хурӯши обҳо 

Партави маҳ, талъати моҳтобҳо 

Резиши борон, сукути донаҳо, 

Паришу ҳайронии шабпарраҳо 

Гӯйё ҳастанд бо ман дар сухан 

Розҳо гӯянд пурдарду меҳан 

Гӯйё ҳар як маро захме зананд,  

Гуйё ҳар дам маро шайдо кунанд. 

Ман надонам чист дар олам ниҳон, 

Ки маро ҳар лаҳзае дорад зиён 

Лек эй ишқ ин ҳама аз кори туст, 

Сӯзиши ман аз раву рафтори туст. [167, 21] 

Зиндагӣ бо ишқ оқибат шоирро ба ин натиҷа мерасонад, ки маҳз вуҷуди 

ишқ буд, ки чашми ӯро боз намуд ва ба марзи воқеияту ҳақиқат расонидаш. Дарк 

намуд, ки ҷаҳон чунин сохта шуда. Бояд ҳамаи ин марҳилаҳои дардноку 

хушояндро таҷруба намуд ва хешро ба сарҳади камолу пухтагӣ расонд. «Қиссаи 

ранги парида» фарогири дарунмояҳо ва мавзуъҳои бисёре мебошад, ки аксар ҳар 

инсоне метавонад ба воқеияти он рӯ ба рӯ шавад. Бо назар чунин мерасад, ки бо 

таълифи ин манзума гӯё барои худ нусхае аз мазоҳири ҳастӣ офарид ва баъдҳо дар 
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тӯли зиндагии эҷодӣ бо шеваву саёқӣ навпардозона дар либоси дигаргуна ҳар 

мазҳареро чирадастона пешкашу арзаи мухотабон намуд. Гузашта аз ин, аз ҳамон 

оғоз огоҳонаву ҳушмандона манзумае ин чунин дар қолабҳои пешин эҷод намуд, 

то баъдҳо мухолифону ҷомеаи одаткарда, ба шеъри классик ӯро ба нотавониву 

заъф дар эҷоди шеър ба шеваи қадим маломат накунанд. Т. Пурномдориён бар 

хилофи аксари муҳаққиқон. Осори Ниморо бисёр арзишманду пурқиммат хонда, 

иброз менамояд, ки манзумаи ёдшуда «бетардид аз устувортарин шеърҳои Нимо 

ба шеваи шеъри классик аст. Нимо ин шеърро, ки мебоист барои нахустин бор ӯро 

ба ҷомеаи адабӣ муаррифӣ кунад, ба гумон бо тааммули бисёр сурудааст. Ин 

шеър нишон медиҳад, ки агар ӯ мехост ҳамин шеваро идома диҳад метавонист дар 

канори куҳансароёни дигар чеҳраи барҷаста пайдо намояд. Бо вуҷуди эҳтимоми 

Нимо ба риояти комили усулу равобити куҳан боз ҳам наметавон диди тозае ӯро 

нисбат ба масъалаи ишқ ва шеваи тозааш дар парвариши маъноии шеър нодида 

гирифт. Аз ин шеър пайдост, ки Нимо қабл аз интишори он шеърҳои дигаре бо 

ранги бӯйи сиёсӣ ва иҷтимоӣ доштааст ва Нимо барои пешгириву инкори 

мухолифон ва маслиҳати вақт тарҷеҳ додааст, ки муқаддам бар онҳо «Қиссаи 

ранги парида»-ро интишор диҳад.» [70, 38].  

1.2. «Афсона», нақши он дар зуҳуру шаклгирии «шеъри нав»-и форсӣ. 

Пас аз чопу иштиҳори «Қиссаи ранги парида» соли 1922-и мелодӣ дуввумин 

манзумаи Нимо «Афсона» дар маҷаллаи «Қарни XX», ки муассисаш шоири 

муосир Мирзода Ишқӣ буд, ба нашр расид ва ба қавли адабиётшиноси эронӣ С. 

Муҳоҷиронӣ номи холиқи худро барои ҳамеша машҳуру афсона намуд. Таъсири 

ин манзума ба ҷомеаи адабию фарҳангии Эрон ба гунае буда, ки пас аз ду сол 

Муҳаммад Зиё Ҳаштрудӣ зимни чопи мунтахаби нависандагони муосир ин 

шоҳкори Ниморо бо осори Шеллӣ қиёс менамояд. Ногуфта намонад, ки барои 

чашму гӯшҳое, ки бо шеъри классик ва назму сохтори он одат карда буданд, 

дидор бо шеъре, ки хориҷтар аз одату расм аст, бисёр сахт ва қобили қабул нест. 

Ин аст, ки гурӯҳи зиёде бар зидди ӯ бархостанд ва аз ҳақорату носазоҳо низ дареғ 

накарданд. 
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- Худи шоир зуҳури вокунишҳои нохушоянд ва тааҷҷубу шигифтзадагиҳои 

табииро дар зеҳнияти мухотибон эҳсос менамуд. Бо назардошти ин ба «Афсона» 

пешгуфтореро изофа намуда буд, то мухотабон ва ба вижа насли ҷавони шоирон 

ба ҷузъиёти шеваҳои кори ӯ пай баранд. 

-   Нимо аз ин ки шояд аксар мардум нахуст ба шеваву тарзи баёни ӯ пай 

набаранд, ё роҳи пешгирифтаашро напазиранд, изҳори нигаронӣ намекунад. 

Танҳо такяи ӯ ба шоирони ҷавон аст, ки ҳар гуна таҳаввул бояд ба дасти онҳо 

иҷро шавад. Ш.Лангрудӣ муқаддима ё баёнияи Ниморо «манифест»-и шоир 

мехонад. [119, 100]  

-     Беҳуда нест, ки баёния бо иборати хитобии «Эй шоири ҷавон!» оғоз 

мегардад. Муҳимтарин матолибе, ки шоир дар баёнияаш барои шоирони ҷавон 

пешниҳод намуда, ба шарҳи зер аст. 

-  Равиши муколама, гуфтугӯи озод ва табиӣ мебошад, ки дар чаҳорчӯби 

сохторӣ ё шакли манзума таҳаққуқ пайдо мекунад. 

-    Дар баёния таъкид мекунад, ки дар нахустин бархӯрд шояд мақбулу 

пазируфтанӣ набошад. 

-   Бо назардошти зеҳният ва ҷаҳонбинии мухотабон манзумаро як ғазали 

тӯлонӣ бо вожагону таркиботи сабуку маъмулӣ мехонад. 

-   Аз нигоҳи Нимо озодие, ки бо чунин сохторе ба зуҳур мерасад, 

имконоти лозимро барои тӯлонӣ сохтани матлаб фароҳам менамояд. Андозаи 

озодӣ дар чунин сохтмоне фаротар аз макону озодиест, ки қолабҳои дигари 

суннатӣ мисли маснавӣ дар ихтиёр доранд. Дар ин сохтмон мавзуоти 

пуршумореро мисли ромону достону, драммаву мазҳака метавон ҷойгузин сохт. 

-  Нимо ҳамзамон таъкид меварзад, ки бархе аз шуарои классик низ то 

андозае ба ин сохтор барои ибрози муколама наздик шудаанд.  

- Нуктаи дигаре, ки шоир дар баёния ба он ишорат дорад, исботи ин 

даъвост, ки чунин шакле барои асарҳои намоишӣ мисли драмма бисёр мувофиқу 

созгор аст. Сохтмони манзума бозигарони достонро дар ибрози фикру андеша 

соҳибихтиёр мегузорад.  Ба ин маънӣ, ки ҳар касе метавонад матлабашро бо хости 

худ ба шакли тӯлонӣ ё хеле кӯтоҳ баён кунад. 
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- Дар бахши поёнии баёния изҳор медорад, ки чопи нахустини ӯст ва 

дидгоҳҳояшро дар пешгуфторҳои баъдии манзумаҳояш баён хоҳад кард. 

Бояд арз шавад, ки дар таълиму тарбияи Нимо дар риштаи адабиёт шеъру 

шоирӣ нақши устодаш шоир Низом Вафо бисёр арзишманд будааст. Беҳуда нест, 

ки дар оғози матни «Афсона» чунин менависад: «Ба пешгоҳи устод Низом Вафо 

такдим мекунам. Ҳарчанд медонам, ки ҳадяи ночизе аст, аммо ӯ аҳолии 

кӯҳистонро ба содагиву садоқатмандонашон хоҳад бахшид. Нимо Юшиҷ. 

Даймоҳи 1301 ҳ.қ.» [119, 102]. 

Тавре ки аз баёнияи шоир равшан мегардад, то интишори «Афсона» ӯ дар 

ҷаҳони адабиёт назарияи хоси адабии худро омода намудааст. Нашри «Афсона» 

дар ҷомеаи он рӯзаи адабии Эрон шӯру ошӯбе барпо сохт. Миллате, ки садсолаҳо 

зеҳну равонаш завқаш бо арӯзу авзони арӯзӣ хӯ гирифта буд, ҳозир набуд 

шикастани як суннати дерпоро бипазиранд. Дар иртибот бо ин мавзуъ назаре аз 

Нимо ба ёдгор монда, ки хеле ҷолиб аст ва аз ҷаҳони саршори бинишу дониш ва 

маънавияти ӯ гувоҳӣ медиҳад. Мавсуф дар номае, ки ба сардабири маҷаллаи 

«Қарни XX» Мирзода Ишқӣ менависад, вокуниши эҳтимолии мухотабонро 

пешбинӣ мекунад ва онро як падидаи табиӣ меҳисобад. ӯ менависад шеъри 

«Афсона»-ро мехонанд, билбадиҳа ба ҳамон вазн як шеъри бидуни маъно аз 

худашон месозанд, ба он меафзоянд, ду бор, се бор аз сар гирифта мехонанд ва 

механданд. Ман ақаллан тавонистаам василаи тафреҳу хандаи онҳоро фароҳам 

кунам. Ин ҳам як навъ ҳунар аст. Билакс ҳамин васила чанд сол баъд онҳоро 

ҳидоят хоҳад кард. Шеърҳои ман дукораанд. Ҳукми чупуҳҳои баландро доранд. 

Ҳам чупуқ ҳастанд ва ҳам дар рафтан асо. «Ман ҳеҷ мутааллим намешавам. Ба 

ҷойи фикри тӯлонӣ дар эродоти онҳо бо камоли итминон ба ақидаи худ шеър 

мегӯям. Миллат дарёст, агар як рӯз сокит монад, билохира як рӯз мунқалиб хоҳад 

шуд.» [119, 105]. 

Нимо дар дигавр пешбиниҳои хеш иштибоҳ накарда буд. Манзума то ба 

имрӯз дар мабоҳиси адабӣ онҷо, ки мавзуъ ба шеъри имрӯзу шохисҳои он иртибот 

мегирад, матраҳ аст. 



42 
 

 
 

«Афсона» бар мабнои баҳри мутадорик «фоиллотун, фоилотун фоилон» 

сохта шуда буд. Вазни мазкурро адабиётшиносон дар мароҳили аввал ихтирои 

худи шоир донистанд, вале пасон муҳаққиқон чун Хонларӣ, М.А.Солеҳ собит 

сохтанд, ки он дар шеъри гузашта собиқа дошта ва шоирон Мирзо Ҳабибӣ, 

Маликушшуаро Баҳор ва Орифи Қазвинӣ сурудаҳое бо ин вазн доранд.  

Дар бораи вазни манзума шоири муосир ва яке аз шогирдони сарсахти 

Нимо С. Касроӣ андешаи муҳим дорад. Мавсуф изҳор медорад, ки душвор аст, 

бовар кардани ин иддао, ки Нимо дар интихоби вазн аз арабони ёдшуда пайравӣ 

карда бошад. Ба гумони ӯ сарчашма ё решаи ин вазнро дар зодгоҳи шоир 

Мозандарон бояд ҷустуҷӯ намуд. Дар байни мардуми Юш навҳаҳои ҷонсӯзе аст, 

ки ба вазни «Афсона» монандӣ доранд. Адабиётшиноси тоҷик У. Сафар аз қавли 

С. Касроӣ чунин қайд намуда: «номбурда (яъне С. Касроӣ) барои тасдиқи фикр 

байтеро аз навҳаҳои ғамолуду шӯрангези миёни мардум ба сифати шоҳид оварда:  

Рӯдак, эй Рӯдак, эй рӯдам, эй рӯд 

Ин чи вақти сафар карданат буд. 

Менависад: «Метавон тасаввур кард, ки бар дили Нимои ошнопарвар ин 

навҳа муассир афтода ва онро муносиби ҳоли умумии «Афсона» дидааст.» [37, 

13]. 

Мантиқан саволе пайдо мегардад, ки агар вазни «Афсона» бар пояҳои 

пешин бошад, пас чи тафовуте миёни ону шеъри қадим аст? Ба андешаи бархе аз 

муҳаққиқон муассиртарин қадами шоир дар ин замина инқилоби ӯ дар мазмуну 

муҳтавои шеър аст. Нимо бар ин ақида буд, ки шеъри классики мо як ҷомеияти 

кулливор дорад. Аксари шоирони пешин дар атрофи мавзуи матруҳа ба таври 

умумӣ суҳбат мекунанд. Нимо ин суннатро шикаст. Ба шеъри форсӣ рангу ҷилваи 

бумӣ, маҳаллӣ бахшид. Ин яке аз сифатҳои боризи шеъри ӯ, аз ҷумла дар 

«Афсона» аст. 

Дар манзума Нимо аз кӯҳу ҷангалу дарё, сухан мегӯяд, аз чӯпону 

гӯсфандонаш, аз дарахтону гиёҳҳо ҳарф мезанад, хуллас аз ҳар чизе, ки ёд 

мекунад, он шайъ мутааллиқ ба маҳаллу дороии рустои мардуми ӯст, ки дар зеҳну 

рӯҳу ҷонаш таъсир гузоштааст. Ба ин сабаб абзору василаи шеъри ӯ ранги 
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маҳаллӣ мегирад. Шоир бо ин амали худ роҳи тозаеро барои шоирони баъдӣ боз 

намуд, то онҳо низ битавонанд аз ашъори хеш аз масоилу зебоиҳову хусусиятҳои 

хоси деҳу рустои худ ҳарф бизананд. То Нимо ҳеҷ як шоире ҷуръат мекард ин 

суннатро бишканад. Масалан, дар манзари баҳори рустои худ дақиқ шавад. Ин 

аввалин ва пуртаъсиртарин гурези ӯ дар олами андешаҳо буд. Аз сӯи дигар аз 

шоирон тақозо менамуд, ки ҳарфи дили худро бигӯянд. Ҳаргиз аз роҳи тақлиду 

пайравӣ аз роҳҳои марсум нараванд. Дар сабку шеваи хеш, ибрози дарунмояҳои 

шеърӣ мустақилу соҳибихтиёр бошанд. Ба ин маънӣ дар манзума чунин омадааст. 

«Ту бигӯ бо забони дили худ 

Ҳеҷкас гӯйи написандад онро. 

Метавон ҳиллаҳо ронд дар кор 

Айб бошад вале нуктадонро 

Нуктагӯшӣ пайи ҳарфи мардум.» [120, 31]. 

Хусусияти дигари манзума ин аст, ки бо нашри он Нимо ба дунёи ҷониву 

шӯридагиҳои он падрӯд мегӯяд ва дохили қаламрави дигаре мешавад, ки саршори 

рамзу тамсилҳост. Беҳуда нест, ки ададбиётшиноси номвар А. Дастғайб нашри 

манзумаро фасли нав дар шеър номида буд. Бо «Афсона» «фасли нав дар шеър 

шуруъ шуд, фасли вафодории он ба ҳақиқати бисёр урён, бисёр зебо, фасли 

зиндагии ҳақиқии шеър, бозгашти вуҷудии он ба иллати вуҷудии худаш» [80, 

158]. 

Манзумаи мазкур шаклан ба жанри мухаммас монандӣ дорад ва дар 

бистари он баёни шоир бадеист. «Афсона» саросар гуфтугӯ - монолог ё розу ниёзи 

шоир ба худи ӯ аст. Истилои монологро дар истилоҳшиносии қадимиён ҳадиси 

нафс донистаанд. Ҳадиси нафси Нимо дар манзума дар яке аз дараҳои хилвату 

тангу тори зодгоҳаш оғоз мегардад. Дар манзума манзур аз «Афсона» ҷаҳони 

перомун бо тамоми мазоҳираш, масоили хурду бузургаш, ғаму андуҳ, зиндагони 

марг, баҳору хазон, хулласи калом тамоми ҳастӣ мебошад. Дар ин муколама 

бозигари дигар «Ошиқ» ворид аст, ки худи шоир аст. Оғози манзума бисёр зебову 

шоирона аст:         

«Дар шаби тира девонае к-ӯ, 
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Дил ба ранги гурезон супурда. 

Дар дараи сарду хилват нишаста, 

Ҳамчу соқаи гиёҳе фусурда. 

Мекунад дастони ғамовар, 

Дар миён бас ошӯфта монда. 

Қиссаи донааш ҳасту доме, 

В-аз ҳам гуфта-ногуфта монда. 

Аз диле рафта дорад паёме,» 

Достон аз хаёли парешон. [120, 9] 

Қобили қайд аст, ки дар манзумаи «Афсона» аз ҳамон оғоз атрофи ҳар 

калимаву ҳар таркиб, ҳар тасвир метавон тааммул намуд ва натиҷа гирифт. С. 

Касроӣ, ки парвардаи мактаби Нимо буд ва замони дар қайди ҳаёт будани шоир бо 

вай равобити наздик дошт, гузашта аз ин ба фалсафаи шоирии устодаш пай бурда 

буд. Дар яке аз суханрониҳояш изҳор дошта, ки яке аз вижагиҳои шеъри нав ва 

махсусан сабки Нимо ин аст, ки шоир дар нахустин абёти сурудааш аз маҳалли 

баргузории падидаҳову ҳодисоти мавриди назар нишонӣ медиҳад.  Ҳамон гуна ки 

дар банди аввали манзума мебинем, Нимо дар он чунин амалеро анҷом дода: 

Дараи тангу хилват ва шаби тира, дар банди ёдшуда ҳамзамон замонаву ҳолу 

ҳавои ровии асар, вазъи равониаш бозтоб гардидааст. 

Дар бораи таърихи зуҳури «Афсона» Шарофиддини Хуросонӣ чунин изҳор 

намудааст: «Аз Нимо дар бораи оғози сурудани «Афсона» пурсидам. Гуфт: Ғуруб 

аз хона берун задам. Дар ҷангал бар санге нишаста будам. Эҳсос кардам ингор 

ҳама баргҳо ба тарафам меоянд, рангҳо, ки дар торику рӯшноии ғуруб ҳар дам 

дигаргун мешаванд, гӯё дар даруни ҷонам ранг мепазируфтанд. Нахустин мисраи 

«Афсона» омад… Дар шаби тира девонае к-ӯ…» [120, 66]. 

Бояд зикр намуд, ки аз нигоҳи фаннӣ низ дар бандҳо бархе тафовутҳо 

мавҷуд аст. Ба ин маънӣ, ки чаҳор мисраи ҳар чаҳорпора бо як мисраъ ҷамъбандӣ 

мешавад. Гузашта аз ин Нимо маҷбур нест, ки чаҳор мисраиҳар банди шеърро дар 

мисраъҳои дуюму чорум ҳамқофия созад, ё дар мисраъҳои якуму дуюм. Озодӣ дар 

қофиябандӣ ва озод будани мисраи панҷум аз қофия ин қолабро барои пазириши 
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мазмуну дарунмояҳо мусоид месозад. Фарқияти ин қолаб аз қолаби мусамматҳои 

куҳна дар он зоҳир мешавад, ки аввалин ҳамсонии қофияҳо дар бандҳо муроот 

намегардад ва мисраи панҷум аз қофия озод аст. 

Гуфтугӯи ҷорӣ дар манзума миёни ду шахсият «Ошиқ»-у «Афсона» сурат 

мегирад. Бар хилофи шеъри қадимиён дар манзума аз ишора ба феълҳои 

«гуфтан»-у «гуфт» сарфи назар шудааст. Чунин шакле ба шеър ҷанбаи нерӯманди 

драмматикӣ бахшидааст. Ба хусус, ки шоир дар тақсими ин гуфтугӯҳо дар миёни 

мисраъҳо шеваи нав ба кор бурдааст, ки дар шеъри гузашта ба шакли инчунинӣ 

собиқа надорад. Лозим ба зикр аст, ки вуҷуди вазни хоси арӯзӣ, ҳатто қофиябандӣ 

бо тағйири ҷузъӣ гувоҳ бар ин аст, ки манзума аз суннати шеъри қадим ҷудо нест. 

Масъалае, ки манзумаро бо андозае аз суннат ва шеваҳои пешин ҷудо 

месозад ва муҳаққиқон ба он ишорат варзидаанд, ҷанбаи маънирасонии шеър аст. 

Ин ҷанбаи маънирасонӣ ё асли маънидории шеър ба ақидаи Т. Пурномдориён 

вобастаи чанд ҷанба аст, ки ҷойи онҳо дар маснавиҳои пешин холӣ аст. Нахустин 

ҷанба шахсияти мубҳаму мармузи «Афсона» аст. Чун «Афсона» ҳамчун номи 

мушаххас дар рафти мунозираҳое, ки дар достон мегузарад ба назар шахсияти 

инсонӣ мерасад, вале аз сӯи дигар зимни муколамаҳои шоир бо ӯ ва Ошиқ бо 

«Афсона» ба ин нукта мерасем, ки ӯро як маъшуқи инсонӣ шумурдан 

наметавонем. Ин норавшанӣ ва мубҳамии шахсияти «Афсона» сабаб мешавад, ки 

«шеъри «Афсона» ба он ки аз назари забону ишорату талмеҳот ва луғоти душвору 

тасвирҳои дерфаҳм, печидаву душворёб гардад, дарки маъниаш мубҳам гардад ва 

хонандаро миёни донистану надонистани маънии шеър дар ҳолати тааммуқ нигоҳ 

дорад. Ибҳоми маънӣ ё осонёб намудани мадлули муайяни «Афсона» ва адами 

вуҷуди қароини мушаххас дар заминаи шеър, ки хонандаро дар расидан ба 

тадмуле муайян ёриву роҳнамоӣ кунад ба «Афсона» буъди самбулик мебахшад, 

ки асли маънипазирии шеърро бо завобити шеъри классик муғойир мекунад.» [70, 

77]. 

Ҷанбаи дигаре, ки боиси ибҳому пӯшидагии маънои асар мегардад тадоии 

маъниҳо, ибрози хотироту ёдвораҳо аз саҳнаҳои мухталифи рӯзгори қаҳрамон аст, 

ки гоҳо сиришту шабоҳати насргуна мегирад ва мантиқи маъноии шеърро дарҳам 
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мерезанд. Ҳатто агар шеърро ба наср ҳам баргардон созем, шикастагӣ, 

парокандагии маъниҳо боз ҳам ба чашм мерасад. Албатта миёни андешаҳои 

парешону гусаста, маъниҳои пуршумор, фазоҳои холи даргузаре вуҷуд дорад, ки 

роҳро инҷову онҷо қоил месозад. Фазоҳое, ки барои барбарандоз намудани 

афкори мавриди назару аз нав вориди гуфтугӯ шудан корсозанд. Бо чунин шева 

ҷойгузин гаштани мавзуоту дарунмояҳои гуфтанӣ шеваи хосси хондани матни 

асарро тақозо мекунад. 

Ба андешаи мо Нимо дар ин манзума талош намуда, воқеияти равони 

инсонро ба таври табиӣ бо он сурат, ки дар ҳаёт ба вуқӯъ меояд нишон диҳад. Ба 

ин маънӣ, ки инсонҳо замоне ки атрофи масъала ё мавзуе баҳсу талош мекунанд, 

пас аз ибрози матлабе, лаҳзае чанд хомӯшона, зеҳнаш масъалаи мавриди назарро 

таҳлилу таҷзия мекунад ва пас аз натиҷаи матлуб гирифтан боз ба сухан меоянд. 

Аз сӯйи дигар, бархе аз донишмандон чунин тарзи нигоришу чунин шеваи 

талаққиро аз ҷониби Нимо суннатшиканӣ меноманд. Суннатшикание, ки вобастаи 

«таҳаввуле дар нигариш, ба зиндагиву воқеият ва фарҳанг ё айн аст, ки ҳам 

ангехтаи зеҳнияти хосу ҳам ангезаи падид омадани ин зеҳният аст.» [70, 78]. 

Дар ин маврид зикри ақидаи Ҷалол Оли Аҳмад ҷолиб ба назар мерасад. 

Мазкур дар мақолаи «Мушкили Нимо Юшиҷ» перомуни манзумаи ёдшуда изҳор 

медорад, ки достон баҳсу муҷодилаест дарунӣ, миёни шоир «девона», ки бештар 

«Ошиқ» номида мешавад ва «Афсона», ки аз ӯ метавон ба Худои шӯру ҷазабаву 

зебоӣ таъбир кард.» [63, 184]. 

Дар достон нокомиҳо, ранҷу азоб ва бадбиниҳои шоири мазлум, ки 

мехоҳад аз дурӯғу фитна ба дур бошад, тасвир шудааст. Муҳаққиқи мазкур ба 

вожаи «дил» дар матн таваҷҷуҳ намуда, иброз медорад. Дар ибтидо ба навиштаи ӯ 

«дил» аст, ки нигарону нороҳат аст, ки дар матни манзума ҳар вожаву таъбире 

нақшу ҷойгоҳе дорад. Чаро фирефтаи «Афсона» шудааст? 

Пас аз ин «Афсона» вориди саҳнаи хаёл мешавад ва гуфтугӯву мунозираи 

он миёни шоири ошиқу девона аз як тараф ва «Афсона» аз тарафи дигар оғоз 

мегардад. Ин низом то охири достон идома дорад. Тавре ки аз раванди шаклгирии 

муҷодилаву баҳсҳо равшан аст, шеър аз ишқ сархӯрдаву малул ба назар мерасад 



47 
 

 
 

ва бар ин бовар аст, ки зебоиҳои ҷаҳон нопойдоранд ва дар охири манзума аз ҳама 

чиз ба хотири «Афсона», ба хотири зебоиҳои абадии ҳунар чашм мепӯшад: 

«Ту дурӯғӣ дурӯғи диловез, 

Ту ғамӣ як ғами сахт зебо. 

Бебаҳо мону ишқу дили мадҳ, 

Месупорам ба ту ишқу дилро 

Ки ту худро ба ман вогузорӣ [63,190]. 

Ба навиштаи Ҷалол Оли Аҳмад «Афсона» омезише аст аз тахаюлу васф, аз 

ҳақиқату маҷоз. Аммо ҳарҷо васфе меояд. Муъҷаз ва гузаро аст. Васф дар 

«Афсона» заминаест барои асоси достон, то бидонем, дар куҷоем ва дунёи вуҷуди 

берун аз мо чи гуна аст. Гоҳе қаламе дар ранг фурӯ меравад ва дар ҳошияи достон 

ё дар заминаи он асаре мегузорад. Кори ӯ васф нест, ковиш дар печидагиҳои 

дарун ва эҷоди тасвирҳои тоза кори ӯст. Мунтаҳо бо забони тоза, бо таъбирҳои 

мубтакирона ва пур аз тасвирҳо ва таъбирҳои нав. Хулосаест аз диди ҷавонии 

шоир ва агар онро шоҳкори Нимо надонем, дасткам шоҳкори ҷавонии ӯст.» [63, 

185-186]. 

Дар хилоли гуфтугӯву муҷодилаҳо дар манзума масоили пуршуморе аз 

конуни ҳастӣ мавриди баррасӣ қарор мегирад. Яке аз масоили печидаву мубҳам 

рози ҳастӣ, асрори вуҷуд аст, ки дар атрофаш дар адабиёту фарҳанги мо суханҳо 

зиёд аст. Ин масъала дар манзума бисёр возеҳ тарҳ шудааст. 

Масалан дар мақтае аз замон «Ошиқ» аз «Афсона», аз аслу насаб, аз ҳастӣ 

ҷӯё мешавад. Мехоҳад ба умқу кунҷи ин нуқта бирасад, ки ҳастиро чи моҳияту 

сариштест. Мояи ин ҳам сарбастагиву пӯшидагии ӯ дар чист? 

«Чист!» Эй ниҳон аз назарҳо! 

Эй нишаста сари роҳгузарҳо. 

Аз писарҳо ҳами нола бар лаб, 

Нолаи ту ҳама дар падарҳо. 

Ту киӣ? Модарат кӣ, падарат кӣ? 

Чун зи гаҳвора берунам овард. 

Модарам саргузашти ту мегуфт, 
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Бар ман аз ранги рӯйи ту мезад. 

Дида аз ҷазбаҳои ту мехуфт, 

Мешудам беҳушу маҳву мафтун! 

Рафта, рафта, ки бар раҳ фитодам. 

Аз пайи бозии бачагона, 

Ҳар замоне ки шаб даррасидӣ. 

Бар лаби чашмаву рӯдхона, 

Дар ниҳон бонги ту мешунидем.  [120, 13-14] 

А. Дастғайб дар перомуни ин достон чунин андеша дорад: «Дар «Афсона» 

шоир бо қалбу бо табиат сару кор дорад ва ҳастиро дар ошиқӣ меҷӯяд ва дар  пайи 

ёфтани мафҳуме барои зиндагонӣ аст. Ҷойи таъкид аст, ки пайванди «Афсона» бо 

табиат аз ҷумлаи беҳтарин саҳнаҳои манзума аст. Ҳеҷ адибу ҳунарманде то кунун 

табиатро мисли Нимо тавсир накардааст. Махсусан наққошаҳои фасли баҳор дар 

манзума, ки раванди абадии шукуфтани табиат аст, бисёр муассир аст. Дар шеъри 

шоирон табиат аз забони шоир васф мешавад, вале дар матни «Афсона» табиат 

ҷӯё бе ширкату ҳузури шоир мусоҳиби мо гардад: 

«Дам ки лабхандҳои баҳорон, 

Буд ё сабзаи ҷӯйборон. 

Аз бари партави моҳи тобон, 

Дар буни сахраи кӯҳистон. 

Ҳар куҷо базму разме туро буд, 

Булбули бенаво нола мезад. 

Ба рухи сабзи шаб жола мезад, 

Рӯйи он моҳ аз гармии ишқ. 

Чун гули нор табхола мезад, 

 Менавиштӣ ту ҳам саргузаште [120, 14]. 

Нимо ҳангоми гуфтугӯ бо «Афсона» ҳамеша талош варзида, то тамоми 

шодиву ғами аёми ҷавониву кӯдакии хешро бо осрори ҳастӣ муртабит созад ва 

дар ҳама ҷо ради пойи ӯро ҷӯё шавад. ӯ маҳзи хотири ин аз рамаву гӯсфандону 

ҷангалҳои Юш, аз кӯҳҳову даштҳои Мозандарон ва бозиҳои даврони бачагӣ 
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ёдовар мешавад ва «Афсона»-ро муътақид менамояд, ки дар ҳамаи ин саҳнаҳо 

ошиқро ҳамроҳӣ кунад. 

Шоир гурӯҳе аз воқеиятҳоро аз ҳастии механикаи инсонҳо вобаста 

медонад. Ҳоло он ки, ҳама печидагиҳои рӯзгор аксу ноумедӣ, рӯҳафтодагӣ, 

натиҷаву ҳосили воқеиятанд. Агар дар худи воқеият нест, дар идомаи воқеият 

ҳаст. Дар тамоми бандҳо новобаста аз ин ки чи матлабе дар миён аст, ба гунае 

мавзуи тезгузар, ё гузарон будани умр таъкид мешавад. Масалан, дар банди зер аз 

гузашти фасли зимистон ва растохези табиат лаб мегушояд: 

Шикваҳоро бинеҳ, хезу бингар, 

Ки чи гуна зимистон сар омад. 

Ҷангалу кӯҳ дар растахез аст, 

Олам аз тирарӯзӣ даромад. 

Чеҳра бикшоду чун барқ хандид. 

Дар ду банди баъдӣ боз ҳам мақсад, инъикоси ҷамолу шукуҳи табиат аст, 

ки бисёр зебову муносиб аст: 

«Тудаи барф аз ҳам шикофид, 

Қалъаи кӯҳ шуд яксара аблақ 

Марди чӯпон даромад зи дахма 

Ханда зад шодмону муваффақ. 

Ки дигар вақти сабзачаронист. 

Ошиқо хез! К-омад баҳорон, 

Чашмаи кӯчак аз кӯҳ ҷӯшид. 

Гул ба саҳро даромад чу оташ, 

Рӯзи тира чу туфон хурӯшид. 

Даст аз гул шуда ҳафт ранга [120, 27]. 

Матлаби дигари ҷолиб забони «Афсона» аст, ки забони мардум аст, равону 

содаву равшан, аммо шабеҳи забони ғазалиёти Ҳофиз чанд қабат дорад. Равонии 

забони «Афсона» ба ҳамон содагиву садои мардуми кӯҳистон аст.  Нимо бо 

мардум, бо чупонон комилан ошно ва ҳамзабон аст: 

Дар бари гӯсфандон шабу рӯз 
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Будам афтода ман зарду бемор, 

Ту набудӣ магар он ҳаюло, 

Он сиёҳи муҳиби шарарбор 

Ки кашидам зи бими ту фарёд [120, 14]. 

Нимо дар хилоли ин гуфтушунидҳо бисёре аз масоили ин ҷаҳониро тарҳу 

баррасӣ мекунад, ба ашхоси таърихӣ, бузургони фарҳангу адаб, махсусан онҳое, 

ки дар таъриху зеҳнияти мардум ҷойгоҳи хосса доранд руҷӯъ менамояд. Гуфтмоне 

миёни ошиқу «Афсона» сурат мегирад. Ба гунае корномаи бузургони пешин бо 

мазҳари рӯзгори «Афсона» қиёс мешавад, як навъ арзёбии мунтақидона ба амал 

меояд. Дар ин масир беш аз ҳама Низомӣ, Ҳофиз ва Умари Хаём мавриди 

таваҷҷуҳанд. Дар бахше аз манзума Ҳофизро бо вожаи «пашминапӯш» мавриди 

хитоб қарор медиҳад: 

Он ки пашмина пӯшид дере, 

Нағмаҳо зад ҳама ҷовидона. 

Ошиқи зиндагонии худ буд, 

Бехабар дар либоси фасона. 

Шоир ба таври мустамар ин андешаро таъкид менамояд, ки Ҳофиз бо 

вуҷуди он ки дар масири шинохти ҳақиқат азобу ранҷи фаровонеро мутаҳаммил 

шуда ва осори гаронқадре ба мерос гузошта, мисли ӯ дар қайди «Афсона» 

тайнамудаи хешро бо Ҳофиз ҳамсону шабеҳ медонад. Дар пайи бозгушоии асрори 

ҷаҳон гӯё дар як нукта по задаем.  

Мо, - мегӯяд Нимо, -«аз як хуми куҳна мастем». Ба ҷанбаҳои зиёди ҳастӣ 

даст ёфтаем, вале ба умқи ин нукта нарасидаем, ки истоӣ хосияти шинохт нест. 

Воқеиятан аст, ки аз паси ин ҷаҳон дунёи дигарест, ки бояд шинохта шавад. 

Ҳофиз бо Худо расидаву ба домони ҳақиқат даст бурдааст ва дар ин кор ишқро 

сабабгор медонад. Вале «Ошиқ» дар «Афсона» ба ин эътимоди Ҳофиз бовар 

наронад. Чунин ишқе дар марзи истоиву инҷимод қарор дорад. Ошиқ бошад 

ҷонибдори ишқест, ки дар ҳоли ҳаракату равандагист.   

Ханда зад ақли зирак бар ин ҳарф, 

К-аз пайи ин ҷаҳон ҷаҳонест. 
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Одамӣ зодаи хоки ночиз, 

Бастаи ишқҳои ниҳонист. 

Шеваи зиндагонист ин ҳарф. 

Ба андешаи мо дар ин нуқта аст, ки шоир ба таври пӯшида садои эътироз 

ба муқобили ирфону тасаввур баланд мекунад. Нимо таъкид менамояд, ки бас 

муфассирону шореҳоне, ки ишқро тафсиру ташреҳ намудаанд ва имрӯз аз вуҷуди 

фирқаи онҳо нишоне нест. Вале ин ишқи ҷовидро навхостагон ба гунаи дигар 

маънидод хоҳанд намуд. 

Боз ранҷе ба сар бори сад ранҷ,  

Хоҳӣ аз нуктае бишнавӣ рост. 

Маҳв шуд ҷисми ранҷури зорӣ, 

Монд аз вай забоне, ки гӯёст. 

То диҳад шарҳи ишқ дигар сон, 

Ҳофизо! Ин чи ки ду дурӯғест. 

К-аз забони майю ҷому соқист, 

Нолӣ ар то абад бовараам нест. 

Ки бар он ишқбозӣ, ки боқист. 

Ман бар он ошиқам, ки раванда аст. [120, 34] 

Ба ин ҷанбаи андешаи Нимо дар манзума муҳаққиқони бисёре таваҷҷуҳ 

намуданд. Аз ҷумла олими намоён А. Дастғайб зимни ибрози андеша ба дидгоҳи 

Нимо сурати иҷтимоӣ мебахшад. Ба қавли ӯ Нимо расму низоми замонаро иставу 

бидуни дигаргуниву тағйир намедонад. Сукуну таваққуф барои табиат 

имконопазир аст. вале «… ин абёт ва ин ки бузургтарин намояндаи сабки шеъри 

куҳани форсиро интихоб карда, дар ҳукми набардест бо куҳансароёну 

муқаллидини бемоя ва касоне, ки сукунро нишонаи камолу хирадмандӣ медонанд 

ва фикр мекунанд мешавад бо забони Байҳақиву Саъдӣ мафҳумҳо ва арзишҳои 

инсонии қарни XX-ро баён кард ва ба ҳеҷ гунае тағйиру ҳаракате иҷоза 

намедиҳанд.» [80, 161]. 

Нуктаи дигаре, ки дар пайванд бо мавзуи матруҳа бояд ёд шавад, вожаи 

«шаб» ва таркиби «шаби тира» аст, ки дар сохтани манзума мавқеи босазо дорад 
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«Шаб» рамзе аз ҷомеаи ӯст бе ҷуз «Нимо то охири умр» дар ашъораш аз вожаи 

«шаб» ва аносири он фаровон истифода намудааст. Ҳунари бузурги Нимо низ дар 

ҳамин зоҳир мешавад, ки бо шинохти дурусти замонаи худ дар сохтори шеъри 

хеш вожаҳоеро ба кор мебарад, ва ё меофаринад, ки бисёр возеҳу равшан замонаи 

ӯро бозтоб менамояд. 

Ҳеҷ шоире ҳамчун Нимо аз шаб як мавҷуди гӯё насохтааст. Шоирони зиёде 

шабро васф намудаанд, аммо ҳеҷ кадом шабро монанди Нимо ҳиссу ламс 

накардаанд. 

Матлабро дар атрофи «Афсона» метавон бо як андешаи А.Шомлу, ки аз 

шогирдони баргузидаи Нимо аст, хулоса намуд. Ба ақидаи мавсуф барҷастагӣ ва 

афзалияти баёни шоир дар ин манзумаи романтикӣ, бастагӣ ба лаҳну оҳанги 

ошиқона ва дардмандонаву содаи он аст, ки хонандаро во медорад дар атрофи 

рози зиндагиву табиати инсонӣ биандешад. Зебоиву ҷозибаҳои онро ҷустуҷӯ 

намояд. Аз сӯи дигар ҳадафи асли он аст, ки бо чунин шевае шоир услуби куҳанро 

канор мезанад ва барои шеъри муосир забони тозаеро бармегузинад. Ин ҷанба аз 

ибтикороти Нимо ба шумор меравад [80, 151]. 

1.3. Манзумаи «Мурғи омин» 

Нимо Юшиҷ дар тӯли замони офаринандагӣ манзумаҳои пуршуморе 

навиштааст. Вале ба ақидаи муҳаққиқони осораш пас аз «Афсона» маъруфтарин 

манзумааш «Мурғи омин» ба шумор меравад. Ба назардошти ин дар ин қисмат мо 

нигоҳе ба сохтору банду баст ва шохисҳои муҳтавоии он меафканем. 

Дар ибтидо бояд таъкид шавад, ки мурғон дар девони шоир ҷойгоҳи хосса 

доранд. Мурғ яке аз такякаломҳои шеъри Нимо маҳсуб мешавад. Бархе аз мурғони 

Нимо вуҷуди воқеӣ доранд, бархе аз забони устураву ривоятҳо гузида шудаасту 

гурӯҳе мурғони хаёлӣ ё барсохтаи худи Нимо мебошанд. Ҳар мурғе вижагиҳои 

хос, хосияту сиришти ҷудогона, ҷаҳони мунҳасир ба онро дорост. 

Аксари мурғони Нимо тамсил ё рамзанд. Таҳқиқи ин мавзуъ бархе аз 

муҳаққиқонро ба ин натиҷа оварда, ки «шоир як шайъеро аз дунё ба унвони 

намояндаи он дунё интихоб мекунад ва ба дигарон медиҳад ва мунтазир мешавад, 

то дигарон онро ба сурати самбуле таъмим диҳанд, ҳамагониаш бикунанд. Шоири 
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имрӯз самбулҳояшро худаш меофаринад. Як самбул метавонад ҷанбаҳои истиорӣ 

ва ташбеҳӣ ҳам дошта бошад.» [70, 82]. 

«Мурғи омин» низ манзумаест тамсилӣ. Мурғи омин равшан аст, ки 

мурғест, ки аз олами афсонаҳо зода шудааст. Аз миёни орзуву омол, хостаҳову 

дуоҳои мардум берун омадааст. Маънои луғавии вожаи «омин» низ «бигзор чунин 

шавад, бодо чунин» аст. Мардум дар ҳолатҳои сангину изтирорӣ замоне даст ба 

дуову илтиҷо боз медоранду раҳоӣ аз бунбаст мехоҳанд, бар ин боваранд, ки агар 

ин мурғ омин бигӯяд, дуои онҳо мустаҷоб ва орзуҳояшон бароварда мегардад. 

Манзума бо тасвири зебои мурғи омин ва вазъи нобасомону чеҳраи гирифтаи он 

оғоз мешавад. Мурғ дар мақтае аз рӯзгор қарор дорад, ки ҳавсалааш якҷо бо сабру 

таҳаммули мардум сар рафтааст. Маҷбур аст, ки барои халосӣ аз бунбаст даст ба 

иқдоме занад. Пайванди низоми ҳастии ӯ бо конуни иҷтимоъ, бо рӯзгори мардум 

дар нахустин абёти банди аввал возеҳу ҳувайдост. 

Мурғи омин дардолудест к-овора бимонда, 

Рафта он сӯйи ин бедодхона. 

Бозгашта рағбаташ дигар зи ранҷурӣ-на сӯйи обу дона, 

Навбати рӯзи гушоишро. 

Дар пайи чора бимонда, 

Мешиносад он ниҳонбини ниҳон (гӯши пинҳони ҷаҳони  

дарманди мо). 

Ҷаврдида мардумонро, 

Бо садои ҳар дам «омин» гуфтанаш он ошнопарвард. 

Медиҳад пайвандашон дар ҳам, 

Мекунад аз яъс ё хусрон бори ононро, 

Мениҳад наздик бо ҳам орзуҳои ниҳонро.  [167, 99].  

Дар ин манзумаи тамсилӣ Нимо дар садад буда, то вазъи иҷтимоии замони 

худ, мардуми меҳани худро инъикос намояд. Таърихи сурудани ин то вазъи 

иҷтимоии ин манзума ба соли 1952 мусодиф аст. Замоне ки дар Эрон ҷунбишҳои 

миллӣ, озодихоҳӣ ба хотири миллӣ шудани нафт қувват мегирифт. Гузашта аз ин, 

замони мазкур аввалин соли нахуствазирии доктор Мусаддиқ буд. Аз баррасии 
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«Мурғи омин» вазъи равонии мардуми ба по хеста эҳсос мешавад. Гӯё нигоҳи 

умеду орзуи мардумӣ халқи озодихоҳ ба сӯйи мурғи наҷот дӯхта шудааст. Ҷамоат 

интизор аст ва итминон дорад, ки маҳз бо дасти ҳамин мурғ бо омин гуфтани ӯ 

инқилобе бояд дар домани Ватан бишнавад. Ин мурғи омин ҳамроҳ бо халқ аст. 

Дар бому дари хонаҳо, миёни мардум ҳузур дорад, бо ҷамоат мусоҳиб мегардад. 

Ҷамоат аз ба суолу пурсишҳои пуршумореро ироа медорад ва ӯ ба пурсишҳо 

посух медиҳад: 

«ӯ нишон аз рӯзи бедори фараҳмандист, 

Бо ниҳони тангнои зиндагонӣ даст дорад. 

Аз уруқи рухдоре ин ғуборолуда раҳ тасвир бигрифта, 

Аз даруни истиғосаҳои ранҷурон. 

Дар шабонгоҳе чунин дилтанг меояд намоён, 

В-андар ошӯби нигоҳаш бар ин зиндагонӣ. 

Ки надорад лаҳзае аз он раҳоӣ, 

Медиҳад, пӯшида худро бар фарози боли мардум ошноӣ. 

Ранҷ мебандад, 

Шакл мегирад, 

Гарчи механдад, 

Болҳои паҳни худро бар сари деворҳошон мегустаронад» [167, 99]. 

Дар боло хотиррасон гардид, ки дар қатори мурғоне, ки дар осори Нимо 

ҳузури густурда доранд, мурги омин беш аз ҳама хосияту заминаи иҷтимоӣ дорад. 

Масалан мурғоне мисли мурғи ғам, мурғи муҷассама, хурӯс, туко ва ғайра ҳамагӣ 

чанбаи фардӣ дошта, танҳогарду пинҳоннишинанд. Алоҳида аз ҷамоати инсонӣ 

зиндагӣ мекунад. Масалан замоне, ки ба мазҳари зиндагии хурӯс дар девон хира 

мешавем, мебинем, ки он пушти девор ё болои бому дарахтест ва худ ба худ суруд 

мехонад. Мурғи дигар қу низ дар фазои дарёӣ машғули парвоз аст. Танҳо мурғи 

омин аст, ки болзанон ба ҷониби издиҳоми мардум меояд. Бо онҳо вориди баҳсу 

гуфтугӯ мешавад, мехоҳад ба онҳо ҳушдор диҳад, ки онҳо дар конуни ҳастии хеш 

дорои нерӯи бузурги таҳаввулгаранд. Аҷоибот дар ин аст, ки мардум суҳбатҳои 

ӯро мешунаванд, ба таври хеш китф ба ҳам мекашанд ва ба вай эътимод 
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намекунанд. Шояд ҷойи тааҷҷуб ҳам набошад, зеро ҷомеае, ки дар хилоли замони 

тӯлонӣ, ранҷу азоб дидаву заҷр кашидааст, гузашта аз ин ба ҷуз аъмоли зишту 

сияҳкорӣ, зулму тааддӣ, манзари дигареро надидааст, чи гуна метавон сухани 

тозаву ибдоъомезро бовар кунад. Тавре ки таърих шаҳодат медиҳад, замоне ки дар 

сарнавишту номаи зисти қавму миллате падидаи бикру тозае рух медиҳад, фавран 

наметавонад қабулу решадор шавад, зеро аносири куҳани садсолаҳо 

шаклгирифтаву ҳоким бар ҷомеа ба осонӣ ҳозир нест, саҳнаро тарк созад, вале 

«Мурғи омин», бидуни ноумедӣ ба амали худ идома медиҳад. Мақсаду роҳу 

равиши худро мукаррар ба гӯши мардум мерасонанд, то ин ки ба кунҷи масъала 

мерасанду бо ҳам иттифоқ месозанд. Дар хусуси «Мурғи омин» муҳаққиқи 

фозилТ.Пурномдориён чунин менависад: «Мурғи омин» рамзи руҳияи мутааҳиди 

шоирест, ки дардҳои халқу душманони ононро мешиносад ва бедор кардани 

онону ифшо кардани гурӯҳи бедодгарону истисморгаронро барои онон вазифаи 

худ мешуморад ва гӯйӣ ҳамвора мутарассид аст, то мардум як қадам дар роҳи ҳақ 

бардоранд, то ӯ бо ҳамаи тавони худ дар ҳамгомӣ бо онҳо қиём кунад ва аз 

инзивои хеш берун ояд.» [70, 126]. 

Нуктаи дигаре, ки донишманди мазкур зикр менамояд, масъалаи решаи 

суннатӣ доштани «Мурғи омин» аст. Дар боварҳои мардумӣ «мурғи омин» 

фариштаеро мегӯянд, ки дар фарози осмонҳо болу пар мезанад ва «омин» мегӯяд. 

Дуои ҳар ки замони омин гуфтани ӯ бо оминаш якҷо шуд, мустаҷобу амалӣ 

мешавад. Мавсуф ҳамчунин қайд мекунад, ки «Мурғи омин» шояд як ибораи 

ташбеҳӣ бошад, вале дар ҳар ду маврид рамз ё нумоди худи шоир аст. 

Дар манзумаи «Мурғи омин» аввалин дуоро мардум мекунад ва «Мурғи 

омин» омин мегӯяд. Пас аз ин мардум ривоятҳову қиссаҳои тӯлонии мурғро дар 

бораи зулму бедоди сардамдорони замон, фиребу найранги онҳо мешунавад ва 

посух медиҳанд; ё дар он мурғи омин ҳамроҳ шуда, омин мегӯяд. «Мурғи омин» 

дар ин гуфтмони тӯлонии шабона, маҳфили ифшосозии хиёнату бадкориҳову 

бедодгариҳо оқибат мухотабонро мутақоид месозад, ки роҳинаҷоту раҳоӣ иттиҳод 

аст. Замоне ки мурғи омин ба мақсади худ мерасад, саҳар наздик мешавад. Сипас 



56 
 

 
 

мурғ нопадид мешавад ва мардум ба ҷуз васлу пайванди хеш чизи дигареро 

намебинанд: 

«Ва ба ворези тапиши ҳар дам омин гуфтани мардум, 

 Чун садои рӯзе аз ҷо канда андар сафҳаи мурдоб он гаҳ гум 

Мурғи омингӯй, 

Дур мегардад, 

Аз фарози бом, 

Дар басити хиттаи ором, 

Мехонад хурӯс аз дур, 

Мешикофад ҷуфти девори саҳаргоҳон 

Ҳарчи бо ранги таҷаллӣ ранг дар пайкар меафзояд. 

Мегурезад шаб,  

Субҳ меояд. 

Мо дар боло хотирнишон сохтем, ки дар муқаддимаи манзума ҳолоти 

равониву фазои руҳии мурғи омин васф мешавад, вале аз сӯйи дигар ин бозтобу 

инъикоси худи Нимо аст. Нимо сар то по дарду ранҷ, Нимое, ки ин марзу бумро 

бо тамоми айбу масоибаш, ҳусну қубҳаш мешиносад, медонад, ки бо ин сарзамин 

чиҳо рафтаву, киҳо ба он хиёнат, кардаанд. 

Матлаби дигаре, ки зикраш зарур аст, донистани иллати таваҷҷуҳи 

беандозаи Нимо ба тимсоли мурғ аст, яъне чаро шоир ба мурғон даст мезанад? 

Заминаи аввал шояд барои Нимо маъруфияти образи мурғон дар адабиёти 

классикӣ бошад, ки шоир дар қаламрави он мутолиоти фаровон дошт. Иллати 

дуввум, ҷо дорад дар он нуҳуфта бошад, ки мурғ тимсолу нишони ҷунбишу 

ҳаракат аст: Шоир бо истифода аз тимсоли мурғ дар садад аст. Мардуми 

ғафлатзадаро ба ҷунбишу ҳаракат дароварад. Ба ҳамин тариқ агар дидгоҳҳо ва 

андешаҳои муҳаққиқонро дар атрофи заминаҳои пайдоиши шеъри нав ва масири 

такомулии он, манзумаҳои Нимо ҷамъбандӣ кунем, дар маҷмуъ метавон чунин 

натиҷа гирифт:  
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- Навҷӯӣ, навгароӣ сифатест, ки дар табиати ҳар падидае аз чумла шеър 

нуҳуфтааст. Дар хилоли замон дар адабиёти классик саъю талошҳое аз ҷониби 

шоирону адибони алоҳида сурат гирифтааст. 

- Зуҳуру густариши сабки ҳиндӣ давраи тозае барои рушду тараққӣ ва 

тағйири раванди шеър маҳсуб шуда заминаҳои мусоидро барои пешрафту 

боландагии шеър мусоид намудааст.  

- Ҷараёни бозгашти адабӣ низ бо вуҷуди фоқиди тозагиву пешрафт будан, 

боз ҳам гоме дар роҳи дигаргунсозии маҷрои шеър аст. 

- «Афсона»-и Нимо дар таърихи адабиёти муосир ба назардошти ин ки 

нуктаи оғози шеъри имрӯзи порсӣ ба шумор меравад, ҷойгоҳи хоссае дорад. 

- Матлабе аввалине, ки дар манзумаҳои вай ҷалби таваҷҷуҳ мекунад, диди 

тозаву идроку эҳсоси ӯст, ки дар тасвири воқеӣ аз табиату ҷаҳон намудор 

мешавад. 

- Ҷанбаи дигари ӯ дар таълифи манзумаҳо мустақилияти шоир дар баёну 

изҳори андешаҳо мебошад. 

Ниҳоят мавзуъи шоёни таъкид, диду назари иҷтимоӣ ва интиқодии шоир 

дар баробари ҷомеае мебошад, ки дар он умр ба сар бурдааст. 

Манзумаҳои Нимо аз «Афсона» шуруъ намуда, ба баъд дар таҳаввулу 

ташаккул ва камоли ин жанри маъруфи адабиёт бар шоирони муосир таъсири 

амиқу корсоз гузоштаанд. 
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                                               БОБИ II  

 

НИГОҲЕ БА МАНЗУМАҲОИ ПАЙРАВОНИ МАКТАБИ НИМО 

 

Дар бахшҳои пешин зикр гардид, ки манзума ё маснавӣ дар адабиёти 

классик пешинаи тӯлонӣ дорад ва шоироне, ки дар ин жанр доди сухан додаанд, 

камшумор нестанд. Вижагии аслии манзумаҳо аз нигоҳи фаннӣ дар доштани 

авзону сужаи хос аст. Албатта манзумаҳоро ба назардошти мавзуъ ва дарунмояҳо 

ба навъҳои гуногун гурӯҳбандӣ намудаанд, ки ин ҳам масъалаи дигарест. 

Аз миёни анбӯҳи манзумаҳо ва маснавиҳое, ки дар имтидоди замон аз 

ҷониби шоирон офарида шуда, имрӯз теъдоди маъдуде дар бистари замон корбурд 

доранд. Чун масъалаи мондан дар конуни ҳастӣ, нақш доштан дар зиндагии 

инсонӣ, барои як манзума вобаста ба он аст, ки манзума аз нигоҳи мазмуну 

мундариҷа, ҷамъбаҳои зебошинохтӣ, судмандиву коройӣ, дар чи пояе офарида 

шудааст. 

 Шоирони соҳибистеъдоду ҳунарвар тавонистаанд, вуҷуду зеҳният ва 

ҷаҳони андешаи хешро якҷо бо зебоӣ дар колбади манзумаи худ ҷойгузин созанд 

ва гоме ба сӯйи ҷовидонагӣ бардоранд. Тавре ки зикр кардем, адабиёти классики 

мо дар ин замина намунаҳои пуршуморе дорад, ки мо аз зикри онҳо сарфи назар 

мекунем, зеро ҳадафи мо дар ин боб таҳлилу арзёбии манзумаҳои муосир аст, ки 

дар қиёс бо манзумаҳои суннатӣ мутафовитанд. 

Дар адабиёти имрӯзи Эрон Нимо буд, ки дар манзумасароӣ, роҳи дигареро 

пеша кард ва онро ба марзҳои тоза кашонид. Ҳарчанд дар девони Нимо манзумаҳо 

зиёданд, вале мо ба се манзумаи ӯ такя кардем. Шуҳрату маҳбубияти Нимо низ 

вобастаи ҳамин манзумаҳо буд, ки дар боло зикрашон рафт. Пас аз нашри 

манзумаҳо Нимо дар адабиёти Эрон манзумаҳои зиёде суруда шуданд, ки пинҳону 

ошкоро дар фазои онҳо сояву нафаси гарми сабку шеваи Нимо эҳсос мешавад. 

Яке аз шоироне, ки баъд аз Нимо гоми муассире дар ҷодаи ӯ бардошт ва бо 

сабку шеваи нимоӣ манзума офарид, Сиёвуши Касроӣ буд, ки дар поён 

манзумаҳои вай баррасӣ мегарданд. 
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2.1. Сиёвуши Касроӣ ва мактаби ҳунарии Нимо Юшиҷ 

 

Нахуст лозим ба ёдоварӣ аст, ки С. Касроӣ бо Н. Юшиҷ пайванду робитаи 

наздик дошт ва аз шогирдони баргузидаи вай маҳсуб мешуд. Мазкур соли 1927 

дар шаҳри Исфаҳон по ба арсаи вуҷуд гузошт ва соли 1996 дар Австрия ба иллати 

сактаи қалбӣ падрӯди зиндагӣ гуфт. 

С. Касроӣ таҳсилкардаи донишкадаи ҳуқуқи Донишгоҳи Теҳрон буд ва дар 

ҷавонӣ ба ҳизби Тӯдаи Эрон пайваст ва то охири умр ба ҳадафу ормонҳои 

ҷавонии худ содиқ монд. Муҳаққиқ У. Сафар дар асараш, ки ба нақду баррасии 

шеъри С. Касроӣ ихтисос дорад аз забони худи шоир чунин нақл намудааст: 

«Навҷавон будем, ки Ҷанги Дувуми Ҷаҳон оғоз шуд ва артишҳои Англису 

Шуравӣ ва Амрико ба Эрон омаданд ва давроне, ки шеър дар ман шукуфон мешуд 

ва мо ба манзалаи як шоир тоза – тоза доштем ба ғазалу ишқу зебоӣ ошно 

мешудем, буғранҷиҳо ва тазодҳои умури сиёсӣ ва мушкилоти мамлакатӣ ба зеҳни 

мо рехт ва алорағми майлу хоҳиши худ ногузир ба сиёсат кашида шудем. 

Шогирди дабиристон будам ва ҳар рӯз дар маҳфилҳои ҷудо аз масъалаи дарс сари 

ниёзҳои отифии худам дар бораи шеъру адабиёт ба шогирдон баҳсу мунозира 

мекардам. Ба ин тартиб буд, ки муҳити содаву даврони Ризошоҳӣ аз байн рафт ва 

озодиҳои нисбӣ пеш омад, роҳҳои тозае пеши насли ҷавон кушода шуд.» [35, 5]. 

С. Касроӣ аз нахустин шоироне буд, ки дар оғози даҳаи 50-уми асри 

гузашта ба мактаби Нимо пайваст ва то охири умр ба сабку шеваи нимоӣ вафодор 

монд. Соли 1953 пас аз табаддулоти низомие, ки бо дасти Амрико дар Эрон ба 

вуқуъ пайваст, саҳифаи дигаре дар зиндагии ӯ боз гардид. Ба навиштаи худи ӯ 

«Баъд аз соли 1953 ман, ки таҳсилкардаи риштаи ҳуқуқи сиёсии Теҳрон будам, 

барои иштиғоле ба кор ногузир будам, дар машоғиле, ки ҳеҷ рабте ба таҳсилотам 

надошт, кор кунам, зеро моил набудам, дар риштаи ҳуқуқ кор кунам. Як даврони 

баланди саргардонӣ ва бехонумонӣ доштам. Муддате мусаҳҳеҳи китобҳои форсӣ 

будам, сипас мудири як маҷаллаи беҳдоштӣ ва масъули таблиғоти тиҷоратӣ таъин 

шудам. Дар созмони маскан ва идораи беҳдоштӣ кор мекардам. Баъдҳо дар 

донишкадаҳои Сиистон, аз таърихи адабиёту фарҳанг ва ҳунарҳои тазйинӣ дарс 



60 
 

 
 

мегуфтам. Дар ин аҳвол ашъори ман гоҳе бо номи худам, аммо ағлаб бо номи 

мустаъор дар матбуоти кишвар пинҳониву аланӣ ба нашр мерасид. Гоҳ-гоҳ 

мавқуф мешуд ва китобҳоямро ҷамъ мекарданд, вале ман ба корам идома 

медодам.» [35, 6].  

С. Касроӣ дар роҳи баргузидаи хеш устувор буд ва дар зиндагии ҷомеаи 

адабии Эрон ҳузури фаъол дошт. Соли 1968 ӯ бо ҳамкории Ҷалол Оли Аҳмад 

конуни нависандагони Эронро бунён гузошт ва бо чопи шеъре дар рӯзномаи 

маъруфи вақт «Кайҳон» мамнуъ қалам шуд. ӯ муддати даҳ сол, дақиқтараш то 

оғози Инқилоби исломӣ дар чунин вазъе қарор дошт. Ба қавли мавсуф «бо пеш 

омадани инқилоб боз варақи дигаре ба зиндагии мо изофа шуд. Инқилоб барои 

мардум озодӣ овард, вале дер напоид ва бо далоили бисёр инқилоб аз масираш 

дур шуд. Таъқиби муборизону ҳамаи созмонҳо пеш омад.» [35, 6]. 

Шоир, ки худ узви Ҳизби тӯда ва яке аз муборизони қавииродаи 

ҷунбишҳои раҳоибахши миллӣ буд, аз ҷониби дастандаркорони вақт мавриди 

таъқиб қарор мегирифт, то ин ки соли 1978 бо пешниҳоди дӯстонаш Эронро тарк 

намуд. 

«Ово» нахустин дафтари сурудаҳои шоир буд, ки соли 1957 ба нашр расид. 

Як сол баъд манзумаи таърихии ӯ «Ораши камонгир» мунташир гашт. Ба 

навиштаи маҷаллаи «Эроншиносӣ» «ҳамин асар буд, ки номи ӯро дар радифи 

шоироне чун Исмоил Шоҳрудӣ, Манучеҳр Шайбонӣ ва Ҳушанг Ибтиҳоҷ дар сари 

меросбарони шеъри Нимо тасбит кард.» [65, 143]. 

Мазкур миёни солҳои 1960-1970 маҷмуаҳои дигаре ба корномаи худ афзуд, 

ки бо номи «Хуни Сиёвуш», «Сангу шабнам», «Ба Дамованди хомӯш», «Хонагӣ» 

машҳуранд. Ба ҷуз ин дафтарҳо С. Касроӣ маҷмӯаҳои дигаре бо унвони «Вақти 

сукут нест», «Ба сурхӣ оташ ба таъм дуд», «Амрико! Амрико!» ба чоп 

расонидааст. Қобили таъкид аст, ки дар остонаи Инқилоби исломӣ Касроӣ яке аз 

сиёситарин шоирони муосири Эрон буд. Бояд арз дошт, ки С. Касроӣ паз аз тарки 

ватан муддати 5 сол дар Кобул умр ба сар бурд. Пас аз суқути давлати Наҷибулло 

дар Афғонистон ба Маскав сафар намуд ва солҳои поёнии умри ӯ дар Австрия 

гузашт. Бад-ин тартиб Касроӣ дар миёни шоирону равшанфикрони насли хеш 
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шояд беш аз дигарон бо мушкилу табъиду дурӣ аз ватан гиребонгир буд. ӯ зимни 

истиқомат дар Кобул маҷмуаеро, ки бештар баргузида аз маҷмуаҳои пешин 

буданд бо номи «Тарошаҳои табар» ба нашр расонид.  

Соли 1984 маҷмуаи ашъораш бо саъю эҳтимоми шарқшиноси тоҷик 

шодравон Ф.Наҷмонов дар Душанбе ба табъ расид. Солҳои зиндагӣ дар Маскав ӯ 

манзумаи дуюм ва охирини худро дар сабки нимоӣ бо номи «Муҳраи сурх» эҷод 

намуд, ки дар шакли дафтари алоҳида пеш аз марги ӯ рӯйи чоп омад, ки дар поён 

дар атрофаш сухан хоҳем гуфт. 

Бояд изҳор дошт, ки С. Касроӣ бо нашри нахустин дафтари шеърияш 

«Ово» мавриди таваҷҷуҳи муҳаққиқону дӯстдорони шеър қарор гирифт. 

Нависандаи муосир М. Беҳозин дар нақде, ки бар маҷмӯаҳои мунташира дар соли 

1958 навишта, барои муаллифи «Ово» мақому ҷойгоҳи вижае қоил мешавад ва 

онро бо ҳама ранги қаҳрамонияш «Ораши камонгир» бо сабку сохторе, ки дошт 

мавриди таваҷҷуҳи муҳаққиқони зиёде қарор гирифт ва нақдҳои пуршуморе 

перомунаш дар матбуоти даврӣ ба табъ расид. Масалан донишманди номвар 

Сирус Парҳом ба сабку тарзи баёни ин манзума баҳои баланд дода, чунин изҳор 

медорад: «Касроӣ аз шоирони ангуштшуморест, ки баёни тоза серобаш намекунад 

ва ҳамвора дар талаби дунёҳои тоза аст.» [67, 91]. 

Шоири муосир Ҳушанг Ибтиҳоҷ Соя дар муқаддимае, ки ба маҷмуаи 

«Хуни Сиёвуш» навишта, зимни ишора ба манзумаи «Ораши камонгир» доштани 

чунин манзумаеро «рашкангез» мешуморад. Бояд хотиррасон намуд, ки шоири 

афғон Беранги Кӯҳдоманӣ низ мақолаи тафсиргунае дар китоби «Дар ишроқи 

вожаҳо» мунташир намуда буд». Аммо ба андешаи мо ҷолибтарин андешаҳо 

перомуни ин манзума дар китоби «Дидор бо Ораш» таълифи Ҳайдари Меҳргон 

гирд омаданд.  

Ҳ.Меҳргон манзумаро ба таври васеъ, чи аз нигоҳи мазмуну муҳтаво, 

шеваи баёну диди муаллиф ва чи аз зовияи умқу вусъати фалсафӣ таҳлилу арзёбӣ 

намудааст. Зимни ишорат ба тозагиҳои кори С.Касроӣ дар забону баёни «Ораши 

камонгир» ба заминаҳои иҷтимоии манзума диққати хос менамояд. 



62 
 

 
 

Қабл аз он, ки атрофи ҷузъиёти мавзуъ ибрози назар шавад, бемаврид нест, 

перомуни чанд мавзуи дигар, ки пайванд ба матлаби аслӣ доранд, сухан дар миён 

бигузорем. «Ораши камонгир»-ро дар адабиётшиносии Эрон ҳамчун асари ҳамосӣ 

шинохтаанд. Аз ин рӯ, бефоида нест, агар аз иқтизову вижагиҳои як асари ҳамосӣ 

зикри ном шавад. Равшан аст, ки ҳамоса нахустин жанри адабӣ аст, ки дар адаби 

Юнон ошкор шудааст. Устод М. Ш. Кадканӣ дар атрофи хусусиёту, вижагиҳои ин 

жанри куҳани адаби ҷаҳонӣ чунин изҳори матлаб намудааст: «Дар як ҷомеаи 

иқтоидор бо ҳамсоягони худ дар гирудору набард аст, то ҳавзаи тасаллути худро 

густариш диҳад». Бетардид ҳамсояҳо аз бедории ҷомеа ҳикоят мекунанд. Дар 

баробари зиндагӣ, дар баробари ҷавомеъи дигар, дар баробари ҷаҳон. Ҳамосаҳо 

ғолибан ба шеър аст ва гоҳ ба наср. Дар ҳар ҳол ҷанбаҳои ривоӣ дар онҳо пурранг 

аст. Аммо нуктаи муҳим он аст, ки ҳамосаҳо лабрезанд аз истеъдодҳои 

фаробашарии қаҳрамонҳо, ҳаводиси талху ногувор ва вуҷуди нерӯҳои ғайриоддӣ 

ва осмонӣ (монанди рӯйинатан будан, ҳафтхони Рустам, Симурғ ва ғ.). Дар воқеъ 

заминаҳои достонӣ, қаҳрамонӣ, миллии фаровоқеиятҳо, дар ҳамоса ғалабаи тамом 

дорад. 

Аслан ҳамосаҳоро ба ду қисмат ҷудо мекунанд. Дар ин тақсимбандӣ 

пешинаи таърихӣ ва маъруфияти онҳо миёни мардум ба назар гирифта мешавад. 

Гурӯҳи якумро ҳамосаҳои суннатӣ меноманд. Ба ин гурӯҳ ҳамосаҳои табиӣ ва 

тахаюлӣ ҳам мегӯянд. Ин навъ ҳамосаҳо ба иллати онки аз насл ба насл нақлу 

ҳикоят мешавад, дар зеҳнияти мардум решадор мегарданд. Одатан ҳамосаҳои 

суннатӣ нахуст дар шакли шифоҳӣ ба зуҳур мерасанд. Аксари муҳаққиқон бар ин 

назаранд, ки беҳтарин осори адабии ҷаҳонро осори ҳамосӣ ташкил мекунад. 

Аз дидгоҳи А. Зарринкӯб «Моддаи васеъ, маҷмуае аз ҳаводиси муҳим, 

ҳамроҳ бо услубе нерӯманд ва саршор аз назари қаринасозиву тасвирҳо, албатта 

тахаюли нерӯманду таҷрубаи шоироне дар наслҳои мутааддад лозим аст, то як 

ҳамосаро ба камоли хеш бирасонад. Шакли ҳамоса ҳам ба куллияти ғолиби 

ҳамосаҳо метавонад ба чаҳор бахш, оғоз, яъне тағйирот дар ҳолати қаҳрамон, 

гиреҳи ҳамоса ва боз шудани гиреҳи достон, тақсим шавад. Дар ин миён 

уқдакушоии достонро рақам мезанад. Ҳарчанд пайвастани достони ҳамосӣ аз оғоз 
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то фарҷом дар як сурати воҳид таҳаққуқ пайдо мекунад, аммо Арасту эътиқод 

дошт, ки ваҳдати ҳамоса ба андозаи ваҳдати навъи трожедӣ (фоҷиа) нест.» 

[97,136]. 

Лозим ба таъкид аст, ки фарҳанги эронӣ аз ҷумлаи фарҳангҳои 

ангуштшуморе аст, ки дар тӯли қарнҳо бо нақли ҳамосаҳо аз даҳон ба даҳон 

маҷмӯи онҳоро ҳифзу нигаҳдорӣ намудаву идомат бахшидааст. Бояд донист, ки то 

зуҳури Ислом ҳамосаҳо шакли даҳанӣ, шифоҳӣ доштанд. Танҳо пас аз вуруду 

истиқлоли ислом шоирони ҳамосасаро, пайдо шудаанд. Дар имтидоди замон 

ҳамосаҳои пуршуморе таълиф шудаву пешкаши мардум гардиданд, қисмате аз 

байн рафтанд. Муҳимтарин ҳамосаи миллии мардуми мо ин бешаку шубҳа 

«Шоҳнома»-и А. Фирдавсӣ ба шумор меравад. Ҷойи таъкид аст, ки аз ибтидои 

асри XI мелодӣ ба баъд, анвои зиёди ҳамосаҳо ба зуҳур расид. Аз ҷумла дар 

пайванд бо ҳамосаҳои таърихӣ, метавон аз маснавиҳои «Искандарнома»-и 

Низомии Ганҷавӣ, «Ойинаи Искандарӣ»-и Амир Хусрави Деҳлавӣ, «Темурнома»-

и Ҳотифӣ, «Шоҳаншоҳнома»-и Сабоҳи Кошонӣ ёд кард. Яке аз вижагиҳои асосии 

ҳамосаҳои миллӣ аз он иборат буд, ки аксари онҳо бо суннатҳои қадим пайванди 

зиёд доштанд. 

Дар ҳар сурат ба андешаи А.Зарринкӯб дар миёни ҳамосаҳои миллӣ «чи аз 

ҳайси қудрати баёни шеърӣ ва чи аз ҷиҳати таваҷҷуҳ ба дақоиқи фаннӣ ҳеҷ асаре 

ба «Шоҳнома»-и Ҳакими Тӯс намерасад.» [97, 137-138]. 

Таваҷҷуҳ ба достонҳои ҳамосии Эрон дар зимни навиштани таърихи 

асотирии Эрон ҳамеша мавҷуд будааст. Нависандагону таърихшиносони эрониву 

араб зимни таълифоти худ ба арабиву форсӣ ба бисёре аз ин устураҳо ишорат 

намудаанд. 

Таваҷҷуҳу алоқа ба ин ҷанба дар тӯли замон яксону якнавохт набудааст. 

Махсусан дар замони ҳукумати қоҷорҳо, бо назардошти мавқеияти таърихии Эрон 

ҷанбаи нерӯманди иҷтимоӣ пайдо намуд. Ин амр замоне вусъати зиёдтар пайдо 

намуд, ки дар Эрон ҷунбиши тарҷумаи матнҳои эронии пеш аз ислом оғоз гардид. 

Махсусан, дар замони ҳукумати паҳлавӣ нигоҳ ба «Шоҳнома» ва асотири Эрон 

фузунӣ пайдо намуд. Бемаврид нест, хотирнишон гардад, ки аслан, калимаи 
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«ҳамоса» вожаи арабӣ буда, дар адаби арабӣ ба шеъре гуфта мешавад, ки дар он 

хашму хурӯши гӯянда ғалаба дорад. Аммо арабҳо тибқи навиштаи М.Ш.Кадканӣ 

ба асарҳое мисли «Шоҳнома» «алмалҳама» мегӯянд. Онҳо дар бораи ҷангҳои 

хунини охирзамон ҳам ҳамин луғатро ба кор мебаранд. Дар забону фарҳанги 

арабӣ ба далеле навъи зиндагии бадавӣ ҳаргиз ҳамосаи миллӣ ба вуҷуд 

наёмадааст. Вожаи ҳамоса нахустин бор соли 1934 зимни баргузории 

гиромидошти ҳазорсолагии Фирдавсӣ дар муқобили луғати «эпика» ба кор рафта, 

забонзад шудааст.» [117, 8]. 

Дар омӯзишу таҳқиқи асотири Эрон донишмандону муҳақкиқони зиёде 

саҳиманд, вале Пурӣ Довудро дар ин замина метавон яке аз пешгомон шумурд. 

Олимону донишмандон ва ҳунарвандони дигаре мисли Забеҳулло Беҳрӯз, Саид 

Нафисӣ, Содиқ Ҳидоят, Шин Партав дар ин замина хидматҳои арзанда намудаанд. 

Баъдҳо тадқиқоти судмандеро дар перомуни ҷузъиёти мавзуъ Парвиз Нотили 

Хонларӣ, Забеҳулло Сафо ва махсусан, Эҳсон Ёршотир дар нимаи дуюми солҳои 

панҷоҳуми асри гузашта анҷом додаанд. Э.Ёршотир бо истифода аз тахассуси худ, 

дар фарҳангузабонҳои эронии пеш аз ислом ба бознависӣ, достонҳои миллӣ ва 

ҳамосӣ пардохт. Ин саъю талошҳои ӯ сабаб гардид, ки ҳамосашиносӣ дар Эрон 

рушду инкишофи чашмгир пайдо намояд. 

2.1.1. Устураи «Ораши камонгир» дар адаби форсӣ. Дар осори шоирони 

классик вобаста ба мавзуи достонҳову аҳдофи мавриди назар шоирон ба ин 

устураи куҳан борҳо ишора намудаанд. 

Масалан дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ аз Ораш писари дувуми Кайқубод ва 

бародари Кайковус сухан рафтааст. Ба ҷуз Ораш, ӯ бо номҳои Кайораш, Аршак ва 

Ашк ёд мешавад. Ба навиштаи Фирдавсӣ ӯ ҷадди аълои Ашкониён аст:        

Бузургон, ки аз тухми Ораш буданд, 

Далеру сабуксору саркаш буданд. 

Чу бар тухмашон шод биншонданд, 

Мулуки тавоиф ҳамехонданд. 

Нахуст Ашк буд аз нажоди Қубод, 

Дигар гурди Шопур Хусравнажод. 
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Аммо Ораше, ки дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ омада, Ораши мавриди 

назари мо нест, зеро Ораши бостонӣ «Ораши камонгир» аст. Марде сахткуш ва 

дорандаи тири тезрав Шипоктир (Шевотир). Шевотир касе аст, ки тираш бо худаш 

монанди шево аст. Тавре ки маълум аст, шева яке аз се эзиди бузурги Ҳинд аст. 

Бисёре аз сифоти ӯ бо эзиди тир яксон аст.  

Гузашта аз ин, бояд таъкид гардад, ки яке аз устураҳое, ки миёни асотири 

Эрону Ҳинд муштарак аст, достони Вишпав ва Ораш аст. Дар фарҳанг омадааст, 

ки «дар яке худои ҳиндӣ ва дар дигаре бино ба расми эронӣ худои инсоншуда, 

яъне сарзамини худоёнро ба даст меоварад ва дар дигаре паҳлавоне аст, ки 

Эронро дубора аз дасти Турониён раҳо месозад, ҳарду ҷони худро исор 

мекунанд.» [136, 42-43]. 

Қобили зикр аст, ки аз анбӯҳи матнҳои эронии пеш аз ислому баъди ислом 

танҳо ду ривоят перомуни Ораши шевотир ё камонгир то замони мо расидааст. Як 

ривояте аст, ки матни «Авасто» ва ривояти дигар дар китоби «Осор -ул-боқия»-и 

Абурайҳони Берунӣ мавҷуд аст. Дар бархе аз китобҳои таърихи қадим ҳам 

ривояти дуюм бо каму косте зикр шудааст. Хулосаи ду ривояти зикршударо 

метавон чунин пиндошт, ки ҷанге бузург миёни Эрону Турон дар мегирад. 

Сипоҳи Эрониён дар марзи Мозандарон дар вазъияти ногуворе меафтад. Ҷанги 

миёни Афросиёб, шоҳи Тӯрон ва Манучеҳр подшоҳи Эрон ба натиҷае намерасад. 

Эрон рӯй ба ҳамзамонӣ дорад. Барои таъйини марзу оштӣ ба сипоҳи Эрон 

пешниҳод мешавад, то тиреро ба ҷониби Ховар партов намоянд. Қарор ин гуна 

сурат мепазирад, ҳар ҷое ки тир ояд онҷо марзи Эрону Тӯрон ҳисобида мешавад. 

Эҳсон Ёршотир қиссаи Орашро чунин бозгӯ менамояд: «Фариштаи замин 

Исфандормуз падидор шуд ва фармон дод, то тиру камон овардаанд ва Орашро 

ҳозир карданд. Ораш дар миёни эрониён бузургтарин камондор буд ва нерӯи 

бемонандаш тирро дуртар аз ҳама партоб мекард. Фариштаи замин ба Ораш гуфт, 

то камон бардорад ва тире ба ҷониби ховар партоб кунад. Ораш донист, ки паҳнои 

кишвари Эрон ба нерӯи бозӯву париши тири ӯ баста аст ва бояд, тӯшу тавони 

худро дар ин роҳ бигзорад. Пас бараҳна шуд ва бадани худро ба Шоҳаншоҳу 

сипоҳиён намуду гуфт: бубинед, ки ман тандурустам ва нуқсе дар тан надорам. 
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Аммо медонам, ки чун тирро аз камон раҳо кунам, ҳамаи нерӯям бо тир аз танам 

берун хоҳад рафт ва ҷонам фидои Эрон хоҳад шуд. Он гоҳ Ораш тиру камонро 

бардошт ва бар қуллаи кӯҳи Дамованд баромад ва бо нерӯихудодод тирро аз шаст 

раҳо кард ва худ беҷон бар замин афтод. Ҳурмуз худои бузург фариштаи бодро 

фармон дод, то тирро нигаҳбон бошад ва аз осиб нигаҳ дорад. Тир аз бомдод то 

нимрӯз дар осмон мерафт ва аз кӯҳу дара ва дашт мегузашт. Нимрӯз дар канори 

рӯди Ҷайҳун бар решаи дарахти гирду, ки бузургтар аз он дар олам набуд, нишаст. 

Онҷоро Марзи Эрону Тӯрон қарор доданд ва ҳар сол ба ёди он рӯз ҷашн 

гирифтанд.» [138, 17-18]. 

Бояд арз дошт, ки моҷарои тирандозии Ораш боиси зуҳури ду ҷашн 

шудааст, ҷашни тиргони кучак (сездаҳуми моҳи тир), яъне, рӯзи тир андохтани 

Ораш ва ҷашни тиргони бузург (чаҳордаҳуми моҳи тир) рӯзи ба нишон расидани 

тир. 

2.1.2. Бозтоби чеҳраи Ораш дар манзумаи «Ораши камонгир» 

 

Пас аз интишори манзумаи «Ораши камонгир» дар имтидоди замон нақду 

баррасиҳое дар перомуни он ба нашр расида, ки мо аз баъзе ном бурдем. Аммо 

комилтарин ва зеботарин нақд дар бораи он навиштаи Ҳайдари Меҳргон аст. ӯ ба 

Ораш аз зовияҳои дигар нигаҳ мекунад, онро бо Ораши пешин қиёс намуда, ба 

натиҷае мерасад, ки Ораши Касроӣ комилан шахси мутафовит аст.  Мунаққид ба 

нақши шоир дар тасвиру бозтоби замона арзиши босазое қоил мешавад. Ба 

андешаи ӯ шоирони бузург дар айни ҳол бузургтарин муаррихони замонанд. 

Онҷо, ки таърихшиносон таваққуф мекунанд, шоирон оғоз менамоянд. Ба дигар 

сухан таърих ривояти инсон дар даруни табиат аст, аммо сайру сулуки таърих дар 

даруни инсон аст: «Чунин аст диалектикаи шеъру таърих, ки ду нуқтаи муқобил 

ба роҳ меафтанд ва дар вуҷуди инсон якдигарро мулоқот мекунанд.» [84, 7]. 

Ҳамосаи «Ораши камонгир» муноҷотгунае дар бозтобу тавсиф ва ситоиши 

табиат ва инсон оғоз мегардад. Калимаҳо дар ин оғоз шӯру ҷазабаи хос доранд, бо 

рақсу пойкӯбӣ, ба зарфи саршор аз шодиву нишот вориди майдон мешаванд ва гӯё 

ба пеши пойи зебойӣ дар сурати зиндагӣ сари таъзим фурӯд меоранд:        
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Барф меборад, 

Барф меборад ба рӯйи хору хоросанг. 

Кӯҳҳо хомӯш, 

Дарраҳо дилтанг. 

Роҳҳо чашминтизори корвоне бо садои занг. [84, 8].  

     Ҳокимияти барфии сармо зеҳну ҳуши ровии достонро ба гӯшаҳои 

дигаре аз қаламрави пурпечу буғранҷи ҳастӣ мекашонад. Ҳастӣ идомату 

ҷовидонагӣ тақозо дорад. Ин идомат танҳо бо муқовимату рӯёрӯйӣ, ҷунбишу 

ҳаракат, пӯёӣ, муяссар аст. Аз дур дидани дуду, рӯшноии хираранги чароғе аз 

кулбае, ки пешору қарор дорад, дар ниҳоди ровӣ ин умедро ҷой мекунад, ки оташ 

афрӯхтан дар муқобили сармои сангиннишаста худ нишони давому побарҷойӣ, 

истиқомат аст. Манзума аз нигоҳи сохторӣ иборат аз бандҳои хурду бузург аст, ки 

дар ҳар банде як саҳнае аз зиндагӣ ё ба дигар сухан порае аз ривоят тарсим 

мегардад. Дар банди дувум сурати кулбае, дар масофати қобили мулоҳизае аз 

ровӣ қарор дорад, инъикос шудааст. Дар банди севум мо эҳсос мекунем, ки ровӣ 

аллакай меҳнати азизи соҳибони он кулбаи ҷодуйӣ аст, ки дар синааш оташ 

фурӯзон аст ва қаҳрамони достон, амму Наврӯз, ки дар зеҳнияти мардум бо амри 

сарояндаи қиссаҳои марғуб буданаш маъруф аст, барои фарзандонаш, ки атрофи 

оташ нишастаанд, қисса мегӯяд. Нахустин натиҷае, ки аз мурури ин банд ба зеҳн 

мерасад, саршории ин конун аз инсоният, меҳрубониву дӯстдорӣ, умеду эътимод 

ба фардо, ба оянда аст:                

Дар гушудандам 

Меҳрубониҳо намудандам 

Зуд донистам, ки дур аз достони хашму барфу сӯз, 

Дар канори шуълаи оташ, 

Қисса мегӯяд барои бачаҳои худ амму Наврӯз. [58, 101] 

Ҳамин тариқ амму Наврӯз ба сифати нумод ё разме аз суннатҳо ва 

таҷассуми устураи таърих достонро оғоз мебахшад. Шоир пеши худ мақсад 

гузошта, қиссаро аз забони аму Наврӯз ривоят кунад. Интихоби амму Наврӯз аз 
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вожаи қисса ба ҷойи устура дар офариниши манзума тасодуфӣ набуда, аз рӯйи 

мақсади муайян аст. 

Қисса ба воқеият побандии зиёд надорад, зеро дар қисса тахайюл аст, ки 

лаҷомро дар даст дорад. Гузашта аз ин тавре, ки медонем ҷойгоҳи қисса зеҳну 

синаи мардум аст. Бо назардошти ин «шоир бо итлоқи номи қисса ба моҷарои 

Ораш пешопеш худро аз зиреҳи танге, ки пешиниён бар тани Ораш карданд, раҳо 

месозад: - Ман зиреҳи дигаре барои ӯ намебофам. ӯро аз қайди зиреҳи замону 

макон раҳо мекунам. Ораши ҳақиқӣ сарзаминӣ нест, заминӣ нест, дар гузашта 

тамом нашуда, дар оянда такрор мешавад.» [84, 19]. 

Фазои олуда ба гармиву навозиш, бурузи инсонияти инсон ровиро  таҳти 

таъсир қарор медиҳад ва зеҳнашро дар атрофи мақулаи зиндагӣ мечархонад: 

Гуфта будам, зиндагӣ зебост 

Гуфтаву ногуфта эй бас зиндагӣ инҷост 

Осмони боз 

Офтоби зар 

Боғҳои гул 

Даштҳои бедару пайкар  

Сар бурун овардани гул аз даруни барф, 

Тоби нарми рақси моҳӣ дар булури об 

Бӯйи хоки атри боронхӯрда дар кӯҳсор 

Хоби гандумзорҳо дар чашмаи маҳтоб. [84, 19]. 

Ситоишу такрими табиат тадриҷан ба марзи зебоиву кор мекашонад. Чун 

кор сарчашмаи эҳсосу зебоӣ аст. Қонунҳои зебоӣ дар марҳилаи зебоӣ, дар 

марҳилаи нахуст, тобеъи кори моддӣ, яъне он бахш аз фаъолиятҳои башарӣ аст, 

ки ба шакл додан ба модда нигаронида шудааст. Ба сарчашмае, ки ниёзу 

эҳтиёҷоти ҳаётии инсонро рафъ месозад: 

Омадан, рафтан, давидан 

Ишқ варзидан  

Дар ғами инсон нишастан 

По ба пойи шодмониҳои мардум пой кӯбидан 
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Кор кардан, кор кардан. 

Орамидан  

Чашмандози биёбонҳои хушку ташнаро дидан 

Ҷуръаҳое аз сабӯи тоза оби пок нӯшидан,  

Гӯсфандонро саҳаргоҳон ба сӯйи кӯра рондан, 

Ҳамнафас бо булбулони кӯҳии овора хондан 

Дар тала уфтода оҳубачагонро шир додан 

Ва раҳонидан 

Нимрӯзи хастагиро дар паноҳи дара мондан. [84, 102]. 

   Комёр Обидӣ дар нақди кӯтоҳе, ки ба манзумаи «Ораши камонгир» 

навишта дар матни манзума бар вуҷуди се мавқеият, ки ҳар яке дар фарқу 

шинохти дарунмоя ва ҳадафи аслии он корсозанд, таъкид менамояд. Мавқеияти 

аввалу дувум, ки фарогири қисмати оғозу лаҳзаи вуруд ба миёни достон аст, ба 

ровии аввал иртибот мегирад, вале дар мавқеияти сеюм «ровии дувум бо ду 

муқаддимаву се қисмати оғоз, анҷом ва фарҷоми достони Ораш». Дар мавқеияти 

севум чаҳор бор бозгашт ба мавқеияти дувум тавассути ровии аввалӣ сурат 

мегирад [106, 55]. 

Мо ба нақли пораҳое аз манзума бо қисмате аз мавқеиятҳои мазкур ошно 

шудем. Муҳтавои достон ва гӯяндаи он барои мо маълум гардидааст. 

Дар ин миён масъалае, ки равшанӣ мехоҳад, таъйини мухотаб ё 

шунавандаи достон аст. Қаҳрамони достон пеш аз он, ки бо сарнавишти худ 

вориди гуфтугӯ шавад ё ба дигар сухан шебу фарози онро барандоз намояд, бояд 

ҷамоате аз шунавандагон бошанд, ки мусофирати зеҳнии ӯро ҳамроҳӣ кунанд. 

Шоир вориди майдон мешавад, то бахше аз рози хилқати худро дар ин миён барои 

мухотабон боз намояд. Ба андешаи Ҳ.Меҳргон «мухотаби қиссаи кӯдакони амму 

Наврӯз, тамсиле аз насле, ки фардо аз миёни дастҳои онҳо мерӯяд. Инҳо ояндаанд, 

ки бояд рӯйи шонаҳои Ораш биистанд, аммо аз сари тасодуф кулбаи амму Навр ӯз 

мизбони меҳмонони нохондае мешавад, раҳгумкардае, саргашта «кулоки 

дилошуфтаи дилсард». ӯ аз нишони «радди, пойе, ки «рӯйи ҷодаи лағзон» ва 

барфолуд афтодаву «чароғи кулба, ки аз дур сӯ-сӯ мезанад ва «паём» медиҳад, 
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роҳро меёбад… ва ин «сӯ-сӯи чароғи кулба» умеде ҳаст, ки то ҳаракат ҳаст ва 

ҷустуҷӯ ҳаст, ҳаст.» [107, 17]. 

Дар манзума ба вазъияту фазои равонии қиссаи амму Наврӯз таваҷҷуҳи хос 

мабзул шудааст, ки дар саргаҳи оташи фурӯзони мавҷуд дар хона нишаста, ба 

шуълаҳои фурӯзони он назар намуда, дар атрофи рози ҳастӣ, инсону рисолати ӯ 

дар конуни ҳастӣ меандешад. 

Худ оташ рамзи идомату ҷовидонагист ва ҳамеша ба нерӯи тақвиятгар, 

сӯзанда ниёз дорад. Инсон аз нигоҳи ӯ бузургу сарсабз аст. ӯ тамоми мавҷудоти 

оламро дар пайванд ба ҳамин ҷангали ҳамешасабз медонад: 

«Зиндагиро шуъла бояд барфурӯзанда 

Шуълаҳоро ҳимаи сӯзанда 

Ҷангале ҳастӣ ту, эй инсон 

Ҷангал, эй рӯйида озода 

Бедареғ афканда рӯйи кӯҳҳо доман, 

Ошёнҳо бар сари ангуштони ту ҷовид 

Чашмаҳо дар соябонҳои ту ҷӯшанда, 

Офтобу боду борон бар сарат афшон 

Ҷони ту хидматгари оташ 

Сарбаланду сабз бош, эй ҷангали инсон!» 

«Зиндгонӣ шуъла мехоҳад», садо сардод амму Наврӯз 

Кӯдаконам достони мо зи Ораш буд, 

ӯ ба ҷон хидматгузори боғи оташ буд [107, 103-104]. 

Дар бозтоби саҳнаҳои болоӣ, мо бо мавқеияти сеюм рӯ ба рӯ ҳастем. Дар 

ривояти аму Наврӯз мо ба чанд мавзуи калидӣ ё меҳварӣ дучор мегардем. Аз 

ҷумла ситоиши зиндагӣ ва таҳсини ҷилваҳои табиат ва зебоии он. Ин мавқеият ду 

муқаддима дорад. Дар муқаддимаи аввал инсон дар куллияти хеш мавриди 

таваҷҷуҳ қарор мегирад, вале дар муқаддимаи дуюм инсон дар заминаи иҷтимоии 

худ барҷастагӣ пайдо мекунад. Гузашта аз ин, дар ин қисмат аст, ки С. Касроӣ 

фазои талху андӯҳбор ва гарди маргнишастаеро бо чирадастӣ тарсим мекунад: 

Рӯзгоре буд, 
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Рӯзгори талху торе буд, 

Бахти мо чун рӯйи бадхоҳони мо тира 

Душманон бар ҷони мо чира 

Шаҳри сили хӯрда ҳазён дошт 

Бар забон бас достонҳои парешон дошт 

Рӯзи бадномӣ 

Рӯзгори нанг…[107, 105]. 

Дар манзума саҳнаҳо, ки аксар мунъакискунандаи замону макон ва 

иҷтимоӣ хосанд, тадриҷан иваз мешаванд. Саҳнаҳое, ки шебу фарози зиндагии 

одамиро тавсиф мекунанд. Барои намуна метавон чанд мисоле зад, ки воқеияти 

замонро бо сароҳангу возеҳияти хос пеши рӯйи мо ҷилвагар месозанд. Замоне ки 

дар қалби инсонӣ на кину на меҳру дӯстдорӣ дида мешавад ва ҳеҷ касеро ба касе 

майлу таваҷҷуҳе нест ва касе бар рӯйи касе намехандад: 

Ҳеҷ сина кинае дар бар намеандухт, 

Ҳеҷ дил меҳре намеварзид, 

Ҳеҷ кас дасте ба сӯйи кас намеовард, 

Ҳеҷ кас дар рӯйи дигар кас намехандид. [107, 106]. 

Ин ҳолати нохушоянди равонӣ сабабу иллати хосе дорад, ки ба вазъи 

нобасомони марзу бум, меҳан бастагӣ дорад. Бояд зикр намуд, ки С. Касроӣ дар 

тасвири воқеияти замон, сурати иҷтимоу ҷомеаи мавриди назар ҳунару истеъдоди 

биловасфе дорад. Дар бозтоби саҳнаҳои ногувору ғамангези рӯзгор бо тасвирҳои 

бикре, ки зодаи зеҳни халлоқи шоиранд, бармехӯрем. Мисли «метаровид аз гули 

андешаҳо атри фаромӯшӣ». Ё зимни тавсифи фазои бимзову тарсолуд, ки ҳама 

побанду асири онанд, вазъи инсонҳоро бар баргҳои болои дарахтон шабеҳ 

месозад, ки ташбеҳи ҷаззобест: 

Тарс буду болҳои марг 

Кас намеҷунбид чун бар шоха барг аз барг 

Сангари озодагон хомӯш 

Хаймагоҳи душманон пурҷӯш 
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Яке аз вижагиҳои ҳунарии шоирии С. Касроӣ шабеҳсозии ашёву 

мавҷудоти айнӣ ба зеҳнӣ аст. Масалан дар мисоли поёнӣ марзҳои кишварро ба 

сарҳадоти дар ҳоли тавассуъ ва парешони андешаи одамӣ монанд месозад. Ё ин ки 

миёни бурҷҳои шикаставу пораи шаҳр ва боварҳои қалби одамӣ шабоҳате қоил 

мешаванд:  

Марзҳои мулк 

Ҳамчу сарҳадоти домангустари андеша бесомон 

Бурҷҳои шаҳр, 

Ҳамчу боварҳои дил бишкаставу вайрон 

Душманон бишкаста аз сарҳаду аз бору [106, 105]. 

Ровии қисса амму Наврӯз дар радифи инъикоси вазъи марзу буми хеш ва 

фазои равонии мардум, тавсифи ҷомеъе аз вазъи душманону ҳадафу шеваи кори 

онҳо медиҳад: 

Анҷуманҳо кард, душман 

Ройзанҳо гирдиҳам овард, душман 

То ба тадбире, ки дар нопокдил доранд 

Ҳам ба дасти мо шикасти мо барандешиданд 

Нозукандешонашон бешарм, 

Ки мабодошон дигар рӯзи беҳӣ дар чашм, 

Бофтанд охир фусунеро, ки меҷустанд. [106, 105]. 

Ровии достон гом ба гом моро ба домони устураи Ораш мекашонад. 

Дурусттараш ӯ ҳамосаро ба устура табдил медиҳад. Лаҳзаи озмоиш барои Ораш 

фаро мерасад. ӯ бояд марзи меҳанро бо партоби тире, ки ба қиммати ҷонаш тамом 

мешавад, таъйин кунад. Чунин тасмими сарнавиштсоз гирифтан андешаву 

тааммул ва гузашта аз ин баёни шоиста мехоҳад. Ҳатто шунидани чунин қароре 

дар ниҳоди атрофиён тааҷҷубу шигифтӣ ва нигаронӣ эҷод месозад. Шоир қабл аз 

баёни тасмими тақдирсозе, ки бояд эълон шавад, фазои изтироболуд ва парешону 

ваҳшатзодаи ҷамоати интизорро бо маҳорати шигифтзое тарсим мекунад. Чашмҳо 

чи гуна дар косахонаи хеш бозӣ мекунанд ва мардум хабарро бо ҳаяҷону нигаронӣ 

ба якдигар бозгӯ месозанд: 
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Чашмҳо бо ваҳшате дар чашмхона ҳар тарафро ҷустуҷӯ мекард, 

В-ин хабарро ҳар даҳоне зергӯшӣ бозгӯ мекард: 

«Охирин фармон, охирин таҳқир, 

Марзро парвози тире медиҳад сомон! 

Гар ба наздикӣ фурӯд ояд 

Хонаҳомон танг 

Орзумон кӯр, 

В-ар напаррад дур 

То куҷо? То чанд? 

Оҳ! Ку бозӯи пулодину к-ӯ сарпанҷаи имон! 

Ҳар даҳоне ин хабарро бозгӯ мекард 

Чашмҳо бегуфтугӯе ҳар тарафро ҷустуҷӯ мекард. [106, 107]. 

Ровӣ пас аз расидан ба ин мақтаъ аз ривояти худ муддате таваққуф 

мекунад. Сангинии ғами бузургро дар шонаҳои наҳифи худ эҳсос мекунад. Лаҳзае 

дар сукути шаб ба атроф гӯш фаро медиҳад. Посҳо аз шаб гузаштаву борон 

ҳамоно дар ҳоли боридан аст. Аз дурҳо нолаи гурге хаста ба гӯш мерасад. Танҳо 

наздикиҳои субҳ ровӣ дубора ба ривояти қиссае оғоз мекунад. Бояд арз дошт, ки 

дар миёни ривоят исту таваққуф эҷод намудан яке аз шигардҳои кори эҷодии С. 

Касроӣ аст. Бо ин амр ӯ мехоҳад мухотабони худро барангезад, онҳоро барои 

шунидани лаҳазоти ҳассос омода созад. Дар чунин мавориде аст, ки зеҳни ӯ 

тасвирҳои ҷондоре меофаринад. Масалан бозтоби замони дамидани субҳ ва поёни 

шаби зулмонӣ дар ин манзума бисёр зебову нодир аст. Аслан дар адабиёти 

классикии мо ашъоре, ки дар васфи субҳу шигифтиҳои зодани он эҷод шуда, 

пуршуморанд, аммо баёни содаву шоиронаи ин мақтаи замонӣ аз тарафи С. 

Касроӣ бисёр кашандаву хотирмон аст: 

 Субҳ меомад, пирмард ором кард оғоз – 

«Пеши рӯйи лашкари душман, силоҳи дӯст, дашт не дарёе аз сарбоз 

Осмон алмоси ахтарҳои худро дода буд аз даст 

Бенафас мешуд сиёҳӣ дар даҳони субҳ 

Бол пар мерехт рӯйи дашти бози домани Албурз! [106, 108]. 
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Инъикосу баёни масири ривоят дар матни қисса гом ба гом, зина ба зина бо 

гузашт аз як фазо ба фазои дигар, ки миёни худ пайванди танготанго доранд, 

сурат мегирад. Аз ҷумла тасвири ҳолу ҳавои ҷамоати интизору бӯҳтзада бисёр 

ҷолибу андешабарангез аст. Мардум ҳама мунтазири касе ҳастанд, ки бояд 

диссертатсияти партоби тирро ба хотири таъини марз ба дӯш бигирад. Ин масъала 

мавзуи ҳаёту мамот аст ва ҳама чи кӯдаку чи хурду бузург, чи марду чи зан 

мехоҳанд дар он саҳим бошанд: 

Лашкари эрониён дар изтиробе сахт дардовар, 

Кудакон бар бом. 

Духтарон биншаста бар равзан. 

Модарон ғамгин канори дар 

Зуҳури чунин мардеро аз миёни халқ, аз байни сулолаи кор шоир дар 

ниҳояти ҳунару истеъдод тарсим намудааст. Тасвире, ки С. Касроӣ аз лаҳзаи 

зуҳури Ораш ироа намуда, дар навъи худ беназир аст: 

Кам-камак дар авҷ омад пич-пичи хуфта, 

Халқ чун баҳре барошуфта, 

Ба ҷӯш омад, 

Хурӯшон шуд, 

Ба мавҷ афтод, 

Буриш бигрифту марде чун садаф, 

Аз сина берун дод [106, 108]. 

«Манам Ораш» 

Чунин оғоз кард он мард бо душман 

Манам Ораш сипоҳе марде озода. 

Ба танҳо тира таркаш озмуни талхатонро 

Инак омода 

Маҷӯедам, насаб 

Фарзанди ранҷу кор 

Гурезон чун шаҳоб аз шаб, 

Чу субҳ омодаи дидор [106, 109]. 
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Порчаи болоӣ беихтиёр зеҳни ҳар мухотаберо ба худ мекашад. Ҳадафи 

наҷиби парда бардоштан аз чеҳраи фаромӯшшудаи Ораши таърихӣ, Ораши 

устура. Боз намудани чеҳраи воқеии бузургмарде, ки дар ҳассостарин мақтае аз 

таърих барои наҷоту раҳоии як миллат, сина, сипар намуд ва бо исораи ҷон 

диссертатсияти хешро сарбаландона иҷро намуд. 

С. Касроӣ бо устураи Ораш, бо ҷузъиёти шаклгирии моҷарои тирафкании ӯ 

ба хотири мушаххас сохтани марзи Эрон, бо чигунагии падид омадани вай 

ошност. Вале ӯ ҳозир нест шеваҳои баёни пешину матнҳои мавҷуд дар китобҳои 

қадимро такрор намояд. ӯ дар садад аст, Ораши худро бо гунаи дигар, ба тарзе, ки 

дархӯри замон бошад, биофаринад. Симое биофаринад, ки ниёзҳои рӯзгори вайро 

бароварда созад. Воқеан “Ораш”-и Касроӣ дар замоне суруда шуд, ки сарзамини 

шоир сангинтарин давраро сипарӣ менамуд. Кишвар бар асари табаддулоти 

низомие, ки тавассути Амрико сурат гирифта буд, вазъи печидаву муташанниҷе 

дошт. Нерӯҳои мутараққиву озодихоҳ саркӯб гашта буданд. Фишору тазйиқ рӯз ба 

рӯз шиддат мегирифт. Кишвар ба як наҷотбахше мисли Ораш ниёзманд буд. 

С. Касроӣ қаҳрамони хеш Орашро аз синаи баҳри халқ чу як гавҳари пок 

падид овард, зеро ӯ муътақид буд, ки ба доди халқ ҷуз худи ӯ бо ҳиммати 

фарзандонаш намерасад. Халқ ҳаст, ки солҳои тӯлонӣ орашҳоро дар домани худ 

мепарваронад, ниҳоди онҳоро аз ҳама зиштиҳову палидиҳо ҳифз намуда, покиза 

нигоҳ медорад, ки ба онҳо дарси рашодату мардонагӣ, азхудгузаштагӣ меомӯзад, 

тухми ватандориву меҳанпарастиро дар синаи онҳо месабзонад, то дар замони 

имтиҳону озмоиш бидуни қафогард садо баланд кунанду вориди майдон шаванд. 

Маҳз ҳаминҷост, ки мо тафовути ошкорро миёни Ораши таърихӣ ва Ораши 

камонгир эҳсос мекунем. 

Муҳаққиқ Ҳ. Меҳргон дар иртибот бо ин мавзуъ чунин изҳор намуда: 

«Ораши муаррихон дар замину замони хос мехкӯб шудааст. Ривоёти авастоӣ 

чеҳраи ӯро бар осмонҳо тарсим кардаанд ва ӯро «худованди тири шитобанда» 

хондаанд. Ораши осмонӣ ба ривояти осмон аз «Исфандурмуз» эзиди замин камоне 

мегирад, ки тири сеҳромези он дурпарвоз аст, «лекин ҳар он ки онро бияфканад ба 

ҷой бимирад». «Ораш бо ин огоҳӣ тан ба марг дар дод ва тири Исфандурмузро 
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барои саъа ва басти марзи Эрон бияфканд». Аммо «Муҷмал-ут-таворих» бар он 

аст, ки Ораш «ин тирро ба санъату ҳикмат рост карда буд.» [84, 21]. 

Аз ин нигоҳ агар ба Ораши Касроӣ бингарем равшан мегардад, ки зуҳури 

вай зарурату ниёзи замон аст. ӯ реша дар замин дорад. Он ҳам дар сахттарин 

қабатҳои замин, яъне дар табори ранҷу кор. 

Бад-ин тариқ нахустин дарёфте, ки аз манзума бар меояд, ин аст, ки онро 

суруди умед метавон номид. Сурудае, ки умеду орзуро дар дилҳо мепароканад. 

Шеърест барои умедҳову орзуҳое, ки набояд фаромӯш шавад.  Бояд гуфт, ровӣ 

нахуст аз навмедиву тирагӣ оғоз мекунад ва шеър пас аз имтидод дар гуфтори 

ровии дуюм ба умеду рушноӣ мерасад. Ба навиштаи Комёр Обидӣ «Ораши 

камонгир» як умеду имони бузург аст, ки поёни даҳаи 1336 ба рағми анбӯҳи 

навмедиҳо суруда мешавад…  

Ду вижагӣ дар паси Ораш ҷилваи қотеъ дорад. Яке ҷанбаи таълимӣ ва 

омӯзишии он аст. Ба роҳатӣ метавон аз он ба унвони як матни дарсӣ ва барои 

омӯзиш баҳра бурд. Дувум ин ки Ораши камонгир ба далели нахустин чеҳрае, ки 

ба хонандааш менамоёнад, тавоноии эҷоди робита бо тайфи васеътаре аз 

мухотабонро дорад. Бахшҳое аз ин асар ҳатто метавонад ба унвони масали соир ё 

каме дақиқтар калимаи қисор ба зеҳн ворид шавад [106, 62]. 

Ораш қаҳрамони қолабӣ ва таҳмилӣ нест. Ҳеҷ чизи тасаннуӣ надорад. 

Манзумаи мазкур чандгунагии садоӣ ба чашм намерасад, вале танаввуи матнҳо 

эҳсос мешавад. Масалан пас аз он, ки Ораш омодагии худро дар он набарди 

тақдирсоз эълом медорад, гуфтугӯе ботинӣ дар вуҷудаш шакл мегирад. ӯ медонад, 

ки тамоми умеди халқ ба ӯ бастагӣ дорад. Аз сӯйи дигар, барои фатҳу пирӯзӣ ӯ 

ҳамаи имконоти лозимро дорад: 

Дар ин пайкор, 

Дар ин кор. 

Дили халқаст дар муштам, 

Умеди мардуме хомӯш ҳампуштам, 

Камони каҳкашон дар даст. 

Камондоре камонгирам. 
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Ситеғи сарбаланди куҳ маъвоям, 

Ба чашми офтоби тозарас ҷоям. 

Маро тир аст, оташпар, 

Маро бод аст, фармонбар. [152, 80] 

Дар манзума саҳнаҳое, ки ба таври мустақим бо ҳузури Ораш ва 

гуфтугузори ӯ ба зуҳур мерасанд, зиёданд ва ҳар якеро вижагиву барҷастагии 

хоссест. Махсусан маросими савганд ёдкунии ӯ бо шаҳодати муҳити перомун, бо 

мардум қобили таваҷҷуҳу кашанда аст. Гуфтугӯва худоҳофизии Ораш бо субҳи 

мусаффо, ба осмону замин зеҳни ҳар шунавандаеро ба худ мекашад. ӯ бо ин 

воқеияти ногузир муътақид аст, ки лаҳазоти вопасини умрашро мегузаронад. Аз 

худ розӣ аст, ки дар паҳнаи ҳаёт пок зиста ва зиндагии озодона доштааст. Аз ин 

рӯ, дар дил тарсу ҳаросе надорад. Хитоб ба субҳ мегӯяд: 

 «Дуруд эй вопасин субҳ, эй саҳар бадруд? 

Ки бо Ораш туро ин охирин дидор хоҳад буд. 

Ба субҳи ростин савганд! 

Ба пинҳон офтоби меҳрбори покбин савганд, 

Ки Ораш ҷони худ дар тир хоҳад кард. 

Пас онгоҳ бедиранги хоҳадаш афканд. 

Замин медонад, инро осмонҳо низ, 

Ки тан беайбу ҷон пок аст 

На найранге ба кори ман на афсуне, 

На тарсе дар сарам, на дар дилам бок аст. 

Диранг оварду як дам шуд ба лаб хомӯш, 

Нафас дар синаҳо бетоб мезад ҷӯш». [152, 82] 

Ба ақидаи Ҳ. Меҳргон «Ораш тахаюли воқеият ва воқеияти тахаюл аст. Аз 

пиндор меояд, аммо чунон воқеӣ аст, ки воқеиятро тағйир диҳад. Дар воқеяит 

таҷассум меёбад, вале дар ҳар хонае аз ҳамосаву тахаюлу орзу ва дар ҳамин ҳолат 

аз воқеият фаротар меравад. Ин шабаҳе аст, ки дар лабаш воқеияту хаёл парса 

мезанад ва дар амиқтарин фусули таърих бо ҷумҷумае сангиншуда аз савдо ба 

мулоқоти зиндагӣ меравад. Ораш дар афсона ҳангоме ба майдон меояд, ки меҳани 
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мағлуб дар зери сутурвони Афросиёб тикапора мешавад. Ораши камондор худ 

охирин тири тиркаши меҳане аст, ки дар саҳнаи корзор шикастхӯрда, аммо зону 

намезанад. ӯ самбули руҳи хоройини миллате аст, ки ҳаргоҳ ба эъҷози худ пай 

мебарад. Ҳеҷ нерӯе ҳар қадар ҳам бешумор, қодир ба тасхири он нест.» [106, 25]. 

Дар матни манзума саҳнаи дардангезу аз ҷониби дигар ибратомӯз рӯёрӯӣ 

ва андешаи ӯ перомуни марг аст. Ораш дар муқобили марги зудрас қарор дорад ва 

чигунагии пешомади худро дар бархурд бо марг зеҳнан тарсим мекунад. 

Марге, ки бо ниқобе бар сурат ба ӯ наздик мешавад, роҳро мебандад бо худ 

сели каргасонро ҳамроҳ дорад. Ораш эҳсос мекунад, ки чи гуна марг бар ӯ 

заҳрханда хоҳад кард. Марг дар тасвири ӯ падидае аҳриманхӯву одамихор аст. ӯ 

ба марг нафрин дорад, вале замоне, ки миёни некиву бадӣ набард, мубориза дар 

ҷараён аст, ӯ ба хотири пирӯзӣ чунин маргеро пазиро мешавад: 

Зи пешам марг 

Ниқобе саҳмгин бар чеҳра меояд, 

Ба ҳар гоми ҳаросафкан 

Маро ба дидаи хунбор мепояд 

Ба боли каргасон гирди сарам парвоз мегирад 

Ба роҳам менишинад, роҳ мебандад 

Ба рӯям сард механдад 

Ба кӯҳу дарра мерезад танини заҳрхандашро 

Ва бозаш боз мегирад 

Дилам аз марг безор аст,  

Ки марги аҳриманхӯ одамихор аст, 

Вале он дам, ки з-андуҳон равони зиндагӣ тор аст, 

Вале он дам, ки некиву бадиро гоҳи пайкор аст. 

Фурӯ рафтан ба коми марг ширин аст, 

Ҳамон боистаи озодагӣ ин аст [106, 111]. 

Дар боло зикр гардид, ки нимаи даҳаи панҷоҳуми асри гузашта барои Эрон 

яке аз беқалбтарин даврони таърих маҳсуб мешавад. Табаддулоти низомӣ, 

шикасти ҷунбишҳои озодихоҳона, куштори муборизони роҳи озодӣ, зиндонӣ 
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гаштани ҳазорон тан аз фарзандони фарзонаи миллат, ҷомеа ва аҳли эҷоду 

ҳунарро комилан дилнишаставу ноумед намуда буд. Ағлаби шоирон гӯшанишину 

сар дар гиребони худ фурӯ бурда буданд. Шоирони пуровозаи даврон марсияхону 

маргандеш гашта буданд. Танҳо Ораш буд, ки ин андӯҳу ғамро ба нерӯ табдил дод 

ва дар ду ҷабҳа ба набард пардохт. ӯ навҳа барои гузаштаро ба суруд барои оянда 

даъват кард. Ин даъват худ ҳимае буд, ки дар замҳарири рӯзҳои нусрати 

табаддулот зеҳни «оташгаҳи афсурда»-ро пайванд медод. Пас аз он ки Ораш ҷоми 

маргро сар кашид, бояд баҳои зиндагии ӯ шинохта шавад: 

Шомгоҳон 

Роҳҷӯёне, ки меҷустанд Орашро ба рӯйи қуллаҳо пайгир 

Боз гардиданд, 

Бенишинон аз пайкари Ораш 

Бо камону таркаши бетир 

Оре, оре ҷони худ дар тир кард, Ораш 

Кори садҳо садҳазорон теғайи шамшер кард, Ораш 

Пири Орашро савороне, ки мерондаанд бар Ҷайҳун 

Ба дигар нимрӯзе аз пайи он рӯз 

Нишаста бар тановар соқи гирдуе фурӯ диданд 

Ва он ҷоро аз он пас 

Марзи Эроншаҳру Турон боз номиданд [106, 115].  

 Манзумаи «Ораши камонгир» асаре нест, ки зояндаву эҷодгари пурсишу 

суолҳои мубҳам бошад. Баръакс ин суруда посухи равшану қонеъкунандаеро 

пешорӯи мо мегузорад. Ин посух дар ғуруру ҳамдилӣ хулоса мешавад: ғурури 

ҳамоса, ҳамдилӣ бо қаҳрамони ҳамоса дар се бахш ё мавзуи аслӣ ин маъниро 

бозгӯ мекунад. Дар навбати аввал зиндагиву зистанро бо ҳамаи ранҷҳову 

шодиҳову андуҳҳояш меситояд, чи гуна зистанро ба мо нишон медиҳад. 

Зиндагиро хор намедорад. Балки бо такриму ситоиш ва лаззат аз он сухан мег ӯяд. 

Аз ин сабаб манзумае аст, ки аз як назаргоҳи инсонӣ ба зиндагӣ менигарад. Ҷисму 

ҷонро дар канори ҳам мебинад: 

«Оре, оре зиндагӣ зебост, 
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Зиндагӣ оташгаҳе диранда нобарҷост 

Гар бияфрӯзиш рақси шуълааш дар ҳар карон пайдост, 

В-арна хомӯш асту хомӯши гуноҳи мост [106, 103]. 

Манзума «Ораши камонгир» аз ин гузашта дар худ ҷанбаи миллатхоҳии 

латиферо фарогир аст. Дар вуҷуди мо эҳсоси дӯстдорӣ, меҳрварзӣ ва 

меҳанпарастиро бармеангезад. Гузашта аз ин зистани инсонӣ дар паноҳи инсонро 

ба мо ёддовар мешавад. 

Манологи Ораш бахши нисбатан калони манзумаро ташкил медиҳад. 

Фазои хитобии онро пураҳмияту таъсирбахш месозад. Махсусан нақши диалог ё 

муколама дар манзума бисёр барҷаставу маҳсус аст. Ин хусусият манзумаи 

Орашро аз нигоҳи омӯзиши расоии сухан ва истеъдод аз тавоноиҳои садоиву 

баҳра бурдан аз ҷанбаҳои намоишӣ басту сурат дар адои калимаҳо бисёр муносиб 

месозад: 

Ниёишро ду зону бар замин бинҳод, 

Ба сӯйи қуллаҳо дастон зи ҳам бигшод: 

«Баро эй офтоб, эй тушаи умед! 

Баро эй хӯшаи хуршед! 

Ту ҷӯшон чашмаӣ, ман ташнаи бетоб, 

Баро сарзер кун то ҷон шавад сероб. 

Чу по дар коми марги тундхӯ дорам, 

Чу дар дил ҷанг бо Аҳримани пархошҷӯ дорам. 

Ба мавҷи рушноӣ шустушӯ хоҳам. 

Зи гулбарги ту эй зарринабӯ ман рангбӯ хоҳам 

Шумо эй қуллаҳои саркаши хомӯш, 

Ки пешонӣ ба тундарҳои саҳмангез мехоҳед, 

Ки бар айвони шаб доред чашмандози руъёӣ 

Ки симин пояҳои рӯзи зарринро ба рӯйи шона мекӯбед. 

Ки абри оташинро дар паноҳи хеш мегиранд. 

Ғуруру сарбаландӣ ҳам шуморо бод! 

Умедамро барафрозед, 
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Чу парчамҳо, ки аз боди саҳаргоҳон ба сар доред, 

Ғурурамро нигаҳ доред 

Ба сони он паланге, ки дар куҳу камар доред [107, 114]. 

Дар манзума такяи асосии шоир бар тавсифу ривоят аст ва гап дар сари ин 

аст, ки шоир як ҳамосаи миллиро барои пайванд ёфтани каломӣ бо шароити 

иҷтимоӣ ва каме дуртари сиёсии замони худ муносибу мувофиқ донистааст. 

Касроӣ дар истифода аз унсурҳои куҳантабор зиёд кӯшишу талоши пофишонӣ 

намекунад, аммо ҳадди мухотабонро афзун сохтан расоии баъзе аз таъбирҳоро 

маҳалли тааммул месозад. Масалан дар абёти зерин:  

Марзро парвози тире медиҳад сомон;/ Офтоби тозарас ҷоям;/ Пас он гаҳ 

бедиранге хоҳадаш афканд;/Диранг оварду як дам шуд ба лаб хомӯш;/ Чу 

парчамҳо, ки аз боди саҳаргоҳон ба сар доред;/ Зи чашмон бар ҳаме шуд бо 

насими субҳдам ҳамроҳ;/ Офтобу моҳро даргашт, солҳо бигзашт;/ Ва ниёзи хеш 

мехоҳанд.    

Зимни таъйини шохисҳои аслии манзума лозим аст, ба поёнбандии баъзе аз 

сатрҳо таваҷҷуҳ намуд. Гап дар ин аст, ки гоҳо дар байтҳои алоҳида такяи зиёде 

ҳам бори вазнро ба мисраъҳои баъд мунтақил месозад, зарбаоҳанги шеърро гоҳ 

беш аз андозаи лозим суръат мебахшад. Ин ҳолат тақозо дорад, ки зимни хондани 

манзума дар бисёр мавридҳо рӯйи бархе аз пораҳо таваққуфу кашидагиҳо сурат 

бигирад, то манзалати ин сурудаи ба ҳам пайваста бештар шавад. 

Дар порае, ки дар зер нақл мешавад, муҳтаво ва паёми он иқтизо дорад, ки 

мухотаб зимни қироат ба калимоти алоҳида таваҷҷуҳ намояд, таваққуфҳои лаҳзаӣ 

эҷод созад. Ин ниёзи вожагонест, ки дар сохтори як банд ба шеваи хосе чида 

шудаанд: 

Офтоб 

Дар гурези бешитоби хеш 

Солҳо бар боми дунё покашон сар зад 

Моҳтоб  

Бенасиб аз шабравиҳояш ҳама хомӯш 

Дар дили ҳар кӯю ҳар барзан 
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Сар ба ҳар айвону ҳар дар зад 

Офтобу моҳро дар гашт 

Солҳо бигзашт 

Солҳову боз 

Дар тамоми паҳнаи Албурз, 

В-ин саросар қуллаи маъмулу хомӯше, ки медонед 

В-андаруни дараҳои барфолуде, ки медонед 

Раҳгузарҳое, ки шаб дар роҳ мемонанд 

Номи Орашро паёме дар дили куҳсор мехонанд…[106, 113] 

Дар ин банд табиати калом тақозо менамояд, ки пас аз вожаи «офтоб» исти 

кӯтоҳе сурат бигирад ва зеҳн барои баёни матолиби баъдӣ омода шавад. Аз сӯи 

дигар, корбурди вожагони «офтобу моҳ» дар матни манзума беиллат нест. 

Манзури шоир аз истифодаи онҳо таъкиди сарчашмаи зояндагӣ ва равшанӣ 

будани онҳо нест. Ҳадафи шоир ишорат ба гузашти замон аст. Гузаште, ки бо 

ҳузури моҳу хуршед ба таври ҳамешагӣ идомат пайдо мекунад. Паёми аслӣ дар ин 

банд исботи ин воқеият аст, ки дар тамоми тӯли замон номи Орашро мардум, 

раҳгузарон дар чеҳраи куҳу дашт, дору дарахт мехонанд. Ҳузури моҳу хуршед як 

навъ шаҳодат аст аз ҷовидонагии симои Ораш. 

Ҳамзамон лозим ба таъкид аст, ки бо назардошти ин, ки манзума лаҳни 

хоси ҳамосӣ дошт, бархе аз мунақидон ба вазни он (баҳри рамал-V--/-V--/-V--/-) 

хӯрда гирифтанд. Онҳо бар ин назар буданд, ки ҷомаву қолаби манзума ба 

мазмуну муҳтавои он созгор нест. Вазни базмии он бо рухи ҳамосӣ номутаносиб 

аст. Мо дар боло назари бархе аз адибону мунаққидонро роҷеъ ба манзумаи 

«Ораши камонгир» пас аз нашри нахустинаш дида баромадем. Баъдҳо дар тӯли 

замон дидгоҳҳои дигаре арза шуданд, ки ёдоварӣ аз онҳо бе ҷо нахоҳад буд. Ба 

манзума махсусан намояндагони ҷараёни навклассик, аз ҷумла Парвиз Нотили 

Хонларӣ, таваҷҷуҳи хосса доштанд. Мавсуф изҳор дошта буд, ки Касроӣ дар 

манзумасароӣ роҳи тозаеро боз намуда аст. Ба андешаи ӯ «рӯҳи тозае дар як 

саргузашти ҳамосӣ дида мешавад. Гузашта аз ин тавсифи табиату зиндагӣ, андеша 

ва эҳсос ва латофату салобат ба шакли шавқангезу дилпазир дар манзума дар ҳам 
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омезиш ёфтааст. Донишманди номвар А.Дастғайб низ перомуни ин мавзуъ назари 

ҷолибе дорад. Ба ақидаи ӯ баҳра бурдан аз афсонаҳои бостон барои нишон додани 

даврае аз зиндагонии иҷтимоии мо бисёр бамаврид аст. А.Дастғайб манзумаро дар 

радифи ашъоре мисли «Он гоҳ пас аз тундар»-и М.Умед, «Сангфарш»-и 

А.Бомдод, «Ханҷарҳо ва бӯсаҳои М.Оташӣ» мешуморад, ки мавқеияти иҷтимоии 

шеърро бо вузуҳу равшанӣ ошкор мекунанд» [87, 229-230]. 

Абдулҳусайни Зарринкӯб низ ба манзумаи мазкур аз чанд зовия нигариста 

аст. Номбурда дар нақди хеш нахуст изҳор дошта, ки замони муосир даври 

ҳамосасароӣ нест. Чун даврони ҷангҳои қавмиву таассубҳои нажодӣ сипарӣ 

гаштааст. Донишманди фозил манзумаро дар ҷойи худ қавиву таъсиргузор 

мехонад. Шоир ва адабиётшиноси номдор М. Ш. Кадканӣ низ атрофи манзума 

ибрози ақида намудааст. Мазкур дар мақолааш дар аввал дар бораи эҳёи 

устурашиносӣ дар Эрон, махсусан саъю талошҳои Пури Довуд маълумот дода, 

нақши ӯро дар зуҳури ҷилваҳои ҳамосӣ дар адаби муосир таъсиргузор медонад ва 

таъкид менамояд, ки «аз назари эҳёи як устура «Ораши камонгир», асари 

Сиёвуши Касроиро, метавон ном бурд, ки бо ҳамаи эродҳое, ки ба наҳваи сурудаи 

он гирифтаанд, нафаси миллӣ дорад ва ҳодисаи ғайритабиӣ дар он дида мешавад.» 

[117, 6]. 

 Набояд фаромӯш кард, ки асари мазкур аз нигоҳи мавқеияти сиёсиву 

иҷтимоӣ низ мавриди таҳлилу арзёбӣ қарор гирифтааст, ки намунааш асари 

«Дидор бо Ораш», навиштаи Ҳ.Меҳргон аст. Комёр Обидӣ низ ба ин масъала 

таваҷҷуҳ намуда, таъкид менамояд, ки манзума ба вуҷуди он ки нуқтаи оғозе дар 

шеъри муосир буд ва шоир ба устура паноҳ бурда, вале натавониста хостгоҳу 

бистари сиёсӣ иҷтимоии асарро махфӣ дорад. «Коргарди ин манзума дар 

бозривоии як ҳамоса ва ҳисси миллӣ ва бозтоби умедвориҳои андуҳзадаи бахше аз 

насли пас аз шаҳривари соли 1320 аст. Дар ин коркардҳо албатта метавон тайфи 

муҳиме аз сурдаҳои сиёсӣ-иҷтимоии даҳаҳои 1320-1350-ро аз назар гузаронд, ки 

шоиронаш дар ҳангоми шеър гуфтан, манзумаи Касроиро пеши чашм доштанд. Ба 

вижа он ки Касроӣ аз забону вазни шеъри нимоӣ низ баҳра гирифта буд.» [117, 

67]. 
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Нуктаи дигари ҳоизи аҳамият назари бархе аз ноқидон аст, ки барои ин 

манзумаи ҳамосӣ надоштани забони ҳамосиро хотирнишон месозанд. Аз нигоҳи 

онҳо манзумаи «Ораши камонгир» истеҳкому инсиҷом ва дуруштиву хашиниеро, 

ки барои як асари ҳамосӣ хос аст, надорад.  

Ҳунари шоирро меситояд ва қайд менамояд, ки «аммо Касроӣ қиссаро зебо 

дуруст кардааст. Ба гунае ки гироиву ҷозиба дорад. Нодурустии забони онро 

танҳо аҳли фан мефаҳманд. Ин мазмун агар ба дасти касе меафтод, ки дар забони 

ҳамосӣ бештар варзида буд, шояд як шоҳкор дар меомад. Аммо ин шеър шоҳкори 

лангоне аст, ки ба далели мазмуни зебо, бардошти хуб ва таъсиру ибтидову 

интиҳои шеър ва низ адами дарки мардум аз эроди он муваффақ дар миёни 

мардум пазируфта шудааст». 

Дар поёни ин бахш метавон чунин натиҷагирӣ намуд. Манзумаи «Ораши 

камонгир» ба шеваи озод суруда шуда ва дар қаламрави он радди пойи Нимо 

маҳсус аст. Кӯтоҳӣ ва баландии мисраъҳо тобеи оҳанги ҷумла ва маонӣ буда, 

шоир пойбанди қофия нест, аммо аз он бо чирадастии хосе истифода мекунад. 

Вазни манзума ҳамеша яксон нест ва агарче аз доира ва силсилаи хоссе берун 

намеояд, дар ҳар маврид ба таносуби матлаб андак тағйире мепазирад. Убур аз як 

вазн ба вазни дигар дар бештар маврид бо устодӣ ва огоҳӣ анҷом мегирад. 

Дар радифи тозагиҳое, ки дар матни манзума мавҷуданд бояд, махсус аз 

шеваи корбурди қофия ёд намуд. Пажӯҳишгарон зимни баррасии шеъру адаби 

форсӣ ба чанд навъи қофия, аз ҷумла қофияи кофӣ, шойгон, саршор радифдор, 

мурассаъ ва ғайра арзиш қоил шудаанд. Аммо Касроӣ як навъи дигару 

истифодаро таъмим карда, ки аз он метавон ба номи қофияҳои масдарӣ ном бурд, 

зеро қофияи ҳар як мисраъ тавассути масдарҳо сурат мегирад: 

Сабзҷон аз нафаси поки саҳар руйидан, 

Меваи тозарасе субҳдамон бӯйидан, 

Ба нисори ту гул аз бутаи хуршеди тиллоӣ чидан 

Рӯйи ту бӯсидан. 

Нур дар оинаи чашми ту рақсон дидан 

Кор оғозидан 
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Хидмати халқи ҷаҳон бигзидан 

Муждабахшони беҳрӯзиро 

Чун кабутар ҳама офоқи ҷаҳон гардидан [117, 70]. 

Тозагии кори С. Касроӣ дар он аст, ки бисёр вақт ба чунин қофия нерӯи 

дигари маънавӣ мебахшад. Яъне, пас аз овардани порае аз шеър, ки рукнҳои 

асосии муҳтавои шеърро ташкил медиҳад, ба тафсири бештари онҳо мепардозад 

ва мусаллам аст, ки аз қофияҳои дигар кор мегирад. Ё чанд байти дигарро зикр 

мекунад, ки вазифаи онҳо метавонад вобаста ба мазмун мухталиф бошад. Масалан 

дар манзумаи мазкур пас аз тавсифи аркони куллии зиндагӣ: 

Гоҳ-гоҳе 

Зери сақфи ин сафолин бомҳои меҳргирифта 

Қиссаҳои дар ҳами ғамро зи нам-намҳои боронҳо шунидан 

Бетакон гаҳвораи рангинкамонро, 

Дар канори бом дидан. 

Бо шаби барфӣ 

Пеши оташҳо нишастан, 

Дил ба рӯъёҳои домангиру гарми шуъла бастан 

Чунин байтҳои хулосакунанда меорад: 

Оре, оре зиндагӣ зебост, 

Зиндагӣ оташгаҳе диранда побарҷост [117, 103]. 

Ниҳоят нуктаи зарифу омӯзандае, ки бояд рӯйи он таъкид шавад, ин лаҳни 

каломи манзума аст. Шоир бо шеваи ба худ хос тавонистааст, саҳнаҳои 

мухталифи зиндагиро онҷо, ки матлаб миёни инсонҳо радду бадал мешавад ба 

табиати забон ё дурусттараш маҷрои табийи калом наздик созад ва ин 

хусусиятест, ки аз ҷониби муҳаққиқон зикр гардидааст. 
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2.2. Баррасии манзумаи «Муҳраи сурх» 

 

Манзумаи «Муҳраи сурх» вопасин шоҳкори С. Касроӣ мебошад, ки замони 

ҳиҷрати ӯ дар Москав таълиф шудааст ва барои нахустин бор чанд моҳ пеш аз 

марги нобаҳангомашон дар Австрия мунташир гаштааст. 

 Ин дафтар шомили муқаддимаи кӯтоҳест, ки ба қалами худи шоир тааллуқ 

дорад. Аз пушти сатрҳои ин муқаддима симои шоире солхӯрдаву ғурбатзада ва 

ғамин пеши назар ҷилвагар мешавад. С. Касроӣ нахуст хотирнишон месозад, ки 

агар «Ораши камонгир» меваи ҷавонии ӯ буд, «Муҳраи сурх» мероси солхӯрдагии 

ӯ маҳсуб мешавад ва «агар шабоҳате миёни ин ду шеър бошад, дар ваҷҳи куллии 

онҳост, ки ҳар як бо забони рӯзгори хеш дар ҷустуҷӯи посухе барои 

нолиданианд.» [156, 5]. 

Аз сӯйи дигар, манзумаи мазкур аз дидгоҳҳи муҳаққиқ Комёр Обидӣ 

«бозофаринаест аз дастони Рустаму Суҳроб». Аммо Касроӣ аз таваҷҷуҳ ба 

зиндагӣ ва таҷрибаи иҷтимоӣ-сиёсии хеш ва ҳамгомонаш баҳраҳои васеъ меёбад 

ва онро бо як ҷонишинии зеҳнӣ-устуравӣ ба сӯйи сугномаи ҳокими Тус 

мерасонад.» [106, 66]. 

Воқеан манзумаи «Муҳраи сурх»-ро метавон арзёбии мушикофонае ба 

масири тайшудаи рӯзгори худи С.Касроӣ донист. Масире, ки нишебу фарозҳои 

нопайдоканори зиёде дошт ва хатову иштибоҳоти зиёде низ дар паймудани он 

шоирро ҳамроҳӣ мекард. Худи шоир дар пешгуфтори дертараш ба навъе 

манзумаи «Ораши камонгир»-у «Муҳраи сурх»-ро бо ҳам қиёс намудааст. Мавсуф 

чунин изҳор дошта: «Ораш ва Суҳроб» гардонандагони ин ду манзума агар аз як 

хун буда бошанд, аммо ҳар якеро вазифаи дигар аст. Ораш бо барҷо ниҳодани 

гарди тан аз садди марг бармеҷаҳад ва на ҷони худ, ки ҷонҳои бешумореро 

мераҳонад, ки ҷуз инро барнаметобад ва роҳи дигар низ наменамояд. Аммо 

Суҳроби навхоста хайрхоҳе ҳаст, ки хатаркарда ва хаторафта бо ханҷаре дар 

паҳлӯ, ки додхоҳони нигарони саранҷоми доварӣ бар кори хештан аст ва агар 

шабоҳангом бо табассуме чашм фурӯ мебандад, саҳаргоҳон бо ташвише дида 

мегушояд. Ораш сипоси зиндагигӯён чунон ки ирода карда, мемирад, вале Суҳроб 
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тамошогари содаи дилфиребиҳои ҳаёт, ҳанӯз зиндагиро нозиста аст, ки фарҷоме 

шигарфро бар худ фароҳам мекунад.» [106, 6]. 

С. Касроӣ дар идомаи матлаб изҳор медорад, замоне дақиқтараш сиюҳафт 

сол қабл достони «Ораш»-ро пешкаши ҳаммеҳанон намудам ва дар хилоли солҳо 

ин манзума дар дасту домони гаҳвораи дилҳои мардум ба барӯмандӣ расид. Имрӯз 

бошад дар ҳоле, ки кишвар гиребонгири сангинтарин мушкилот аст, огоҳона 

«Муҳраи сурх»-ро ба Шумо месупорам.  

«Муҳраи сурх» шиносонандаи табори касе аст, гоҳ зебу зевари гесувон, ё 

дасту гардану кулоҳу бозӯву бозӯбанд ва ё чун андӯхтаи пуштвонаи рифоҳ. Аммо 

ва ҳамчунин «Муҳраи сурх» метавонад, ки гоҳ чун супурда ё тааҳудовар намудор 

ва нақшпардозманишу кирдори одамӣ низ бошад, ки ба вижа дар чунин ҳолате 

фоҷеа саҳлангорӣ дар супурданд, ситондани ин амонати гаронбаҳост. Дар 

«Муҳраи сурх» сухан аз хатоҳои хатири некхоҳоне аст, ки шефтагариро ба ҷойи 

шинохт дар кор мегиранд ва шитобзада ва бо дониши андак, то марзҳои табоҳӣ 

меронанд ва инак тавонҳои сангин, ки мебоядашон пардохт.» [106, 6-7]. 

Ҳамон гуна ки зикр гардид манзума дар қолаби нимоӣ дар баҳри раҷаз бо 

адаби риояти баробарии тӯлии мисраъҳо эҷод шудааст. Он гуна ки хоси шеваи 

офариниши Касроӣ аст, манзума бо тасвири замону макони зуҳуру шаклгириии 

моҷаро, мавқеияту фазои равонии қаҳрамон шурӯъ мегардад: 

Дил дили занон ситораи хунини осмон 

Дар абр мечакид 

Симурғи абрҳо 

Мерафт то бимирад дар осмони шаб 

Паҳлӯ шикофта, 

Суҳроб рӯйи хок, 

Месӯхт, мегудохт, дар шуълаҳои таб [153, 60] 

Ривояти ин манзумаи ғамангез бо таанӣ бо тарсими дашти шабзада ва 

ҳузури мусофири ягонаи захмии замони он Суҳроб пешорӯи мухотабон ҳувайдо 

мешавад. Тасвир ба гунае зиндаву ҳунармандона аст, ки чашму зеҳни моро бо 

нахустин вожагонаш таҳти таъсир қарор медиҳад. 
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Мухотабон саропо маҷзуби назораву мушоҳидаи фазои дилхароши 

қаҳрамон мегарданд. Ин ҳолат қудрати сухан гуфтанро аз ӯ салб менамояд. Аз 

нигоҳи фаннӣ рукне, ки шеърро сохту шакл медиҳад ва пойдориву инсиҷом 

мебахшад, вожагони «табу шаб» мебошанд, маълум аст, ки дар мактаби Нимо 

зимни халқи шеър овардани қофия дар ҳар мисраъ ё байт маҷбурӣ нест. Қофия ин 

эхтиёҷ аст ё ба қавми Нимо «занги матлаб» аст. Қофия гувоҳӣ медиҳад, ки дар 

инҷо ё онҷо матлаб тамом шудааст. 

Пас аз зикри банди дувуму севум дар банди чорум вожаи «лаб» ба зуҳур 

расида, ҳамчун қофия бар маснади шеър менишинад ва бо ҳузури он ҷузъиёти 

банди аввал дар зеҳни мо таҷдид мегардад. 

Суҳроб ва саргузашти андӯҳбори ӯ дар зеҳнияти мардумии мо сахт 

решадор шуда ва камтар касеро суроғ дорем, ки ба қиссаи дареғзои он ошно 

набошад. Аммо шоир дар бандҳои оғозин ба муҳимтарин ҷузъиёти зиндагии ӯ 

ишорат мекунад, то матни устура дар зеҳни мухотабон комилан таҷдид гардад. Ин 

аст, ки банди дуюм бо зикри ҳузури аспе, ки шиҳакашон бидуни савоф дар дашт 

гурезон аст, поён меёбад: 

Ово агарки буд, 

Такшиҳе буд, 

Шум зи як аспи бесавор, 

В-оҳанги гомҳои гурезандае зи дашт [106, 12].   

Ҳарчанд дар манзума мансубияти асп ба касе баён нашуда, вале равшан 

аст, ки он моли Суҳроб аст. 

Дар ин банди кӯтоҳ зимнан ишорате ба бовару эътиқоди мардумӣ дар 

иртибот ба аспу шиҳакашии он ба таври пӯшида сурат гирифтааст. Тибқи 

боварҳои марсум ҳарчанд шиҳакашӣ ниёзу иқтизои ғаризаи зотии асп аст, вале 

дар ҳаёти онон дар ду ҳолат шиҳа кашиданро ҷудо намудаву маънӣ додаанд. 

Ҳолати аввал замони фароғату шикамсерӣ ва дидор бо ҳамҷинсон ва ҳолати дуюм 

замони падид омадани пешомади баъзе барои инсонҳо ё соҳибӣ аст. Дар чунин 

ҳолате асп бетаваққуф сум мезанад ва шиҳа мекашад. Аз ин рӯ шиҳаи аспи 
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фирорӣ дар матн шиҳаи «шум» хонда шуда. Сипас дар банди севум сарнавишти 

дареғзои қаҳрамон Суҳроб бидуни шарҳу тафсири густурда хулоса мегардад. 

Оғоз ношуда 

Поёни ногузирашро 

Мехост саргузашт 

Бидуни шак дар сохтори ин ривоят дар бандҳои оғозин нақши калидиро 

қофияҳо мебозанд. Масалан, агар дар банди аввал мисраъҳои аввалу охири бандро 

вожагони «шабу таб» муқаффо сохта бошанд, дар банди чоруми ин қофия идомат 

пайдо мекунад ва калимаи «лаб» ба ҷуфти онҳо изофа мешавад. Ҳарчанд дар 

банди мазкур мисраъҳои дигаре ҳам мавҷуданд. Тағйири қофияҳо дар банди 

чаҳорум бо иллати дигар шудани матлаби ривоят ва оғози муколама аст: 

Аммо ҳуҷуми таб, 

Суҳробро ба бистари хунин 

Гушуд лаб: 

«-Месӯзаму ба обам 

Аммо ниёз нест 

На, ташнагӣ фурӯ нанишонад маро ба об 

Эй дод аз ин аташ 

Фарёд аз он сароб.» [15, 36]. 

Қаҳрамони достон Суҳроб таҳти таъсири ҳуҷуми «таб» ба сухан меояд ва 

дар ҳоли назъ тамоми зиндагии кӯтоҳи худро аз пардаи зеҳн мегузаронад. 

Пурсишҳои мухталиф перомуни зиндагии инсонҳо, офариниш ва моҳияти он ба 

зеҳнаш мерасанд. Суҳроби сухтаҷону захмӣ марги ногузирро ҳис намуда дарку 

тасавввури пешиниёнро дар хусуси олӣ будан, ё «хобеву хаёле фиребеву даме» 

намудани ҳаёт пеши назар меорад. Тибқи маъмул нахустин мухотаби ӯ модар аст, 

ки бояд посухгӯи пурсишҳои паёпаю тағйирпазири ӯ бошад. Ҳуҷуми таб ҳолати 

равонии ӯро дигаргун месозад. Нимҳушу нимбедор саҳнаҳое фиребанда пеши 

назараш ҷилвагар мешаванд. Гоҳо худро дар саҳнаи «боғе ҷодуӣ» эҳсос мекунад. 

Маҷаллаи «Эроннома» дар хусуси «Муҳраи сурх» навишта буд: «Охирин 

маҷмӯаи шеърии С.Касроӣ «Муҳраи сурх» ном дорад ва чанд моҳе пеш аз 
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даргузашти ӯ ба чоп расидааст. Дар ин маҷмӯа шоир дар қолаби бозгӯйи гирое аз 

забони Рустаму Суҳроб вопасин лаҳзаҳои ғамангезу дардовари зиндагии худро 

сурудааст.» [106, 144]. 

Мунаққиду адабиётшиноси номвар Комёр Обидӣ бошад дар хусуси ин 

манзума андешаҳои пурмаъное дорад. Нахустин рӯйкарди ӯ ба ин манзума ба 

қудрати забонофарини ӯ иртибот мегирад. Ба қавли К.Обидӣ «ба лиҳози шакли 

шоирона» ва суратҳои зеҳнӣ Касроӣ аз паси як давраи кутоҳи озмун дар шеъри 

сапед тавонист дар шеъри нимоӣ ба вопасин пойдориҳову нақшҳои забонии хеш 

бирасад. Шояд авҷи ин пиростагӣ дар манзумаи «Муҳраи сурх» ошкор шудааст. 

Манзума бозофаринае аст, достони Рустаму Суҳроб. Рустам падар. Суҳроб 

писар… Касроӣ бо таваҷҷуҳ ва зиндагиву таҷрибаи иҷтимоӣ-сиёсии хеш ва 

ҳамгомонаш аз достони мазкур баҳраҳои васеъ меёбад ва онро бо як ҷонишинии 

зеҳнӣ-устураи ба сугномаи Ҳакими Тӯс мерасонад.» [106, 138]. 

Дар боло аз Суҳроби дар ҳоли назъ ва хаёлҳои зоидаи таби ӯ сухан дар 

миён гузоштем. Суоле ҷовидонӣ дар зеҳни зардангези ӯ мечархад, ки чаро чунин 

аст? Чаро чунин аст? Дар чунин вазъе аст, ки сарнавишт дар либоси Ҳаким, пир 

вориди саҳна мешавад ва тамоми матолиби асар, андешаҳо, қазоватҳо дар иртибот 

ба он тафсиру ташреҳ мешаванд: 

Модар! 

Инҷо куҷост! Ман ба чӣ корам?... 

Чи абрҳои хушке 

Чи боғи ҷодӯӣ… 

Он пир, он Ҳаким 

Ин меваҳои талх ба шох аз чӣ офарид? 

Он дастагул чӣ касе зи куҷо чид? 

Модар зи баҳри ман 

Ин ҷовидона бистари парро, ки густарид? [106, 139]. 

Замон мегузарад ва пурсиш Суҳроб дар синаи дашти шабзадаву зулмонӣ 

бепосух мемонанд. Тавре ки аз «Шоҳнома» маълум аст, Рустам қабл аз тарки 

шаҳри Самангон ба ҳамсараш Таҳмина бозӯбанде дода буд, то замони ба дунё 
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омадани тифлаш, агар писар бошад, ба бозӯяш ҳамчу нишони падар бибандад. 

Суҳроби захминро дар он лаҳзаи сангину хотирнишонӣ бозӯбандаш ба чашм 

меафтад ва мегӯяд: 

Ин муҳраро ки дод, 

Ин сурхгул бигӯ кӣ ба паҳлӯи ман ниҳод? 

Шояд суоле ба зеҳн бирасад, ки даст ба домани ин устураи ғамангезу 

дардолуд задан ва онро бозгӯ намудан барои як шоир чи ангезае метавонад дошта 

бошад? Ба ин пурсиш то андозае дар боло равшанӣ андохтем, вале ба навиштаи К. 

Обидӣ «Муҳраи сурх»-ро дар воқеъ метавон қатъияттарин посухе донист, ки С. 

Касроӣ ба гузаштаи хеш нисор мекунад. Гузаштае ва таҷрибае, ки баҳояш барои 

Эрони муосир бас газзоф тамом шуд. Суҳроб пок аст ва дар роҳи муборизаи 

пурсавдо, аммо хому пур аз пиндор. Лаҳзаҳои ӯ бо маҳаки хирад озмуда 

намешавад, софӣ намешавад. ӯ шайдогунагиеро расову кофӣ медонад. Чароғи 

раҳнамояшро нодида мегирад… бозӯбанд барои Суҳроб масъулият эҷод мекунад. 

Аммо ӯ беш аз он ки нигарони омехтани пиндорҳо бо хирадварзиҳо бошад, 

нигарони дидори падар аст. [106, 139]  

 Бозтоби фазои равонии Суҳроб дар манзумаи «Муҳраи сурх» зина ба зина 

шадидтару бимзотар мешавад. Ягона орзуи вай дидани падар аст. ӯ борҳо қиссаи 

падарро аз модар шунидаву дар хотир супурдааст, вале дар ҳоле, ки зиндагӣ 

оҳиста-оҳиста ӯро тарк мекунад. Ин орзуву иштиёқ бештар мегардад: 

Дер аст, дер, дер, 

Биштоб, эй падар. 

Модар ба қиссае 

Бо ман зи омадан 

В-аз шӯру шавқи дидани он паҳлавон бигӯ 

Бим аз дилам бибар [106, 11]. 

Пас аз баёни ин фазои дардзой ровии достон Суҳробро бо ҳама ранҷу азобу 

ранҷуриҳояш танҳо мегузорад ва бидуни он ки посухе ба пурсишҳои ӯ диҳад, 

моҷарои ошиқ шудану пайванди Таҳминаро бо Рустам ба риштаи тасвир мекашад. 

Ровӣ саъй мекунад аз он рухдоди сарнавиштсоз ва дидори лаззатбор ҳеҷ ҷузъиёте 
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пинҳон намонад. Моҷаро аз забони Таҳмина нақл мешавад. Таҳмина дар 

муқобили ойина истода маҷзуби зебоиву ҳусну ҷамоли хеш мулоқоти 

қарибулвуқӯяшро бо Рустам, ки дар ҳоли вуруд бо шаҳри Самангону меҳмон 

гаштан дар дарбори шоҳ аст, мунтазир аст. Ниҳоди ӯ саршори шодиву нишот ва 

зеҳнаш гирифтори ин масъала, ки ангезаи пайванди ӯ бо Рустам чи метавонад 

бошад. ӯ сари ин масъала меандешад ва ба ин натиҷа мерасад, ки дасти сарнавишт 

аст, ки зиндагии ӯро бо Рустам пайванд медиҳад, ривояти гумшудани Рахшу 

шикори гӯр баҳонае беш нест: 

Рустам куҷову шаҳри Самангони мо куҷо!? 

Нерӯи чист ин 

К-ӯро чунин ба сӯйи шабистони мо кашад 

Охир, шикори гӯру 

Гум шудани Рахш 

Ҳар як баҳонаест дар анбони рӯзгор 

То фурсате падид кунад бар ниёзи ман 

Аз раҳнамои чархи фалак, дар шабе чунин 

Комам раво бидор! 

Ин бонг бишнавед! 

Ин шӯри дурфитода ба шаҳр аз барои ӯст. 

Ғарқ дар хаёлоти ширин ва интизори Рустам Таҳмина, шоистагии хешро 

барои ҳамхонагӣ бо Рустам яқин месозад ва орзу мекунад, ки ҳосили пайванди 

онҳо меваи ширине дошта бошад: 

Оё на ман ба дилбариву ҳусн шуҳраам 

Дигар киро расад. 

Ҷуз Таҳамтан, ки бар гули оташгирифтаам, 

Борони шабнаме бирасонад! 

Оре, киро сазад. 

То кӯдаки ягонаи даврон 

Бар дасту домонам бинишонад? [106, 18]. 
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Шоир дар манзума «мекӯшад, то ривояти хешро аз Рустамҳо ва Суҳробҳои 

замонаи мо ба даст диҳад. ӯ худ захмхӯрдаву вониҳодаи ин роҳ аст. Аз ин рӯ, бо 

андаке фосила гирифтан дармеёбад, ки чи сон гавҳари хирад аз кафи ӯ ва дигарон 

рабуда мешавад.» [106, 139]. 

Мо ба ин андешаи муҳаққиқ мувофиқем, вале дар ин бахш дар радифи 

муҳтаво ва дарунмояи манзума қасд дорем, ки шохисҳои ҳунарӣ ва шигардҳои 

эҷодии шоир дар масири эҷод дарк гарданд. 

С. Касроӣ дар хилоли ривоят бо иқтизои ниёзҳои хеш дар баёну тарҳи 

масъала лозим дорад Суҳроби захмхӯрдаву дар ҳоли назъро гоҳе мусаккин 

сохтаву бихобонад ва гоҳе аз олами беҳушиву ноогаҳӣ берун бикашад ва дар 

замон ба қаҳрамонони дигар имкон диҳад, то розу саргузашти хешро баён созанд.  

ӯ ин корро бо баҳрагирӣ аз аносири табиат, осмону замин, хуршеду моҳ, абру 

борон ва ғайра бо офаридани тасвирҳои содда анҷом медиҳад. Дар чунин 

мавқеиятҳое тамоми аносири беҷони табиат чеҳраи инсонӣ пайдо мекунанд ва 

аъмоли башариро анҷом медиҳанд. 

Масалан қабл аз он, ки Таҳминаи ҷавони гирифтори ишқро ба саҳна 

биёрад, то вориди гуфтугӯ шавад, бо дасти осмон ӯро ба домани хоб мекашонад: 

Хам гашт осмон 

Чун модаре ба гунаи Суҳроб бӯса зад 

Суҳроб дидагонро 

Бар нақши тоза зад [106, 16]. 

Банди мазкур, ки шомили қофияи «бӯса ва тоза» аст, ҳамзамон ба гунае 

дорои радиф аст. Дар мавқеи дигар замоне, ки фазои матлаб дахолати мустақими 

Суҳробро тақозо дорад, ровӣ хеле зебову нозукона хаёлро аз дидагони «Суҳроб бо 

«дастмони сапеди абр» пок месозад. ӯро бедор мекунад, то сухан бигӯяд»: 

Абре убур кард 

Гӯйӣ ба дастмоли сапедаш хаёлро 

Аз дидагони хастаи Суҳроб месутурд. 

Суҳроб боз аз модар суоле мепурсад. Рехти суол гувоҳи он аст, ки ӯ 

комилан ба ҳуш наёмада ва дар ҳоли бехудӣ сухан мегӯяд: 
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Модар куҷо, куҷо, 

Ин аспи болдор куҷо мебарад маро? 

Тавсифи вазъи равонии модар Таҳмина дар болини марги писар аз ҷониби 

шоир бисёр ҳунармандона сурат гирифтааст, ки ҳар хонандаеро таҳти таъсир 

қарор медиҳад. Нолаву шевани модари бечора ҳатто дили сангро мешикофад. 

Суҳроб барои Таҳмина «писари ягона, такмеваи ҷавониву ишқ» аст, ки инак аз 

даст меравад. Таҳмина дар ҳоли гиряву наҳва лаҳзаҳоеро аз рӯзгори пешин ба ёди 

писар меоварад. ӯ иллати ба ин фоҷеа гирифтор шудани Суҳробро дар ғурури 

ҷавонӣ, надидани воқеият ва шитобзадагӣ медонад. Модари ғамзада дар ҳоли 

навмедӣ хитоб ба Суҳроб суол мекунад, ки чаро бозубандро, нишони падарро 

бамавқеъ ба падар нишон надод ва падарро мусибатдору шармандаи ҷаҳон намуд. 

Охир чаро нишонаи яктои Таҳамтан 

Он шуҳра муҳраро 

Беҳуда зери ҷома ниҳон кардӣ 

В-ин гуна шурбахт падарро 

Бадному талхкоми ҷаҳон кардӣ?! [114, 27]. 

Суҳроб ба ин суоли модар посухи равшане дорад, ки боз ҳам аз ғурури 

ҷавонӣ ва поктинатии ӯ гувоҳӣ медиҳад. ӯ мегӯяд пинҳон доштани бозубанд аз 

падар иллаташ ин буд, ки бадаҳоне нагӯяд, ки «нобаҷо тавқу нигини Рустамро ба 

бозу баста. Сипас бо вуҷуди он ки дард руҳу равонашро месӯзонад, дар лаҳазоти 

поёнии зиндагӣ модарро ба сабру таҳаммул хештандорӣ даъват мекунад ва хоҳиш 

мекунад, ки меҳру дӯстдорие, ки модар нисбати ӯ дорад, онро сарфи падар кунад, 

зеро аз ин ба баъд ӯ «танҳотарин марди ҷаҳон аст»: 

Модар! 

Дуруд бар туву 

Бадруд 

Дардо, ки марг доманат аз дасти ман рабуд! 

Модар! 

Ҳар меҳр к-аз барои манат дар ниҳон бувад 

Бо ҳар маломате 
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Бо Таҳамтан бидор, ки инак 

Танҳотарин касест, ки дар ин ҷаҳон бувад. 

Бо ӯ бидор меҳр, ки шоёни он бувад. 

Бархезу рух бишӯю баророй гесувон 

Дигар макун ба зорӣ 

Ошуфтаам равон…[114, 29]. 

Бо гузашт аз банд ба банде саҳнаи мусибати мардумӣ дилхароштару 

ҷонгудозтар мегардад. Таҳминаи ғамин дар оғӯши торикӣ гузаштаи хешро масири 

зиндагии хешро ба риштаи ёд мекашад ва дар сӯги писари аздастрафта, орзуҳои 

барбодшуда, нола мекунад. Касроӣ дар тасвири фазоҳои андуҳбори мусибат, 

талош намуда, аз лаҳзаҳои ҳақиқӣ, аз воқеияти айнӣ аз калимоту таъбирот ва 

ибороте баҳра бигирад, ки миёни халқ марсуму мустаъмаланд. Дар шеъри нимоӣ 

ҳарчанд такрори қофияро дар ҳар байте он қадар муҳим намедонад, вале боз ҳам 

қофия аст, ки фазои матлубро месозад ва мусиқии шеърро таъмину нерӯманд 

мекунад. Зимни наҳва аз Суҳроб бо номи «домоди беарус», «ногирифта ком», 

«сарви сурхфом» ёд мекунад. Орзуи бузургу наҷиби Таҳмина ҳамдидору 

ҳамнишин сохтани падару писар аст. Ба умеди он ки шояд ин ҳамнишинӣ 

шароиту имкониятеро фароҳам созад, то дар Эронзамин сулҳу оромиш решадор 

шавад ва «гиёҳи кина» аз бех сӯхта гардад, вале бо куштани Суҳроб ин орзу 

барҳадар мешавад. Касроӣ аз зеҳнияти Таҳмина Суҳроби захмиро ба «гавазни 

гурезпой» ташбеҳ медиҳад, ки ин ҳам яке аз образҳои маъмулии адабиёти классик 

аст: 

Бошад, ки ҳамнишинии ин пӯру он падар 

Дар сарзамини мо  

Бехи гиёҳи кина бисӯзонад. 

В-ин марзу бумро 

Бо болҳои меҳр бипӯшонад 

Инак писар 

Гавазни ҷавони гурезпой 

Бар пуштае ба хоки ғарибе ғунуда аст…[114, 30]. 
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Дар «Муҳраи сурх» қисмате аз ривоят бозхонии дунёи ботин ва сайри 

зеҳнии қаҳрамонҳо аст. Касроӣ дар чунин ҳолатҳое бештар аз имконоти қофия кор 

мегирад. Гоҳо чанд банде аз шеър тавассути қофияҳо ба ҳам иттисолу пайванд 

ҳосил мекунанд. Бояд арз дошт, ки дар адабиёти пажӯҳишӣ дар бораи қофия ва 

нақши он дар шеър назарҳои пуршуморе мундариҷ аст. Аммо ба андешаи мо дар 

ин миён дидгоҳи донишманди фозил М. Ш. Кадканӣ бисёр арзишманданд. 

Мазкур дар китоби «Мусиқии шеър» ба вазоифи зиёди қофия таъкид 

меварзад, ки яке эҷоди қолаби мушаххас ва ҳифзи ваҳдат дар шеър аст. Ба қавли ӯ 

«калимоти як шеър ҳамин калимоти содаи забон ҳастанд, ки дар анвои гузиниш ва 

писанди шоир ва ҳолати таркибии онҳо бо якдигар он қадар барҷастагиву 

ташаххус пайдо мекунанд, ки хонанда тасаввур мекунад, аз сатҳи маъмули 

калимоти забон болотаранд. Қофия дар шеър аз аносире аст, ки ба ин хусусият 

бисёр кӯмак мекунад. Дар ҷойе, ки бояд забон нарм шавад, қофия низ беш аз 

дигар калимот чунин шакле ба худ мегирад ва дар ҷойе, ки бояд дурушт бошад, ба 

гунаҳои дигар чеҳра менамояд ва дар ҳар маҷоле, ки шоир сухан мегӯяд, қофия 

барои ӯ қолаби хоси сухан меофаринад ва дар ҳар қисмат ваҳдати гуфтории ӯро 

ҳифз мекунад ва дар як шеъри қарин ба тавфиқ бо дигаргун шудани масири 

сухани шоир, қофия низ дигаргун мешавад.» [114, 98]. 

 Бар мабнои ин нақли қавл мисоле аз манзумаи «Муҳраи сурх» меоварем: 

Инак падар, 

Таҳамтан 

Он кӯҳи устувор 

Дар осиёи дардаш чун санг судааст, 

Танҳову дур мондаву ношод 

Ман, 

Чу ғуборе ба гирдбод [114, 24]. 

Дар ин банд ва банди қаблӣ чанд калимае ҳастанд, ки бо баракати муқаффо 

гаштани онҳо қолаби шеър ба зуҳур расида ва мунсаҷиму устуворӣ пайдо 

намудааст: писар, падар, ғунуда, суда, Таҳамтан, ман, ношод, гирдбод. 
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Таносубе, ки дар мисраи «дар осиёби дардаш чун санг судааст» низ дар 

расонандагии маънӣ ва қуввати ҷанбаи зебошинохтии шеър қобили мулоҳиза аст. 

Тамоми падидаҳову рухдодҳои муртабит ба конуни ҳастӣ, ба зиндагии инсонӣ, 

дар синаи табиат мегузарад, ҳар рухдоде мансубу мувофиқ ба худ фазои вижа 

дорад. Беҳуда нест, ки дар аксари осори бадеӣ шоирон гурезе аз масири матн 

анҷом медиҳанд, чашми эҷод ба табиату мазоҳири он меандозанд ва зимнан 

матлаби мавриди назарро бо табиат пайванд мениҳанд. Чунин мавориде дар 

«Муҳраи сурх» ба чашм мехӯрад. Масалан, дар мавриди пареш хурдани нолаву 

навҳаи Таҳмина ва омезиш ёфтани он дар домани зулмонии шаб, саҳнаи 

чашмгиреро аз шаб бо камоли ҳунару истеъдоди биловасф тавсиф мекунад: 

Бонгаш хатте ба рӯйи сияҳи осмон кашид, 

Таҳмина дур шуд, 

Торик шуд, 

Чун лаккае аз шаб сиёҳтар 

В-он лаккаро биёбон бар барги шаб макид… 

Қад мекашид гиёҳи шаб аз хокҳои дашт. 

Мурғе зи рӯйи санг ба офоқ мепарад. 

Боде ба дурдаст 

Овозҳои хомӯши Суҳроб мебарад [114, 25]. 

Фирдавсӣ зимни халқи достони «Рустаму Суҳроб» бо дарки умқу паҳнои 

ғаму мусибати инсонӣ онро «яке достони пуроби чашм» номида буд. Дар бозтоби 

бадбахтии ин хонавода Фирдавсӣ талош намуда, то мизони ғаму андӯҳ, дарду 

ранҷи ҳар якеро дархури он нишон диҳад. 

Касроӣ низ зимни бозофаринии достон симои Рустамро бо тамоми 

сангинии дарду ранҷаш бисёр воқеъбинона, бо зикри ҷузъиёташ нишон медиҳад. 

Шоир қабл аз он ки гуфтугӯ ё монологи вайро бозгӯ намояд, ҳолати руҳии ӯро ба 

риштаи тасвир мекашад. Барои офаридани фазои матлуб калимоте интихоб шуда, 

ки ба вуҷуди худ симои ғамгину заҷркашидаи қаҳрамонро бисёр зиндаву кашанда 

таҷассум менамояд. Дар тасаввури шоир Рустам ба шере шабоҳат дорад, ки 

гирифтори қафас гашта ё обшоре аст, ки ба харсангҳо сар мекӯбад. Пас аз 
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муҷассам сохтани ҳолати музтарибонаву балокашидаи вай эҳсосоташро аз забони 

худаш баён медорад. Рустам дарк карда, ки муртакиби нангинтарин амал шудааст. 

ӯ худро нафрин мекунад. Афсӯс мехӯрад, ки бо он ҳама донишу хираду озмудагӣ 

чи гуна ӯро фирефтаанд ва ба муқобили писараш ба набард во доштандаш. Дареғ, 

ки бо сад нишоне, ки метавонист дар пайкари баланди Суҳроб бубинад, 

натавонист ӯро бишносад: 

Пуру падар баробару бегонагӣ 

 Бо сад нишон, ки бар руҳу шигифт болост! 

Нашнохтам туро,  

Нашнохтӣ маро 

Ин пардапӯши шуъбадагар, чашмбанд, кист?! 

Ин кӯрӣ аз куҷост 

Мегуфт дил ки: Рустам, 

Бингар, бубин, на бӯйи ту дорад 

                                  Бигӯ, биҷӯ! 

Афсӯс, ақли ботил 

                                  Мезад наҳиб, на 

Ҳ-он, душман аст ӯ.» [114, 28]. 

Рустам дар он лаҳазоти сангину ғамангез масири рӯзгори тӯфонии худро 

барандоз мекунад. Умреро ба хотири меҳан, ҳифзи марзу бум дар набарду 

мубориза сипарӣ намуд. ӯ танҳо буд, вале бо умеди ин ки рӯзе фаро мерасад ва 

рӯзгор ӯро ба симои гарму дӯстдоштании писараш рӯ ба рӯ месозад, ба сар 

мебурд, вале дареғо пас аз солиёни дароз боз ҳам худро дар паҳнаи дунё танҳои 

танҳо мебинад. Вай ки дар тӯли умр ҳамеша дар ҷангу набард дастболову пирӯз 

буд, акнун худро ҳақиру шикастхӯрда эҳсос мекунад: 

З-он Рустамат, ки чархи баландаш набаста даст,  

Инак, 

Чи мондааст!? 

Як паҳлавону дар ҳама гетӣ 

Пирӯз 
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Дар шикаст! [114, 32]. 

С.Касроӣ зимни бозофаринии достони «Рустаму Суҳроб» марғубтарин 

саҳнаҳоеро, ки иртиботу пайванде бо зиндагии Суҳроб доштаанд, мавриди 

истифода қарор додааст. Яке аз чунин саҳнаҳо дидору набарди Суҳроб бо 

Гурдофарид ва ошиқ шудани Суҳроб бо ӯст. Ҳарчанд ин бархурд дар зиндагии 

Суҳроб бисёр кӯтоҳ буд, вале комилан вуҷуди ӯро мунқалиб сохта буд. 

Касроӣ қабл аз он ки хотироти Суҳробро аз он дидору таассуроти он 

тасвир созад, нахуст нигоҳе ба замони шурӯи масире ёд меафканад. Бояд зикр 

намуд, ки дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ шаб ҳамчун мақтаи замонӣ ҳузури фаъол 

дорад. Бисёре аз падидаҳову рухдодҳое, ки дар ин шоҳасар ҷойгузин шуда, дар 

марзи шаб сурат гирифтаанд. Касроӣ низ аз образи шаб зиёд баҳраҳо ҷустааст. 

Ағлаб пас аз фаро расидани шабу доман густаронидани он ва зуҳури оромӣ 

Суҳроб китоби зиндагии кӯтоҳи хешро варақгардон мекунад: 

Шаб чун зане, ки бар шавад аз биркаҳои қир, 

Ором дар хиром, 

Хуршед хуфта буд, на пайдо чароғи моҳ, 

Торик буд шом. 

Аз ҳеҷ кас набуд садое, ки мерасад. 

Суҳроби дардманд 

Дар хеш метапид…[114, 33]. 

Пас аз тасвиру баёни замон бозхонии андешаҳои Суҳроб оғоз мегардад. 

Ёдвораҳои саропо дарду андӯҳ, афсусу дареғ аз фурсатҳои поёнёфта. 

Гурдофаридро «гули пархошҷӯ», «атри ношинос» меномад, ки барои лаҳзаи 

кутоҳе бар ҷони ӯ вазид. Гурдофаридро ба оҳуи гурезпое шабеҳ медонад, ки хеле 

зуд дар дашти нопайдоканор нопадид гардид. Таҷдиди хотирот дар зеҳни Суҳроб 

бепосух намемонад. Аз оғӯши шаби зулмонӣ Гурдофарид падид меояд ва бо қалбе 

пур аз ғаму ҳасрат ба сухан дармеояд: 

«Эй ҷони ношикебо 

                    Суҳроб! 

Шаб меравад зи нима 
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Саҳар мерасад 

                   Бихоб!» [114, 32] 

Гурдофарид низ аз кутоҳии он дидори нахуст бо ҳасрат ёд мекунад ва онро 

як саргузашти пуршитоб унвон мекунад ва мехоҳад бо Суҳроб худоҳофизӣ кунад:  

«Бигзор ҳамчу соя дар ин шаб фуру шавам, 

Бо шӯрҳои дил 

Танҳо гузорамат 

Ҳамроҳи ишқи хеш  

Ба Яздон супорамат!» [114, 34] 

Аммо Суҳроби дардманд хоҳиш мекунад соате канори ӯ бимонад. Дар 

матни достон боз ҳам ҷузъиёти он набарди сарнавиштсоз тарсим мешавад. Суҳроб 

изҳор медорад, ки ҳамдидору ҳамнабард шудани мозарурату ниёзи сарнавишт 

буд. Ҳарчанд «аҳриманона дасте гар ақли моро рабуд», вале ишқе миёни мову ту 

тавлид шуд: 

Дар тангнои кутаҳи он дидор, 

Дар авҷи корзор, 

Аҳриманона дасте гар ақли мо рабуд, 

Дилҳои мо ба ҳам даре аз ишқ баргушуд 

Дидори мо зарурии ин саргузашт буд 

Заррин шаҳоби ишқ, 

Бар мо убур кард, 

Ҳарчанд, 

Шӯре ғарибтар 

Ҷонҳои баргудохтаро аз ҳам, 

Он гуна дур кард [114, 35]. 

Суҳроб аз як сӯ мутаассир аст, ки натавонисти ба гунаи шоиста лаззати 

ишқу муҳаббатро бичашад, вале аз сӯйи дигар аз сарнавишт розӣ ҳаст, ки «ошиқ 

мемирад»: 

Оре, 

Мо ишқро агар начашидем, 
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Онро чу дастагул 

Бар рӯйи обҳои равон дидем 

В-инак ки роҳи водии хомӯшон, 

Дар пеш мегирам 

Ошиқ мемирам. 

Суҳроб сипас аз Гурдофарид тақозо мекунад, ки ба қадри вақт расад, зеро 

вақт ҷовидонӣ нест». Ҳамчунин изҳор медорад, ки ӯро бо меҳр ёд кунад. Бо 

гусели Гурдофарид, ки чун шабеҳ нопадид мешавад, шаб низ ба поён мерасад. 

Замон фаро мерасад, ки худовандгори «Шоҳнома»-и Ҳаким вориди майдон шавад 

ва аз Суҳроб дар вопасин лаҳазоти умр парасторӣ кунад. Ровии асар Ҳакимро аз 

осмонҳо, аз хилоли абрҳои сиёҳ падид меоварад. Ин манзараро Касроӣ бисёр 

зебову ҷаззоб наққошӣ мекунад: 

Дар чашм ё гумон, 

Дарҳои осмон чу гуле боз мешавад 

В-аз соя равшани дили абри сияҳ, Ҳаким 

Дастор баста, 

Хомӯшу 

Мӯю маҳосинаш 

 Чун пораҳои меҳ… 

Меояд, 

Бо дафтараш ба даст [114, 37]. 

Дидор бо Ҳаким оромишу осудагие дар вуҷуди Суҳроб эҷод месозад. 

Вазъи Суҳроб замони мулоқот бо Ҳаким бисёр зиндаву таъсиргузор бозтоб 

шудааст: 

Жӯлида рӯю мӯй, 

Хуфтону ҷомачок 

Печону покашон 

Дасте ба рӯйи захми тиҳигоҳ, 

Хунчакон…[114, 38] 
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Суҳроб хитоб ба Ҳаким забони шиква оғоз мекунад ва изҳор медорад, ки 

бо «нуқтае зи хун» чи гуна қиссаи ишқи онҳоро поён гузоштааст. Онҷо ки зиндагӣ 

бояд оғоз мегардад, ба нуктаи анҷоми он табдил ёфт. Ту дар ин шоҳкори бузургат 

ба бисёре аз ялону қаҳрамонон умри дароз ато кардӣ. Бо гардиши қалами ту 

Таҳамтан, падари ман ҷовидонагӣ пайдо намуд, вале ниҳоли ҷавони умри маро ба 

дасти ҳамин мард решакан кардӣ. Бо ин амалат Рустами достонро бадном намудӣ 

ва Таҳминаро дар сӯги амиқ нишондӣ: 

Дар «Шоҳнома»-ат 

Эй шаҳриёри дод: 

Дорӣ ба сар сипоҳи ялонӣ, ки мезиянд, 

Шодон ба солиён. 

Дар дафтари бузурги ту бо гардиши қалам 

Бемарг мешавад падарам, пири паҳлавон 

Аммо маро ҷавон 

Оре ҷавон ба дасти ҳамин мард мекушӣ 

 Бадном карда Рустами дастон ба достон 

Таҳминаро нишонда ба андуҳи бекарон [114, 40]. 

Яке аз вижагиҳои сабкии ҳунарии шоири С.Касроӣ аз он иборат аст, ки 

замони баёни ривоят пас аз расидан ба мақтае аз матни мавриди назар, таъсири 

сухани тарафи муколамаро ба мухотабаш барандоз мекунад ва таъсири сухану 

тағйиру ҳолати равонии мусоҳибро бозтоби ҳунарӣ медиҳад. Дар идомаи матни 

болоӣ чунин амре дар тавсифи симои Ҳаким сурат гирифтааст. Ҳаким бо 

шунидани шикваву гилояи Суҳроб мутаассир мешавад ва ба тасвири шоир 

«ғамханда»-е дар лабонаш зоҳир мешавад: 

Суҳроб 

Ғамхандае чу бар лаби пири Ҳаким дид 

Якчанд орамид 

В-аз нав нафас гирифт. [114, 41]. 

Дар иртибот бо ин аз мавзуи дигаре бояд ёдовар шуд, ки ба мусиқии шеър 

иртибот мегирад. Мусиқии шеър дар зоти забони шоир нуҳуфта аст. Ин забон 
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бояд аз даруни забони муосири ҳар шоир сарчашма гирифта бошад. Бо 

назардошти ин калимаҳои матни шеърро наметавон ба калимаҳои хубу бад ҷудо 

намуд. Танҳо дар низоми шеърӣ ё матни шеър аст, ки калимаҳо ҳусну қубҳи худро 

нишон медиҳанд. Зебоии калима вобастаи рехту ҳамнишинии онҳост. 

Адабиётшиносон ҳамзамон бо ин бар ин  назаранд, ки «мусиқии шеър дар арӯз ва 

баҳрҳои арӯзӣ нест, зеро баҳрҳои арӯзии ҳар забон ба хусус авзони роиҷ ва 

мавриди истифодаи аксарияти шоирон бисёр маҳдуд аст ва ин шоир аст, ки бо 

мусиқии калимоти хеш қаламрави паҳноваре аз халлоқияти ҳунарӣ дар пеши рӯй 

дорад ва бад-ин эътибор ҳар шоире низоми овоии хоси худро дорост ва ҳар шеър 

мусиқии вижаи худро дорад ва дар дохили ҳар шеър, ҳар байт ё ҳар бахш вижагии 

мусиқоӣ дорад, ки бо дигар бахшҳо мутафовит аст.» [114, 272]. 

Ҷойи таъкид аст, ки С. Касроӣ ба ҷанбаи мусиқоии вожагони шеър, ҳуруфи 

мушобеҳ, лаҳн, таваққуфҳо, таъвизи сохтори ҷумлаҳо таваҷҷуҳи хосса дорад: 

Қомат кашида   

Саркашу сӯзон   

Чун охирин баромади коҳида шамъи шаб 

Суҳроб, пуртавон 

Дорад сухан ба лаб [114, 40]. 

Ҷанбаи мусиқоии шеър бо овардани тасвирҳо ва зикри лаҳзаҳои зиндагии 

сипаришуда нерӯмандтар мегардад. Бозгӯйи масири зиндагӣ, саҳнаҳои ҳассоси 

рӯзгори зиста, хатоҳои рафта аз забони Суҳроб дар ҳузури Ҳаким ба манзума 

забону лаҳни хос, барҷастагии фавқулода мебахшанд. 

Суҳроби дар ҳоли назъу дар вартаи ноумедӣ орзуҳои баландашро дар 

зиндагӣ як-як ба Ҳаким ривоят мекунад. Ривояти ин ки чӣ гуна мехост дар конуни 

иҷтимоъ адолату дурустиро бар тахт биншонад ва онгоҳ сар ба хидмати падар 

гузорад. Товони зиштиҳову палидиҳоро аз миён бардорад ва кохе аз меҳру 

дӯстдорӣ бино созад. Суҳроб бар ин андеша буд, ки набарди ӯ поёни ҳама 

набардҳо хоҳад буд. Баъди он дар сарзаминаш сулҳу оштӣ, ишқу меҳрварзӣ пирӯз 

хоҳад шуд: 
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Гуфтам, ки ҷанги ман 

Поёни ҷангҳост 

З-ин пас ҷаҳони мо ҳама ишқ асту оштӣ, 

Ва шохаҳои гул, 

Дар тирдону таркаши мардони размҷӯй, 

Нақшу нишони мост [114, 41]   

Касроӣ аз забони Суҳроб изҳори афсусу дареғ мекунад, ки покдилу 

некандеш, худбовар, ҳушдорҳои модарро нодида гирифту ба дили худ эътинод 

кард. Ҷойи дигар ӯ мегӯяд, ки иллати нокомии ӯ надоштани ситораи раҳнамо дар 

зиндагӣ буд. Вақте душманон падару писарро бо ҳам ҷанг андохтанд, ӯ 

натавонист воқеиятро бишносад. Онҳо машғули ҷанг буданд ва аз чаҳор тараф 

душманону бадхоҳон бо ризоят ҷанги онҳоро назора мекарданд: 

Охир чӣ гуна бо ту бигӯям ман, эй Ҳаким, 

К-андар миёни абру маҳи осмони мо 

Гум буд, гум ситораи рахшони раҳнамо! 

Мо дар ҷидоли марг, ба торикӣ 

Фарзанд бо падар 

В-он чеҳрахои зишти сазовори душманӣ 

Пинҳон ба гӯшаҳо 

Бар мо назорагар» [114, 42]. 

Ҳаким хомӯш дар баробари Суҳроб нишаста ва дардҳои ӯро гӯш мекунад. 

Суҳроб дар шигифт аст, ки чаро дунё дар рӯйи пояҳои дуругин, беадолативу 

ноҳақӣ устувор аст. Барои Суҳроб ин масъала қобили дарк нест, ки чаро замоне, 

ки «чашму чароғи замона» Рустам ба разм, ба куштани писар мерафт, Золи Зар 

тадбире наҷуст, Симурғи роҳнамо куҷо буд? Чаро Ковусшоҳ нӯшдоруро пинҳон 

намуд. 

Вақте ба разм 

                Чашму чароғи ту 

                       Рустамат! 

Мерафт то писар бикушад 
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                        Ё худ уфтад 

Золи Зарат чи шуд, ки ба тадбир менишаст?! 

Симурғи раҳнамой куҷо буд. 

                        Он Қоф ошён?! 

В-инак ки захми паҳлӯи ман чун гули ақиқ, 

Пар дода атри марг 

Ковусшоҳ кист, ки бароят эй Ҳаким 

Дору кунад ниҳон! [114, 42]. 

Ҷолиби таваҷҷуҳ аст, ба андозае, ки достон ба марзҳои поёниву матлуби 

худ наздик мешавад, шиддату ҳиддати он пурсӯзтару ҷиддитар мешавад. Дар 

лаҳзаҳои охирини зиндагӣ ӯ боз ҳам ифтихор аз падари паҳлавонаш мекунад. Аз 

ин гузашта, канори модар хуфтан хеле хушоянду гуворо аст, вале афсӯс мехӯрад, 

ки он фурсат мисли умри шабнам кӯтоҳ аст: 

«Нозаш ба паҳлавонии Рустам 

Дар вопасин замон 

Бар хоки сард буд 

Хуфтан канори модару оғӯши гарми ӯ 

Дардо чи бедавом 

Кӯтоҳ умри шабнам 

Лабрези дард буд! [114, 43]. 

Суҳроб сарнавишти хешро бо рӯзгори дигарон ба гунае қиёс мекунад ва 

чунин натиҷа мегирад, ки саргузашти ҳеҷ касе дар ин марзу бум ба андозаи 

саргузашти ӯ табоҳу сарнагун нест. Барои ӯ сарчашмаи ҳамаи ин шикасту ҷангҳо, 

нагунбахтиҳо, ин зулму ситам номафҳум аст. Ҳаким, мусоҳиби ӯ мисли пешин ба 

муҳити зулматолуди шаб назар меафканад ва шеваи посух гуфтанро ҷустуҷӯ 

мекунад. Саҳнаҳои мухталифи «Шоҳнома» дар зеҳнаш мисли оташ шуъла 

мекашанд. Гоҳо аз «Афросиёбу дашт», гаҳи дигар «аз Исфандиёру Рустаму 

Шағод» ёд мекунад: 

 Шуъла, 

 Чун мурғи сарбурида, парешон, 
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 Пар-парзанон ба даргаҳу девору сақфи шаб 

 Аммо Ҳаким 

 Аз авҷи ҷойгоҳи баландаш, 

 Хам гашта рӯйи чеҳраи Суҳроб 

 (Ё ҷустуҷӯкунон 

Дар нақше аз китоб,) 

Дорад дареғу дарде 

Берун зи ҳар калом 

З-ин рӯ ба гуфти дигар 

Орад сухан ба лаб…)   [114, 48]. 

Ҳаким Фирдавсӣ пас аз шунидани шикваву гилояҳои Суҳроб оқибат ба 

сухан дармеояд ва воқеияти зиндагиро, бозиҳои сарнавишро яко як барои Суҳроб 

бозгӯ мекунад. Лаҳни гуфтори ӯ орому насиҳатомез аст. Ба Суҳроб изҳор 

медорад, ки ба гунаи шоиста сарду гарми рӯзгорро начашидааст ва ба андозаи 

лозим пухтаву камол наёфтааст ва беҳуда аз ӯ ранҷидахотир аст…Ман фарзанди 

деҳқонам ва рисолатам бозгӯ намудану тасвири тамоми шунидаҳову донистаҳоям 

аст. Дар ин кохи баланде, ки аз назм сохтаам танҳо ойинадори сурати мардум 

будаам: 

В-он гоҳ 

Нохондаву надида зи ман барги бешумор 

Ноошно ба печу хами чархи каҷмадор 

Ҷон шефта 

Ба коми хатар 

Дар фиканда тан 

Ин нуктаҳо чаро зи ту 

Тундӣ чаро ба ман.!? 

Ман дар пайи афканидани ин кохи мардумӣ 

В-ин назми ранҷбор 

Гӯяндаи ҳакимам 

Ойинадори сирату симои рӯзгор! 
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Ман хушачини киштаи деҳқонам. 

Ман бозгуфти ҳар сухану саргузаштро  

Ончим супурдаанд. - 

Дар пешгоҳи дод ба паймонам [114, 49]. 

Аз сӯйи дигар таъкид мекунад, ки ӯ қабл аз тасмим гирифтан дар ҳар амре 

борҳо андеша намудаву донаҳоро аз пӯст ҷудо намудааст. Ҳаким афсус мехӯрад, 

ки Суҳроб ӯро ҳаргиз нашнохтааст. ӯ дар ин шоҳкори бузургаш зиндагиро, 

конуни ҳастии башарро, ҳаводису падидаҳои бузург мисолеро наметавон ёфт, ки 

ба зулму озори касе пайванд дошта бошад. ӯ ҳатто мӯреро озор надодааст: 

Аммо ҳадиси марги ту инсони бебаҳо,  

Нашнохтӣ маро, ки дар ҳама ин дафтари дурушт, 

Ҳатто намунавор, 

Озори мӯри донакашеро фарози хок. 

Фармон намедаҳам, 

На ман намекашам, 

Гардунаҳои сокиту сангини маргро, 

Онро касон ба шеваву кирдори гуногун. 

Ҳамроҳ мекашанд 

На ман ба боғи хеш 

Бегоҳ бар намекунам аз шоха, баргро [114, 51]. 

Ҳаким ғамину андешаманд боз муддате сукут мекунад. Дар ин замони 

сукут Суҳроби хастаҷон бетобтар мегардад ва бесаброна мехоҳад дунболаи 

гуфтори Ҳакимро бишнавад, ки воқеан бо гузашт аз як банд ба банди дигар 

ҷаззобтару кашандатар мешавад. Ин ҳолат бештар ба шеваи баёне бастагӣ дорад, 

ки хоси шеъри озод ва хоссатан тарзи кори Нимо аст. Шаке нест, ки маҳдудиятҳо 

ва қайду бандҳои шеъри озод, ки раҳо аз қайди тасовии вазни мисраъҳо ва риояти 

қофия дар ҷоҳои муайян ва аз пеш таъин шудааст, дар мақоми муқоиса бо 

шеърҳои суннатӣ бисёр камтар аст ва ин ба таври табиатӣ бояд кори шоирро дар 

истифода аз забони беайбу эрод осонтар ва забонро дар дасти ӯ ромтар кунад. 

Нимо ақида дошт, ки шеър бояд ба ҳоли табиати баён наздик шавад ва гуфтааст, 
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ки саъй дорад, назму насрро ба ҳам наздик кунад. Дар ҷое ишора мекунад, ки «ман 

ақидаам ин аст, ки махсусан шеърро аз ҳайси табиати баёни он ба табиати наср 

наздик кунам ва ба он асари дилпазири насрро бидиҳам.» [70, 162]. 

Агар аз ин нукта ба манзумаи «Муҳраи сурх» нигоҳ кунем, маълум 

мегардад, ки С. Касроӣ дар наздик кардани табиати баёни шеър ба табиати баёни 

наср комёб шудааст. Махсусан дар мисоли поёнӣ, онҷо ки Ҳакими пир 

андешаҳояшро дар атрофи муҳраи сурх, бозубанди Суҳроб баён медорад: 

-«Он дам ки худ пазира шудӣ, муҳраи падар, 

Ёқутдона, шуҳраи гетиро 

Бастӣ ба бозувон 

Дар аз бало ба хеш гушодиву дар нахуст, 

Бояд, ки рози фоҷеа дар санги сурх ҷуст! 

 Суҳроб ончи зевари бозую дасти туст 

Он муҳра 

Ой, 

Муҳри ҷаҳони паҳлавонӣ аст. 

Марде бад-он баромадаро ночор 

- Ҳатто 

Дар марзу буми хеш- 

Нақши ҷаҳонӣ аст! 

Нопешбину ғофилу саҳлозмо, касон 

Ки ба навхоста ҷавон 

Ё ҳар зи роҳ тозарасе, ногушуда чашм 

Бегоҳ биспаранд чунин муҳраи гарон! 

Он муҳра, Оре, он нигин…[70, 52] 

Касроӣ ҳамон гуна ки дида мешавад, аз тамоми имконоту зарфиятҳои 

забонӣ истифода мекунад, то шеър ба табиати баён наздик шавад. Барои расидан 

ба табиати матлуб аз калимаҳои хитобӣ, асвот, нидо, сифатҳои чида мисли 

«нопешбину ғофилу саҳлозмо касон», ҳар зи роҳ тозарасе, ногушуда чашм» кор 

мегирад. 
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Ҳаким агар дар банди болоӣ зикр менамояд, ки ӯ замоне, ки бозубандро ба 

даст гирифт «даре аз балоро бар рӯяш боз кард», дар бандҳои баъдӣ дар атрофи 

вижагиҳоибозубанд ё муҳраи сурх, ҳикмати он сухан дар миён мегузорад. Ба 

қавли Ҳаким он муҳра, он муҳраи сурхи бозубанд нерӯи ҷодуӣ дорад, ки 

худовандашро ба обу оташ мекашонад, бехонаву кошона, овора месозад, бо як 

нимнигоҳе туро ба марзҳои ношинохта, ба меҳру кинаҳо пайванд медиҳад. Бо 

гузашти аём, бо дандонаи замон» «зарбофти умри вақти хушатро» меҷаваду пора-

пора мекунад. Хосияти дигари ин муҳра аст, ки пеши чашми дорандаи он ҳама 

зиштиҳову палидиҳоро ба зуҳур мерасонад ва ӯро бедору ҳушёр месозад: 

Он муҳра ҳар палидиву ҳар пастӣ 

Нодориву надониву безоду бимро 

Пеши ту, 

Ҳамчу нақш 

Падидор мекунад! 

В-ин гуна чашмҳои ту 

Бар дарди рӯзгор, 

Бедор мекунад! 

Он мекунад ба кор, ки бархезӣ, 

Бо урдуи ситам  

То пойи ҷон бимониву бистезӣ [70, 54]. 

Ҳаким пас аз бозгӯ намудани розу асрори ин муҳраи сурх ба поёни калом 

ва матлаби аслӣ мерасад ва таъкид меварзад, ки ин муҳра дар барангехтани 

Рустам алайҳи ту, бедор сохтани хашму кини ӯ нақши корсоз дошт. Ҳамин муҳра 

буд, ки бар ишқу муҳаббати тунду саросемавори Таҳмина ранг зад. Ту аз касе 

домангир мабош, зеро ҳамин муҳраи сурх буд, ки «рух нуҳуфт», то пайкари 

хунини ту дар синаи шеъри ман ба зуҳур расад. 

Боре, 

Ин муҳра нақш дошт, 

Дар номи рашку бимбарангези Таҳамтан, 

Ин муҳра ранг зад, 
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Бо ишқи тунду саркаши Таҳмина 

З-ин муҳра пар гирифт 

Боли баланди орзуят то баландҷой 

Хомуш бошу беҳуда буҳтон ба кас мазан, 

Ин муҳра рух нуҳуфт ба ҳангома то туро 

Хунинатан кашонад ба амвоҷи шеъри ман.» [70, 55]. 

Рисолати Ҳаким софу пӯстканда гуфтани воқеият буд, ки изҳораш басе 

душвору сангин буд. С. Касроӣ дар ин нуқтаи манзума гӯё сахт таҳти таъсири 

моҷарои гуфтугӯи Ҳаким қарор мегирад. Нигоҳи бадеъу шоирона ба фазои 

суратпазирии муколама меандозад. Раванди анҷомёбии шабу дамидани субҳро 

мунъакис месозад. Дар банди зер ба ҷойи феъли анҷом ёфтан, ибораи масдарии 

«аз даст рафтан» кор мегирад ва бо мисраи поёнии банд «бас ҳарфҳо, ки ҳаст» 

муқаффо месозад. 

Дар имтидоди сукуте, ки миёни дидори Ҳакиму Суҳроб фаро мерасад. 

Касроӣ роҳи паймудаи хешро дар зиндагӣ мурур мекунад ва корномаи хешро бо 

масири рӯзгори Суҳробу Суҳробҳо қиёс намояд. ӯ созу барги ин устураро дар 

тарсиму тавсифи рӯзгори нобасомони худ муносиб медонад ва аз ин ки ӯву 

ҳамаслаконаш дар шахси бегонагон ҳомиву ҳамфикру ҳаммаромро шинохтаанд 

изҳори пушаймониву идомат мекунад. 

Шарманда он ки пушт ба ёру диёри хеш 

Бо сад баҳона рӯй ба бегона мекунад 

Сомон намедиҳад чи тавон кард, ҳарф нест 

Ошуфта аз чи соҳати ин хона мекунад. 

Фархунда он ки бекаживу костӣ ба ҷон 

Дар кор меравад. 

Пирӯзиву шикасташ 

Берун зи гуфти мост. 

Фархунда он ки роҳ ба ҳинҷор меравад! [70, 56]. 

Касроӣ аз сӯйи дигар бар мабнои таҷрибаи рӯзгорони дароз ба ин натиҷа 

мерасад, ки камоли пешрафт, пухтагӣ бидуни ранҷу азоб, бидуни амал ба даст 
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намеояд. Шинохти дарё бидуни фурӯ рафтан дар он ва чашидани хатари ғарқ 

шудан муяссар нест: 

Оре тавон, ки раҳравон дарёканор буд, 

Он гаҳ ба солиён, 

Берун зи вартаҳои ҳама маргбор, монд 

Аммо наметавон, 

Беғарқагӣ дар об, 

Дарёшинос гашту гуҳар аз садаф рабуд [70, 56]. 

Ин матлаб дар муқаддимаи манзума бо сароҳат ва дарду алам омадааст: 

«Дар «Муҳраи сурх» сухан аз хатоҳои хатири некхоҳонест, ки шефтагиро ба ҷойи 

шинохт дар кор мегиранд ва шитобзадаву бо дониши андак то марзҳои табоҳӣ 

меронанд ва инак тавонҳои сангине, ки мебояндашон пардохт.» [5, 22]. 

Дар бандҳои поёнии манзума андешаву дидгоҳҳое баён мегарданд, ки ба 

гунае сиришту фалсафаи ҳамин хатову иштибоҳотро тарсиму тавсиф менамояд, 

ки дар конуни ҳастии сарчашмаи ҳама бадбахтиҳо ҷаҳлу нодонӣ, торикии зеҳн 

аст. Роҳи наҷот аз ҳама мушкилот барои инсон донишу хирад аст. Ҳаким хитоб ба 

Суҳроб таъкид менамояд, ки рози сар ба муҳреро ба ту боз менамоям. Ин муҳрае, 

ки омезае аз марг, доруву ҷондоруст. Мироиву шукуфоӣ ва ҷовидонагӣ вобастаи 

ин муҳраанд: 

Бигзор, як рози сар ба муҳр бигӯямат ошкор 

Ин муҳраи шигарф 

Маъҷуни маргдоруву ҷондоруст, 

Мироиву шукуфтагии ҷовидон дар ӯст. 

Дар ин бахш зимни таваҷҷуҳ ба ҳадафу дарунмояи манзума зарур аст ба як 

мавзуи дигар ишорат гардад, ки ба ҷанбаи назарии шеър иртибот мегирад. Ин 

матлаб таъсирест, ки кутоҳиву дарозии мисраъҳо дар бофту инсиҷоми шеър 

мегузоранд. Қолабшиканӣ аслан аз дидгоҳи зебошинохтӣ дархури таваҷҷуҳ аст ва 

бояд мавриди омӯзишу мутолиа, қарор гирад. Шоир ҳангоме ки ба офариниши 

асаре оғоз мекунад, ағлаб ончиро, ки ба зеҳнаш мерасад, рӯйи коғаз меорад ва он 

барои шоири навпардоз мумкин аст, як калима ва ё беш аз меъёри вазъшуда, яъне 
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бехатар аз теъдоди афоили як мисраи одӣ бошад ва ин сароғози асри ӯ маҳсуб 

мешавад. 

Мавзуи дигаре, ки ба ин масъала алоқаи зич дорад, масъалаи корбурди 

қофия аст, ки дар боло мо ба он ишораҳо доштем. Аслан қолабшиканӣ дар шеъри 

форсӣ табъан дар кам шудани корбасти қофия низ таъсиргузор аст. 

Аммо на ҳамеша чунин аст ва гоҳе бо он ки теъдоди афоилҳои ду мисраъ 

баробар нест, қофия дар бисёре аз мавридҳо муроот мегардад, ки мисолашро дар 

матни шеър, дар идомаи гуфтугӯи Ҳакиму Суҳроб мебинем. Ҳаким барои равшан 

шудани ҳақиқати ҳол, гушодани рози ҳастӣ, бозиҳои сарнавишт даст ба домани 

мисолҳои фаровон мезанад, то Суҳробро мутақоид созад, ки чунин сурат 

гирифтани тақдири ӯ иқтизои рӯзгори ӯ буд. Сарнавишти ӯ чунин поёни талху 

нохушоянд дошт, то барои ояндагон намунаи ибрат бошад: 

«Беҷо чаро гилоя 

Аз ину 

Он дигар!? 

Гар ҳар киро ба кор  

(Чи савдо, чи суди хеш 

Поёни ногузире 

Дар пеши рӯй ҳаст, 

Дар кори худ нигар 

Поёни талхи туст, басе ногузиртар! 

Ҳон, эй хуҷастаҷон! 

Эй ҷовидон ҷавон 

Ту меравӣ, ки захми тиҳигоҳи хешро 

Бар ҳар ки ханҷараш ба даст аст, 

Бинмой.» [58, 36]. 

Ин бахши манзума, дар се банд дар баҳри роҷаз бо каму зиёд шудани 

мисраъҳо, бо зиҳофи мустафъилун иншо шуда ва дар бофту инсиҷоми шеър 

қофияҳо нақши корсоз доранд. Ду банди аввал бо калимаҳои «дигар, нигар ва 
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ногузиртар» ҳамқофия шудаанд. Банди сеюм бошад, дар ду мисраи аввал шомили 

қофияҳои дохиливу канорӣ: «ҳон, хуҷастаҷон, ҷовидон, ҷавон» мебошад. 

Калимаи охири банд, ки нақши сиғаи амриро ифо мекунад, бо калимаи 

поёнии банди баъдӣ, «бигшоӣ» муқаффо мегардад. Банди баъдӣ дар навбати худ 

фарогири қофияҳои дигар мебошад: 

Ту меравӣ, ки захми тиҳигоҳи хешро, 

Дар чашми хастагони парешони шабзада 

Бар он касон, ки бехабар аз чанду чуни кор, 

Бозуи хешро, 

Бар тавқи паҳлавонии пайкор медиҳанд, 

Бигшойӣ! [58, 37]. 

Мусоҳибати Ҳакими рӯзгордида оқибат Суҳробро мутақоид месозад ва ӯ 

зери таъсири ривояти пандомӯзу муассири Ҳакими пир ором-ором ба хоби абадӣ 

фурӯ меравад: 

Суҳроб 

Дар чашму лаб навозишу шодӣ 

Дар чанг мефишорад бозу банд 

Ором 

                                      менишинад 

                                             мелағзад 

                                                     мехуспад. 

Ҳакими пир низ ашкошифон китоби бозашро мебандад. 

Бар паҳнаи китоб 

Чун сояе сабук 

Қуе ба рӯйи об 

Аммо Ҳаким, 

Ашк нигин карда дар нигоҳ, 

Оҳиста, 

(Он чунон, ки яке тифли хуфтаро 

Бардорад аз замину дар оғӯш бифшурад) 
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Бандад 

Ду 

               боли 

                         дафтари 

                                  аз ҳам гушударо 

Афшон зи чашм шабнами сурхе ба баргҳо. [58, 41]. 

Дар поёни ин бахш лозим ба тазаккур аст, ки дар «Муҳраи сурх» ороишҳои 

бадеӣ камтар ба назар мерасанд. Дар манзума нерӯи андеша нисбат ба ҳар чизи 

дигаре пешӣ дорад, вале гоҳо истиороту ташбеҳоти калидӣ, ки вуҷудашон сахт 

лозим аст, ҷо ба ҷо ба чашм мехурад. 

Махсусан дар бандҳои анҷомини манзума чирадастиву ҳунармандии шоир 

баръало намудор мешавад. Агар ибтидои достон бо дашту Суҳробу асп оғоз 

гардида буд, анҷоми достон бо тасвири зебое аз охирин лаҳзаҳои зиндагии Суҳроб 

ва аспи ӯ хатм мегардад: 

Дар чашми нимрӯз 

Бар дашт меравад 

Аспе хамида гардану дум 

                             Лухт,  

                                Белагом. 

Чун муҳрае нишаста ба бозуи осмон 

                                      хуршеди сурхфом [58, 43]. 

Чунин шеваи поёнбандии манзума низ яке аз вижагиҳои кори шоирони 

мактаби Нимо аст. 

 

2.2.1. Истиқболи Суҳроби Сипеҳрӣ аз манзумаҳои Нимо Юшиҷ 

 

Дар бахшҳои болоӣ таъкид шуд, ки пас аз Нимо Юшиҷ чанд тане аз 

шоирони муосир дар эҷоди манзумаҳо бо шеваи нимоӣ нақш доштаанд, ки яке аз 

онҳо Суҳроби Сипеҳрӣ аст. Суҳроби Сипеҳрӣ соли 1929 дар шаҳри Кошон по ба 

арсаи вуҷуд гузошт ва таҳсилоти мактабиро дар зодгоҳаш ба поён расонид. 
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Сипеҳрӣ пас аз хатми донишсарои муқаддамотӣ муддате ба касби омӯзгорӣ 

машғул шуд. Баъдҳо дар риштаи наққошии Донишкадаи ҳунарҳои зебои Теҳрон 

таҳсилашро идома дод. Шуруъ аз соли 1953 шеъру наққоширо ҷиддӣ гирифт ва 

муддате ба сафарҳои ҳунарӣ дар кишварҳои Аврупоӣ ва осиёӣ пардохт. С. 

Сипеҳрӣ монанди бисёре аз ҳамзамонони худ зери таъсири шеъри Нимо бо 

сурудани чаҳорпораҳои сарбаста вориди майдони адабиёт шуданд. Аммо ошноии 

амиқу густурдаи вай бо ҳунару ирфон дину мазҳаб ва асотири кишварҳои 

машриқзамин аз як тараф ва шеъру ҳунари муосири ғарб аз ҷониби дигар, вайро 

ба сарзаминҳои тозатаре дар шеър кашонид. Суҳроб махсусан муддати зиёде 

таҳти таъсири офаридаҳои Ҳушанги Эронӣ қарор гирифт. 

Ҳушанги Эрониро дар таърихи адабиёти муосир ҳамчун таблиғгари шеъри 

сюреалистӣ ё фаровоқеӣ мешиносанд. Ошноӣ бо шеъри ӯ ба Сипеҳрӣ истиқлоли 

андеша ва забони хос дод. Вай пас аз сипарӣ намудани даврае аз таҷрибаву 

озмоишҳои шеърӣ, ки ҳосили он дар маҷмӯаҳои «Марги ранг» (1951), «Зиндагии 

хобҳо» (1953), «Овори офтоб» (1961), гирд омадаанд, дафтари дигаре бо номи 

«Шарқи андӯҳ» (1961) ба нашр расонид, ки дар он бештар аз адабиёти будоӣ ва 

ғазалиёти орифонаи Мавлоно таъсирпазир аст. Вале ба ақидаи муҳаққиқон ин 

таҷрибаҳои Сипеҳрӣ комёбиву муваффақияти зиёде надоштанд. Ин шоири 

навпардоз танҳо пас аз сурудани манзумаҳои «Садойи пойи об» (1964) ва 

«Мусофир» (1965) ва пасон бо нашри маҷмуаи «Ҳаҷми сабз» (1967) бо бинишу 

диди тоза ба авҷи шуҳрат расид ва ҷойгоҳи худро ба сифати яке аз чеҳраҳои 

дурахшони адабиёти муосир собит сохт. Ба андешаи Муҳаммадризо Рӯзбеҳ «ин 

осор дарбардорандаи барҷастатарин шохисаҳои шеъри Сипеҳрӣ, яъне, тозагӣ, 

шафофият ва балоғати зеҳну забон, табиатгароии жарф ва авотифу андешаҳои 

латифи инсонӣ тавъам бо ғанои орифона бар бистари мудертистии зинда ва 

тапандаанд.» [92, 226]. 

«Мо ҳеҷ, мо нигоҳ» охирин маҷмуаи ашъори Сипеҳрӣ маҳсуб мешавад, ки 

соли 1977 мунташир гаштааст. Дар ин маҷмуа аксари сурудаҳо печидаву 

мубҳаманд ва шоир ҳунари ҳинҷоршиканӣ ва бегонасозии забонро бо сарҳади 
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ифрот расонидааст. Шеърҳои ин маҷмӯи ба қавли муҳаққиқони осори ӯ ҳаргиз 

шуҳрату тавфиқи манзумаи ӯро касб накардаанд. 

Нахустин нуқтае, ки зимни мурури осори ӯ ҷалби назар мекунад, забони 

ашъор аст. Забони Сипеҳрӣ дар даврони камолу боландагии шеърии вай забонест 

зулол, тасвирӣ, пурҳиссу ҳодиса ва саршор аз шеваҳои шоиронае мисли маҷоз, 

ҳисомезӣ, шахсиятбахшӣ, ҳинҷоршиканӣ. ӯ бо истифода аз лаҳни гуфторӣ фасли 

тозае дар сохтори каломии шеър гушудааст. Муҳаққиқон шеъри Сипеҳриро 

«ҷашнвораи тасовири тоза, тапанда зулолу зебо» хондаанд [92, 226]. 

Дар сурудахои ӯ «ҳамзистии самимона бо ашё ва падидаҳо маҳсус аст, ки 

ӯро бо самти руъяти ошиқона аз табиате шӯрманд ва орифона раҳнамун месозад, 

аммо омезае аз табиатситоии романтикҳои Аврупоӣ ва табиатгароии орифонаи 

шарқӣ дар бисёре аз осори ӯ пайдост». [92, 226]  

Ҳадафи аслии Сипеҳрӣ дар офариниши шеър расидан бо жарфаи асрори 

ҷовидонаи ҳастӣ аст. Ҳамон гуна, ки зикр шуд ӯ бо шева ва тарзи кори Нимо 

вориди майдон шуд ва дар сайру такомули сохтори шеъри худ бо убур аз шеваи 

нимоӣ ба офоқи фаронимоӣ расид, яъне бо гузаштан аз қавоиди вазни нимоӣ, ба 

навъе вазни саёли ҳиссӣ рӯй овард. Ашъори вай бо вуҷуди бархурдории нисбӣ аз 

як низоми мустаҳками фикрӣ ва фалсафӣ баъзан бебаҳра аз сохтмон, ҳандаса ва 

меъмории дарунӣ аст. Шеърҳои Сипеҳрӣ ғолибан шаклёфта аз бандҳои 

парокандаанд, аммо пайванде миёни бандҳо ҳузур дорад, ки баррасии он мавзуи 

дигарест. Дар ин фасл қарор аст атрофи манзумаҳои вай ибрози назар шавад. 

2.2.2. Манзумаи «Садои пойи об». Манзумаи «Садойи пойи об» нахустин 

бор соли 1965 дар маҷаллаи «Ораш», давраи дуюм, шумораи сеюм мунташир гашт 

ва хеле зуд дар ҷомеаи адабии Эрон номи шоирро машҳуру маҳбуб намуд. Ба 

ақидаи иддае аз муҳаққиқони адабиёт, таърихи адабиёти форсӣ манзумаеро ба ин 

шеваву афкори тозакоронаву ибдоомез ёд надорад. Албатта миёни осори 

пажӯҳишӣ дидгоҳҳои мухталифе перомуни марзҳову барҷастагиҳо ва иллати 

тавфиқу шуҳрати манзума арза шуда, ки ҳар яке дар ҷойи худ муҳиму арзишманд 

аст. Аммо ба фикри мо сабаби умдаи маъруфияту кашандагии ин манзума ба 

забони он, тарзи ҳамнишинии калимот, тасвирҳои бикру тоза ва бархоста аз 
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конуни ҳастии башарӣ иртибот мегирад. Муҳаққиқи номвар М. Ш. Кадканӣ зикр 

намуда, ки «шеър ҳодисаест, ки дар забон мегузарад.» [114, 23]. 

Дар воқеъ забон аст, ки дар бистари худ боиси зуҳури шеър мегардад. 

Манзумаи «Садойи пойи об» низ бо нахустин вожагони худ зеҳну ҳуши 

хонандаро побанду асири худ месозад. Дар бораи хусусиятҳои боризи ин манзума 

С. Шамисо изҳор дошта, ки «дар адабиёти форсӣ манзумае ба ин шакл тақрибан 

бесобиқа аст ва ин навъро бояд аз мухтасоти услуби ҷадид ва ё ҷанбаи адаби 

таълимӣ доранд ва бо тамсилу ҳикоятпардозӣ даромехтаанд. Ба ҷуръат метавон 

гуфт, ки теъдоди ашъоре, ки битавонад ба андозаи ин ду шеър бо хонанда иртибот 

пайдо кунад, дар адабиёти форсӣ чандон фаровон нест. Адабиёт ҳовии ҳар паёме, 

ки бошад, дар марҳилаи нахуст бояд таъсиргузор бошад, ба наҳве, ки хонандаро 

дар тӯли замону дар ҳолоти мухталиф раҳо накунад. Ин ду шеър (яъне… 

манзумаҳои мазкур) ба маънои воқеии калима «шеъри нав» ҳастанд. Яъне, ҳам 

баёни онҳо тоза аст ва ҳам маънои онҳо.» [102, 186]. 

Бояд гуфт, ки матолибе, ки дар манзумаи «Садойи пойи об» матраҳ аст, бо 

тамоми тозагиву навоварие, ки шомил аст дар сунану анъанаҳову фарҳанги миллӣ 

дорад. Манзума бо ривояти ҷаззобе аз зиндагии шоир, макону зоду буми ӯ оғоз 

мегардад. Ровии достон ба таври бисёр муъҷаз перомуни хонаводаву доштаҳои 

хеш сухан дар миён мегузорад: 

 Аҳли Кошонам 

 Рӯзгорам бад нест 

Тиканоне дорам, хӯрда ҳуше, сари сӯзан завқе 

Модаре дорам, беҳтар аз барги дарахт. 

Дӯстоне беҳтар аз оби равон 

Ва Худое, ки дар ин наздикист. 

Лойи ин шаббуҳо, пойи ин коҷи баланд 

Рӯйи огоҳии об, рӯйи қонуни гиёҳ. [102, 188]. 

Қабл аз тафсиру шарҳи бештар лозим аст ба чанд нукта ишорат гардад. 

Нахуст ин ки шеър дар қолаби нимоӣ дар чаҳорчӯби бандҳои алоҳида офарида 

шудааст. Вазни шеър ҳам вазни рамали нимоӣ бо такрори рукни фаилотун сохта 
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шудааст. Аммо набояд фаромӯш намуд, ки дар ин вазн шоир иҷозат дорад, ки дар 

мисраи аввал ба ҷои ҳиҷои кутоҳи «фа» аз ҳиҷои «фо» баҳра бигирад (фоилотун). 

Ончи зикр гардид ба ҷанбаи фаннии шеър дахл дорад. Аммо ба гумони мо пас аз 

созу абзорҳои шеърсоз бояд аз шохисҳои дигари ин манзума зикри ном шавад, ки 

маҳз бо вуҷуди онҳо манзума барҷастагии хос пайдо намудааст. Гап дар ин аст, ки 

ҳар забоне дар баёни матолибу мавзуъҳое, ки дар зиндагии инсонҳо ҳузур доранд, 

ки шеваи хоси расонандагӣ пайдо мекунанд. Масалан замоне, ки аз касе баёни 

мухтасари рӯзгорашро аз оғоз ба баъд тақозо мекунанд, ӯ атрофи муҳимтарин 

вижагиҳои масири зиндагиаш сӯҳбат мекунад. Ин вижагиҳо аз он рӯ муҳиманд, ки 

инсоният замони тӯлонӣ ба онҳо такявар буда ва барои беҳбуду пешрафти 

моддиву маънавии хеш ба онҳо таваҷҷуҳ доштааст. Ба дигар сухан онҳо дар 

конуни ҳастӣ решадор шудаанд: Мисол: «тиканоне доштан» ба маънии ниёзи 

моддӣ надоштан, зиндагии хуб доштан аст: «хӯрда ҳушу сари сӯзан завқе доштан» 

низ гувоҳи бохабарӣ, огоҳӣ, доштани истеъдоду малака аст. Дар банди нахуст, ёд 

аз модар кардану тасвири ӯ бо барги дарахт, беиллат нест. Модар мардум ҳамеша 

бо хирмани масъулияте, ки ба дӯш дорад, дар маркази конуни хонаводагӣ қарор 

дорад.  

Шабеҳ доштани модар бо барги дарахт низ дар аввал дар ниҳоди мо эҷоди 

ғаробат мекунад. Вале агар дақиқтар нигоҳ кунем дар ин мушобиҳат умумияте 

ҳаст. Барг барои дарахт фароҳамсози тамоми имконот ҷиҳати рушду сабзиш аст. 

Модар низ дар навбати хеш барои идомату зисти шоистаи аъзои хонавода чунин 

амреро иҷро мекунад. Ниҳоят дар мисраи охирини банд аз дороии дигар дӯстон 

зикри номшуда ва «дӯст»-ро болотар аз «оби равон» дониста, ки дар ин қиёс низ 

дар нигоҳи аввал ғаробату номаънусӣ ба чашм мерасад. Аз сӯи дигар, зулолату 

покие, ки дар вуҷуди оби равон аст, сабаб шуда, то онро бо дӯстон муқоиса 

намояд. 

Дар атрофи ин манзума яке аз донишмандони адабиёт чунин изҳор 

доштааст: «забони ҳар ду манзума (яъне, «Садои пойи об» ва «Мусофир») 

мубтанӣ бар забони табийи мутаорифи рӯзгори мост. Дар онҳо ҳам луғоти омиёна 

дида мешавад ва ҳам луғоти фарангӣ ва ба таври куллӣ тамоми аносири забони 
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имрӯзӣ аз луғоти куҳану омиёнаву эронӣ ва ғайриэронӣ дар он дида мешавад. 

Аммо куллан таркиби онҳо мунҷар ба забони меъёри фасеҳи адибони давраи мо 

шудааст. 

Забоне, ки ҳам барои мардум ошнову маънус аст ва ҳам барои ошноён бо 

адабиёт мутобиқи меъёрҳои фасоҳату балоғат аст ва ба таври куллӣ ҳамрангу 

бӯйи забони шеърии гузаштагонро дорад ва ҳам тозагиву таровати шеъри давраи 

моро.» [102, 187]. 

Ҳамзамон бояд таъкид намуд, ки С. Сипеҳрӣ аз ангуштшумор шоироне аст, 

ки дорои дастгоҳи неруманду мустаҳкам ва шаклгирифтаи хоси фикрӣ аст ва 

барои дарку фаҳмиши шеъри ӯ бояд омодагии пешакӣ дошт. Барои боз кардани 

дарвозаҳои кохи шеъри вай лозим аст, мифтоҳу калиде дошт. 

Тавре маълум аст дар адабиёти ирфонии ҷаҳон миёни дидгоҳҳову 

андешаҳои орифон шабоҳату ҳамсониҳо ба касрат вомехӯрад, бидуни он ки он 

орифон дар зиндагӣ якдигарро дида бошанд. Бо назардошти ин ҷанба бархе аз 

муҳақкиқон бар ин назаранд, ки С. Сипеҳрӣ дар баёни андешаҳояш ба Кришно 

Мурти, ки аз орифони маъруфи «асри меъроҷи пӯлод» аст, таъсирпазир аст. 

Моҳияту сиришти фалсафаи мазкур аз он иборат аст, ки дарки мо аз рухдоду 

падидаҳои атрофи мо бояд тозаву ибдоъомез бошад, такрор набошад. Мо зимни 

маънидод кардани падидае бояд ба дарку диду биниши худ такявар бошем. Танҳо 

дар ин сурат тасаввури мо дурусту пазируфта хоҳад буд. Ба андешаи ӯ ҳар нигоҳе 

шомили се омил аст. Омили нахуст, худи нигоҳ ё амали дидан. Омили дувумӣ, 

нигаранда ё мударик ва ниҳоят омили севум, нигариста ё амри даркшуда [102, 14]. 

Бар асоси ин биниш набояд миёни нигаранда ва нигариста фосилае мавҷуд 

бошад. Фосила ҳосили довариву натиҷагариҳои пешакии мост. Ба дигар сухан 

фосила бар асоси дидаҳову доштаҳо, донишҳои аз пеш шинохташуда нигаристан 

ба ашё аст. Агар мо бар мабнои шинохтаҳои пешин ба ашё нигоҳ кунем, онро ба 

гунаи шоиста дида наметавонем. Албатта барои тасдиқи ин масъала метавон чанд 

намунае овард, вале қабл аз он лозим ба ёдоварист, ки Суҳроб дар масири 

ҳаракати ривоят низ дар садад аст аз шеваи баёну изҳори пешгузаштагон 

мутафовит бошад. Маҳзи хотири ин дар бандҳои оғозин ба тарсиму тавсифи 



120 
 

 
 

фазои зисту амали худ мепардозад. Дар банди савум, ки дар боло нақл шуд, аз 

ҳамроҳияш бо Худо лаб мегушояд. Худое, ки ҳамаҷо «лойи шаббӯҳо» дар 

зарраҳои шаффофи огоҳии об» ҳузури пардагӣ дорад. С. Сипеҳрӣ ҳама 

мавҷудотро мадюни Худо медонад. Дар банди баъдӣ ровӣ аз мазҳабу эътиқодоти 

хеш иттилоъ медиҳад. Танҳо созу абзоре, ки барои адои намоз лозиманд бо 

ибораву таркиботи шоиронае номаънус баён гардидаанд. Аз ҷумла: «қиблаам як 

гули сурх», «дашт саҷҷодаи ман», «ҷонамозам чашма» ва ғайра. 

Ровӣ ҳамчунон бо самимияту содагии хосса дар роҳи муаррифиву 

ошноисозии гӯшаҳои рӯзгору аъмоли худ идома медиҳад, то ин ки ба васфи 

пешаи хеш мерасад. Ровӣ изҳор медорад, ки пешаи ӯ наққошӣ аст. Гоҳе-гоҳе 

наққошиҳояшро ба мардум арза медорад ва муътақид аст, ки наққошиҳои ӯ 

тасвирҳои беш нестанд: 

Аҳли Кошонам 

Пешаам наққошӣ аст 

Гоҳ-гоҳе қафасе месозам бо ранг, мефурӯшам ба Шумо, 

То ба овози шақоиқ, ки дар он зиндонист 

Дили танҳоиятон тоза шавад. 

Чи хаёле чи хаёле медонам, 

Пардаам беҷон аст. 

Хуб медонам, ҳавзи наққошии ман бемоҳӣ аст. [102, 193]. 

Бо назардошти ин ки ҷараёни баёни ривоят чӣ гуна ва дар чӣ қаламравҳову 

атрофи кадом масоиле мечархад, муҳаққиқон онро аз се қисмат иборат медонанд. 

Ба ин маънӣ, ки шоир зиндагии куллии худро дар замони ҳолу гузаштаву оянда 

якҷо бо тафаккуроташ муаррифӣ менамояд. 

Тавре аз шавоҳиди болоӣ равшан гардид, дар чаҳорчӯби онҳо зиндагии 

ровӣ дар замони ҳол мундариҷ гаштааст. Дар бахши дувум бошад, муаррифӣ дар 

бистари замони гузашта сурат мегирад, ки худ фарогири ду қисмат аст. Муаррифӣ 

дар даврони кӯдакӣ ва дар овони ҷавонӣ. Шоир дар қисмати аввали бахши дувум 

бо тарсиму бозофариниши даврони кӯдакӣ мепардозад ва муассиртарин 

падидаҳои он рӯзҳоро ёдовар мешавад. Аз ҷумла марги нобаҳангоми падар, ки 
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муҷиби сурудани ин шеър мегардад. Вуҷуди падар маънии зиндагии ӯст. Кӯдакӣ 

аз дидгоҳи ӯ даврони беғамӣ, бехабарӣ, дурӣ аз ҳама мушкилоту печидагиҳо, 

зистан зери сояҳои меҳрубонии падару модар.  Ин маъниро Сипеҳрӣ бо забони 

дигаргуна дар либоси таъбироту ташбеҳоти бикр бозтоб менамояд. Дар чунин 

мавориде сабки ӯ вориди қаламрави сабки ҳиндӣ мегардад: 

Боғи мо дар тарафи сояи доноӣ буд. 

Боғи мо ҷойи гиреҳ хӯрдани эҳсоси гиёҳ 

Боғи мо нуқтаи бархӯрди нигоҳу нафаси ойина буд… 

Оби бефалсафа мехӯрдам 

Тути бедониш мечидам 

То аноре тараке мебардошт, даст фаввораи хоҳиш мешуд 

То галуе мехонд, сина аз завқи шунидан месӯхт 

Гоҳи танҳоӣ, сураташро ба паси панҷара мечаспонид 

Шавқ меомад, даст дар гардани ҳис меандохт. 

Фикр бозӣ мекард 

Зиндагӣ чизе буд, мисли як бориши ид, як чанори пури сор  

Зиндагӣ дар он вақт сафе аз нуру арӯсак буд 

Як бағал озодӣ буд 

Зиндагӣ дар он вақт, ҳавзи мусиқӣ буд… [102, 276]. 

Бо чунин минволе ӯ бо дунёи кӯдакӣ худоҳофизӣ мекунад ва охиста-оҳиста 

гом ба марзи ҷавонӣ мегузорад ва мусофирату меҳмонии ӯ дар домани дунё, ки 

саропо розу асрор аст, оғоз мегардад. Марҳилаи шинохти дунё ва мазоҳири он 

барои вай шурӯъ мешавад. Масири ҳаракати ӯ гоҳо аз марзи донишу гоҳе дар 

синаи ирфон ва гоҳо дар домани дину мазҳаб мегузарад. Ба ҳар шамъу ҳар 

мавҷуде, ки менигарад, бардоште аз моҳияти ҳастии он дар зеҳнаш пайдо 

мегардад: 

Тифл поварчин, поварчин, дур шуд кам-кам  

Дар кӯчаи санҷоқакҳо, 

Бори худро бастам, рафтам аз шаҳри хаёлоти сабук берун… 

Ман ба меҳмонии дунё рафтам. 
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Ман ба боғи ирфон 

Ман ба айвони чароғонии дониш рафтам. 

Рафтам аз паллаи мазҳаб боло, 

То таҳи кӯчаи ҳисси муҳаббат рафтам 

Ман ба дидори касе рафтам дар он сари ишқ, 

Рафтам, рафтам то зан 

То чароғи лаззат 

То сукути хоҳиш 

То садои пари танҳоӣ…[102, 207] 

Дар ашъоре, ки ба сифати намуна нақл гардид, мо бо зарфияту нерӯмандии 

хаёли Сипеҳрӣ рӯ ба рӯ ҳастем, ки шабоҳати зиёде ба сабки ҳиндӣ дорад. Масалан 

дар мисраъҳои: «шавқ меомад, даст дар гардани ҳис меандохт. // Фикр бозӣ 

мекард. Тавре ки медонем яке аз вижагиҳои боризи сабки ҳиндӣ корбурди 

фаровони санъати ҷондорангорӣ ё ташхис аст». 

Муҳаққиқ ва шоири номдори эронӣ Ҳасан Ҳусейнӣ дар иртибот ба 

масъалаи пайванди Сипеҳрӣ ба сабки ҳиндӣ андешаи ҷолибе дорад, ки зикрашро 

муносиб медонем. Бақавли ӯ «агар бихоҳем дар шеъри пас аз Нимо ба дунболи 

сабкҳои шинохташудаи шеъри форсӣ бигардем, ба яқин шеъри Суҳроб Сипеҳрӣ 

ба эътибори амалкарди зарифу доманадори қувваи хаёл ва нақшофариниҳои зеҳну 

печутобҳои забон ба шеъри сабки ҳиндӣ тааллуқ хоҳад гирифт. Гузашта аз ин 

таъсире, ки Сипеҳрӣ аз фалсафаи Будо ва дигар наҳваи нигаришҳои ҳиндӣ 

гирифта, забони шеъраш алоими бисёре аз шеъри сабки ҳиндиро нишон медиҳад. 

Сипеҳрӣ бешак дар он даста аз ашъораш, ки забонзади хосу ом аст, ҳастиву 

табиатро ба сабки ҳиндӣ мебинад ва дилнишиниҳои шеъри ӯ дар ағлаби маворид 

ба санъати ташхис, ки аз саноеъи модар дар шеъри ҳиндӣ аст, бармегардад. Дар 

«Садои пойи об», ки худ исми шеър низ аз ин шева бархоста аст, истеъмоли зебо 

ва ҳамаҷонибаи санъати ташхисро шоҳидем. Ба гунае ки метавон ин шеърро 

«ҷашнвораи ташхис» ном ниҳод.» [74, 44]. 
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Меҳмонӣ дар синаи замин шоирро бо падидаҳову рухдодҳо ва чизҳои 

пуршумори аҷибу шигифт ҳамдидор мекунад, вале ин ғаробату шигифтӣ дар 

баёни дидаҳои шоир ба авҷ мерасад: 

Барраеро дидам 

Бодбодак мехӯрд 

Ман улоғе дидам юнҷаро мефаҳмид, 

Дар чарогоҳи насиҳат гове дидам сер. 

Шоире дидам ҳангоми хитоб, ба гули савсан мегуфт «Шумо» 

Қотире дидам бораш «иншо». 

Уштуре дидам бораш сабади холии панду амсол 

Ман қаторе дидам, рӯшноӣ мебурд, 

Ман қаторе дидам фиқҳ мебурду чи сангин мерафт 

Ман қаторн дидам, ки сиёсат мебурд (ва чи холӣ мерафт) [74, 48]. 

Дар масири ривоят шоир дубора ба васфи тарсими зиндагии хеш дар 

замони ҳол мепардозад. Мисли пешин рӯзгорашро дар ду бахш тавсиф менамояд. 

Дар бахши аввал аз танҳоӣ ва орифон сухан дар миён мегузорад ва зиндагии 

хусусии худро, ки шабеҳ ба зиндагии дигарон нест, шарҳу тавзеҳ медиҳад. ӯ 

дунёи зебоиро мунъакис месозад ва зимнан аз кору фаъолияти хеш ризоятманд 

аст. 

Ошно ҳастам бо сарнавишти тари об, одати сабзи дарахт 

Руҳи ман дар ҷиҳати тозаи ашё ҷорист. 

Руҳи ман камсол аст. 

Сипеҳрӣ дар бахши дувум бошад, мардумро ба чунин зиндагиву зистӣ, 

орифона ба сар бурдан, ташвиқу тарғиб мекунад ва ин навъ зиндагиро, ки чун оби 

тару тоза зистану ҳар лаҳза аз нур валодат ёфтан аст, тарҷеҳ медиҳад.  Бахши 

мазкур, ки бо мисраи «ман надидам ду санавбарро бо ҳам душман» оғоз мешавад, 

саршор аз зебоӣ аст ва хонандаро бо нигоҳи тозаи шоиру бо дарёфтҳои ғариби ӯ 

дар лаҳзаҳои гусаста аз гузаштаву оянда саҳим мешавад. 

Масалан ҳама чиз хуб аст ва ҳама чизро набояд ба сухра гирифт ва дар ҳар 

амре ҳикмате пинҳон аст: 
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Ман намехандам агар бодкунак метаркад, 

Ман намехандам агар фалсафаи моҳро нисф кунанд 

Аз дидгоҳи Сипеҳрӣ зиндагӣ ҳамеша тозагӣ, навпардозӣ мехоҳад. Аз ин 

сабаб набояд иҷозат дод, ки бинишу диди мо, натиҷагириҳои лаҳзаии мо, 

донишҳои андӯхтаву одатҳои зеҳнии мо аз раванди тозагиву поксозии он бикоҳад. 

Барои собит сохтани ин амр ва мутақоид намудани мухотабон мақулаи зиндагиро 

бо мазоҳираш тавсифу ташреҳ менамояд. 

Зиндагӣ чизе нест, ки лаби тоқчаи одат аз ёди ману ту биравад. 

Зиндагӣ буъди дарахтаст ба чашми ҳашара, 

Зиндагӣ таҷрубаи шабпара дар торикӣ аст. 

Зиндагӣ ҳисси ғарибест, ки як мурғи муҳоҷир дорад. 

Зиндагӣ савти қаторест, ки дар хоби пуле мепечад. 

Зиндагӣ дидани як боғча аз шишаи масдуди ҳавопаймост 

Хабари рафтани мушак ба фазо 

Ламси танҳоии «моҳ» 

Зиндагӣ шустани як бушқоб аст. 

Ман намедонам, ки чаро мегӯянд: асп ҳайвони наҷиб аст,  

кабутар зебост 

Ва чаро дар қафаси ҳеҷ касе каргас нест. 

Гули шабдар чи кам аз лолаи қирмиз дорад. [74, 53]. 

Пас аз ин пурсишҳои шигифтангези зеҳнӣ андарз мегӯяд вадастури 

тоза зиндагӣ кардан медиҳад: 

Чашмҳоро бояд шуст, ҷури дигар бояд дид, 

Вожа бояд худи бод, вожа бояд худи борон бошад. 

Ба дигар сухан зеҳнро бояд шустушӯ дод, поку муназзаҳ намуд, аз гарду 

ғубори одат тамиз кард. Шустушӯгарӣ, поксозии ҳама чиз бояд зери борон сурат 

бигирад. Бороне, ки гарду ғубори одати зеҳнӣ ва лолаҳои сиёҳи маърифати 

меросиро мешӯяд ва дидаҳоро тоза медорад: 

Чатрҳоро бояд баст, 

Зери борон бояд рафт. 
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Фикрро хотираро зери борон бояд бурд, 

Бо ҳама мардуми шаҳр зери борон бояд рафт 

Дӯстро зери борон бояд дид 

Ишқро зери борон бояд ҷуст 

Зери борон бояд бо зан хобид 

Зери борон бояд бозӣ кард 

Зери борон бояд чиз навишт, ҳарф зад, нилуфар кошт. 

Зиндагӣ тар шудани пай дар пай,  

Зиндагӣ обтанӣ кардан дар ҳавзчаи «акнун» аст. [74, 48]. 

Нуктаи дигаре, ки дар манзума ҷалби таваҷҷуҳ мекунад биниши тозаи 

шоир дар шинохту арзёбии падидаҳо, аносири перомуну табиат аст, ки бояд дар 

ҳамон аслашон шинохта шаванд. Ба ҳама чиз ҳаққи зист бояд қоил шуд. Дар 

банде, ки дар зер нақл мешавад, мо бо ҷаҳони дигаре аз таъбироту таркибот, 

истиораҳои хушоянд, ки касро ба тааммул вомедоранд, рӯ ба рӯ ҳастем. Сипеҳрӣ 

дар ин пораи манзума аз санъати ҳиссомезӣ бо маҳорати хос истифода мекунад. 

Равшаниро бичашем, 

Шаби як деҳкадаро вазн кунем, хоби як оҳуро 

Гармии лонаи лаклакро идрок кунем 

Рӯйи қонуни чаман по нагузорем 

Ва даҳонро бигӯшоем агар моҳ даромад 

Ва нагӯем, ки шаб чизи бадест 

Ва нагӯем, ки шаб тоб надорад хабар аз биниши боғ. [74, 54]. 

«Равшаниро чашидан» дар ин банд ҳиссомезӣ аст; яъне омезиши ҳисси 

босира бо зоиқа. Аслан «ҳиссомезӣ иборат аст, аз тавассуоте, ки дар забон аз 

раҳгузари омехтани ду ҳис эҷод мешавад. Истиора ё маҷоз шакли омии ин 

тавассуот аст ва шохаи муайяне аз ин тавассуот, ки бар асоси омехтани ду ҳисс ба 

вуҷуд меояд, ҳиссомезӣ хонда мешавад. Мисли «ҷеғи бунафш», ё «овози равшан» 

[123, 305]. 

Ба ақидаи М. Ҳуқуқӣ «шеърҳои С. Сипеҳрӣ ба вижа аз «Садои пойи об» то 

«Мо ҳеҷ, мо нигоҳ», ки тавфиқу шӯҳрати Сипеҳрӣ марҳуни онҳост фарзандони 
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халафу нохалафи «ҷеғи бунафш» ва «овози равшан»-анд Сипеҳрӣ бештари кораш 

ҳиссомезии муҷаррад аз андеша аст. Ин ҳиссомезӣ гоҳе дар хонаводаи «овози 

равшан» қарор мегирад, ки ҳарфҳое аз ин навъ ҳосил мешавад: «болишти ман 

пари овози чилчилаҳост… вожаро бояд шуст… нарму оҳиста биёед, мабодо, ки 

тарак бардорад, чинии нозуки танҳоии ман.» [123, 305]. 

Сипеҳрӣ дар масири баёни андешаҳои хеш қабл аз он ки мавзуи мавриди 

назарашро иваз кунад, рӯйи зиндагии имрӯзӣ такя намуда таъкид мекунад, ки мо 

бояд такявар ба «ҳол бошем» ва онро қурбони гузаштаҳо накунем. Зиндагӣ тозагӣ, 

навӣ мехоҳад. Дар ин гуна мавридҳо ӯ ба амиқтарин нукоти фалсафӣ ангушт 

мениҳад, то мухотабро муътақид созад, ки ҷаҳон бояд аркони инчунинӣ бошад: 

Пушти сар нест фазое зинда 

Пушти сар мурғ намехонад 

Пушти сар бод намеояд 

Пушти сар панҷараи сабзи санавбар бастаст 

Пушти сар рӯйи ҳама фирфираҳо хок нишаста аст 

Пушти сар хастагии таърих аст 

Пушти сар хотираи мавҷ ба соҳили садаф сарди сукун мерезад 

Лаби дарё биравем, 

Нур дар об бияндозем 

Ва бигирем тароватро аз об  

Реге аз рӯйи замин бардорем 

Вазни буданро эҳсос кунем. [123, 293]. 

Бояд арз дошт, ки Сипеҳрӣ ҳарчанд ба вазни ашъораш побанд аст, вале ба 

қофия ва қофияпардозӣ таваҷҷуҳи зиёде надорад. Вале гоҳо такрори вожагон ба 

шеъри ӯ мустақилияту барҷастагии хос мебахшад. 

Масалан, дар банди болоӣ такрори ибораи «пушти сар» расонандаи 

тобишҳои зиёди маъноӣ аст. Бо ҳар такроре лаҳн нерӯманд гардида, матн 

инсиҷому истеҳком пайдо менамояд. Ба ақидаи С. Шамисо «маҳорати шоир бар 

масоили адабӣ бидуни ин ки ҷанбаи тасаннуъ ва зоҳир дошта бошад, ҳама ҷо 

маҳсус аст. Илова бар истифодаҳои ҳунарӣ аз улуми бадеӣ ва баёнӣ, ҳеҷ ҷо вазнро 
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набохтааст. Васвоси ӯ ба ҳадде аст, ки ҳамаҷо талаффузи дурусту фасеҳи 

калимотро дар назар дорад ва масалан «баракат»-ро ба ҳаракати аввалу дувум ва 

аҳамиятро ба сурати дуруст-ham-mi-yat- ба кор бурда аст.» [123, 189]. 

Дар бандҳои баъдӣ мавзуи дигаре, ки ба таври амиқу густурда баёну 

тарсим мегардад, мавзуи марг аст, ки дар адабиёти классики мо атрофаш зиёд 

баҳс шудааст. Махсусан, дар адабиёти ирфонии мо ҷойгоҳи хосе дорад. Орифон 

зоҳиран аз марг наметарсанд, бархе маргро дӯст доранд.  

Марг яке аз масъалаҳои асосии шеъри Суҳроб аст. С. Шамисо аз қавли 

файласуфи англис Н. Фрай хотирнишон месозад, ки «марг нуқтае аст, байни 

гузаштаву оянда ва одамиро аз тадовуми зиндагӣ, ки миёни гузаштаву оянда ҷорӣ 

аст, ҷудо мекунад. Ба ҳар ҳол марг дар низоми куллии зиндагӣ таъсире надорад, 

балки мисли ҳамаи чизҳои дигар табиӣ ва ҷузъи лоянфаки зиндагӣ аст.» [102, 

108]. 

Ва натарсем зи марг, 

Марг поёни кабутар нест, 

Марг ворунаи як занҷира нест 

Марг зеҳни ақоқӣ ҷорист. [102, 295]. 

Кабӯтар дар ин матн рамзи руҳу озодӣ ва парвоз ва ниҳоятан зиндагӣ аст. 

Занҷира ё сир-сирак, ки дар хилвати шабҳо ва баъд аз зуҳрҳо аз миёни дарахтону 

буттазорҳо овози мумтаду тӯлоние сар медиҳад.  Ворунаи занҷира набудани он 

аст. Ақоқӣ рамзу сумбули зебоӣ аст. Аз ин рӯ мегӯяд марг дар батни ақоқӣ 

ҷойгузин аст: 

Марг дар обу ҳавои хуши андеша нешиман дорад, 

Марг дар зоти шаби деҳкарда аз субҳ сухан мегӯяд. 

Марг бо хӯшаи ангур меояд ба даҳон… 

Марг дар соя нишаста аст, ба мо менигарад. 

Ва ҳама медонем. 

Рияҳои лаззат пури оксижани марг аст [102, 296]. 

Бояд изҳор дошт, ки нохунаке, ки дар тираи «ва натарсем аз марг» пас аз 

ибораи «оксижени марг» ба қавсе баста мешавад. То ба инҷо шарҳу тавзеҳи ҳамон 
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мисраи аввалӣ сурат гирифтааст. Рияҳои (шушҳои) лаззат изофаи истиора буда, 

байни лозимаи «оксиженӣ» (ҳаёт) ва марг таззод аст. 

 Ба ҳама маълум аст, ки ҳамон тавр ки оксижени ҳаётбахшро нафас 

мекашем, дар нафас баровардан зидди он (оксиди ду карбон)-ро, ки марг аст, 

меофарем. Пас рияҳои шодкомӣ ҳар лаҳза пур аз маргу зиндагӣ аст. Бад-ин тариқ 

«Садои пойи об» ба банди поёнии худ мерасад. Дар ин банд, ки яке аз зеботарин 

ва пурмаънотарин қисматҳои манзума аст, мо бо оламе аз тасвирҳо, сувар ва 

рамзу тамсилҳо рӯ ба рӯ ҳастем, ки ҳар яке реша дар фарҳангу адаби пешин ва 

ҷаҳонӣ доранд. Ба сифати намуна чанд байтеро нақл мекунем: 

Кори мо нест шиносоии рози гули сурх, 

Кори мо шояд ин аст 

Ки дар афсуни гули сурх шиновар бошем.  

Дар нигоҳи аввал ҳама чиз хеле содаву маъмулӣ ба назар мерасад, вожагон 

ҳамагӣ ошнову мафҳуманд, вале ҳадафи шоир аз ин баёни маъмулӣ чи аст, равшан 

нест. Гап дар ин аст, ки барои дарки ҳадафи шоир мо бояд ба рамзи асли «гули 

сурх» ошно шавем. Гули сурх-рамзи камолу боландагӣ аст. Аз ин рӯ, ба ҳар чизи 

комилу мутаолӣ мисли дин, биҳишт, маъшуқ далолат мекунад. Аз ҷониби дигар 

бо назардошти доирашаклиаш ва доштани ҳафт гулбарг метавонад ишора ба ҳафт 

сайёра, ҳафт рӯзи ҳафта ва ҳафт марҳилаи камол бошад. 

Дар маҷмуъ шарти он ба масъалаи маърифатсанҷӣ ва ҳастишиносӣ иртибот 

мегирад, ки аз қадим яке аз мавзуъҳои калидии фалсафа ва ирфон будааст. Ҳамон 

гуна ки бисёре аз орифон ва файласуфон гуфтаанд, мо аз дарку шинохти бисёре аз 

умури ҷаҳон оҷизем. Бад-ин маънӣ Сипеҳрӣ мегӯяд, мо қодир нестем асрори 

ҷаҳонро, рози вуҷудро пай барем ва ҳал кунем. Аммо метавон дар миёни розу 

асрораш зисту зиндагиро ба поён бурд. Дар идомаи матн омада аст: 

Рӯйи идроки садо, ранги садо, панҷара, гул, нам бизанем… 

«Нам задан» киноя аз тозагиву тароват бахшидан мутобиқи фалсафаи 

нигоҳи тоза аст. Яъне, идроки мо аз фазову ранг, наву тоза бошад. 

Дар поёни ин бахш бояд гуфт, ки Суҳроби Сипеҳрӣ дар манзумаи «Садойи 

пойи об» дар маҷмуъ ҳадафи бузурги Нимо Юшиҷро дар заминаи таҳаққуқи 
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навовариву таҷаддуд, дар офариниши шеър, наздик сохтани шеър бо табиати 

забон камол бахшид. Барҷастатарин муваффақияти ӯ коркарду корбурди забони 

гуфторӣ дар иншои манзума аст.   

2.2.3. Манзумаи «Мусофир». «Мусофир» манзумаи дуюми шоир аст, ки 

соли 1966 дар шумори 5-уми маҷаллаи «Ораш» ба табъ расидааст. «Мусофир» дар 

баҳри муҷтаси нимоӣ бо такрори мафоилун фаилотун суруда шудааст. Бояд 

хотиррасон намуд, ки «Мусофир» бо доштани забони мубҳаму душвор миёни 

хонандагон камтар машҳур шудааст. Вале ба қавли муҳаққиқони осори шоир 

«арзиши шеърӣ ва фарҳангии  ин манзума ба маротиб волотар аз «Садои пойи об» 

аст. Барои касоне, ки ба фалсафаи Суҳроб Сипеҳрӣ ошно нестанд ва одат қарданд, 

ки фақат шеъреро бихонанд ва бигзаранд ва интизори тарҳи як низоми фикриро 

дар шеър надоранд «Мусофир» як истисно аст, чун он содагии шеърҳои дигари 

Сипеҳрӣ дар он дида намешавад.» [102, 30]. 

«Мусофир»-ро метавон идомаи «Садои пойи об» баршумурд. Манзумаи 

мазкур мисли ин ки аз поёни манзумаи «Садойи пойи об» ибтидо мегирад. Дар 

поёни манзумаи шоир омада буд, ки: «Кори мо шояд ин аст// ки миёни гули 

нилуфару қарн// Пайи овози ҳақиқат бошем. 

Дар «Мусофир» шоир мекӯшад ба ҷойи овози ҳақиқат дар пайи худи 

ҳақиқат бошад. Ба дигар сухан мехоҳад бидонад, ки оё метавон ба рози гули сурх 

пай бурд ва ба натиҷае мерасад, ки ҳаргиз ин орзу амалӣ намешавад. 

Маҳзи хотири ин натиҷа мегирад, ки беҳтар он аст, ки дар «афсун»-и рози 

гули сурх «шиновар» бошад. Воқеан ин масъалае мебошад, ки дар адабиёти 

ирфонӣ зиёд атрофаш баҳс шудааст.  

  Бояд гуфт, ки «Мусофир» дар истилоҳи ирфонӣ рамз ё нумоди касе аст, 

ки дар як нуқтаву як марҳила намемонад ва чун оби тару тоза аз ҷӯйбори зиндагӣ 

ва дарё убур мекунад. «Мусофир» нумоди суфиёне аст, ки дар талаби ҳақиқат 

водиҳоро дар менавиштанд. Шеваи ривояти манзума аз ҳамон оғозаш ҷалби 

таваҷҷуҳ мекунад. Ривоят аз он шурӯъ мегардад, ки мусофир қарибиҳои ғуруб аз 

автобус пиёда мешавад. Мизбон дар хона мунтазири ӯст. ӯ дар ҳавлии хонаи 
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мизмон гӯшае менишинад ва зери таъсири манзараҳои ҷодае, ки паймуда дар 

гирдоби афкори фалсафӣ ва хаёлоти орифонааш ғарқ мешавад. 

Мусофир сукутро мешиканад ва дар атрофи дидаҳои роҳ, ки эҳсоси 

ғамангезеро дар ниҳоди ӯ эҷод кардаанд, ба мизбонаш ҳикоят мекунад. Ривоят 

бисёр содаву самимӣ ва имрӯзӣ аст: 

 Дилам аҷаб гирифтааст, 

Тамоми роҳ ба як чиз фикр мекардам. 

Ва ранги домана ҳуш аз сарам мебурд. 

Мусофир ғами сангини орифона дорад ва ба мизбон чунин мегӯяд: 

На хеҷ чиз маро аз ҳуҷуми холии атроф 

Намераҳонад  

Ва фикр мекунам 

Ки ин тараннуми мавзуни ҳузн то ба абад, 

Шунида хоҳад шуд. [147, 56]. 

Ҳузни ӯ дар он зоҳир мешавад, ки бо ҳақиқат фосила дорад. Байни 

нигарандаву нигариста ҷудоӣ аст. Инсонҳо мутаассифона наметавонанд ашёро 

ончунон ки ҳастанд бубинанд. Тибқи истилоҳоте, ки дар адабиёти ирфонии мо 

мавҷуд аст, ҳузн ҳамон қубз аст ва фосила ҳамон ҳиҷоб аст ва ҳиҷоб дар натиҷаи 

қабз аст. Қабз як падидаест, ки дар замон дар лаҳзае вориди ҳоли инсон мешавад. 

Масалан дар манзума замоне чашми мусофир ба себи рӯйи миз меафтад ва 

мегӯяд: «чи себҳои қашанг» мизбон аз ӯ маъниву моҳияти «қашанг»-ро мепурсад. 

ӯ чунин посух мегӯяд: 

Қашанг яъне таъбири ошиқонаи ашкол 

Ва ишқ, танҳо ишқ 

Туро ба гармии як себ мекунад маънус 

Ва ишқ танҳо ишқ маро ба вусъати андуҳи зиндагиҳо бурд. 

Маро расонд ба имкони як парранда шудан. [147, 58]. 

Маънии густурдатари посух ин аст, ки зебоӣ худ ба худ вуҷуд надорад, 

вабастагӣ ба диду таъбиру тафсири мо дорад ва воқеан ин нигаранда аст, ки 

замири худро ба ҷаҳон фароафканда мекунад. 
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 Масири ҳаракату шаклгирии достон бо замони ҷорӣ, мақтаъҳои замони 

фазоҳои мустақар дар макони буду боши бозигарони ривоят, яъне мизбону 

меҳмон пайванди ногусастанӣ дорад. Масалан қабл аз он ки мусоҳибати шабона 

миёни он ду бозгӯ шавад, аз худи шаб ва аносири лозими он, будани чароғ, барои 

равшанӣ зикри ном мешавад. Гузашта аз ин ба таври ғайримустақим ба хоне, ки 

барои пазироии меҳмон фароҳам шуда, ишорат мешавад.    

Ва ҳол, шаб шуда буд 

Чароғ равшан буд 

Ва чой мехӯрданд 

Инъикосу тасвири фазои хона, зикри рӯшноиву чойхӯрӣ худ гувоҳ бар ин 

аст, ки барои мусоҳибату гуфтугӯи самимона фурсати муносиб фаро расидааст. 

Дар достон муколамаи миёни мусофиру мизбон муфассал баён гардидааст.  

Мавзуи суҳбат сари ишқу ҷаҳони розолуди он аст. Нахуст мизбон мепурсад, ки: 

Чаро гирифта дилат, мисли он ки танҳоӣ? 

Шоир дар посух ба танҳоии ранҷовари худ ишора мекунад. 

Мизбон мегӯяд: 

Хаёл мекунам 

Дучори он раги пинҳони рангҳо ҳастӣ 

Аз равиши суханронии мизбон маълум мегардад, ки ӯ қаблан ба зиндагӣ ва 

тафаккуру андешаи вай ошноӣ дорад. Ин аст, ки ба пешаи наққошии вай ишорат 

менамояд ва иллати дилтангии ӯро аз дурӣ дар наққошӣ мебинад. Дар боло 

хотиррасон намудем, ки масъалаи асосӣ дар манзумаи ёдшуда тарсиму бозтоби 

мақулаи ишқ аст. Воқеан шоирони бузург барои худ истилоҳоти хосе доранд. 

Суҳроб ба ишқ «дучор шудан» мегӯяд. Шоир вобаста ба мавзуи муколама чанд 

маротиб аз ишқ сухан дар миён гузошт, ба ҷанбаҳои мухталифи маънирасонии он 

ишорат меварзад. Посуху шарҳу тавзеҳоти мусофир мизбонро дар шигифт 

меандозад. Дар манзума ҳар байте шомили рамзу нумод ё санъатҳои дигари бадеӣ 

аст. Муҳаққиқи эронӣ Н. Нақавӣ дар хусуси вижагиҳои ин манзума чунин ибрози 

назар мекунад: «Сипеҳрӣ шоири дилтангиҳо ва танҳоиҳост ва худ низ дилтангу 

танҳо, орифмашраб аст ва табиатгаро андешаҳои ирфонӣ ӯро чунон ба падидаҳои 



132 
 

 
 

офариниш фаро мехонад ва дар худ фурӯ мебарад, ки ба онҳо пайваста ва ягонаву 

дамсоз мешавад.» [133, 183]. 

Воқеан манзумаи «Мусофир» аз нигоҳи тарҳу баррасии масоили амиқи 

забонӣ, салису устувору инсиҷомёфта ва дар айни ҳол содаву бо сабаби садоқату 

самимияте, ки дар лаҳну оҳанги он аст, дар адабиёти муосири форсӣ беназир аст. 

 Дар поёни ин бахш лозим аст ба чанд нукта ишорат шавад. Нимо Юшиҷро 

дар адабиётшиносии имрӯз на танҳо ҳамчун бунёнгузори шеъри нав, балки 

сарояндаи манзума бо шеваҳои навин ва вазни нимоӣ медонанд. Таъсири 

манзумаи «Афсона»-и ӯ ба андозае амиқу густурда буд, ки то имрӯз таҳқиқу 

ҷустуҷӯҳо дар атрофи он идома дорад. 

Шоири дигаре, ки роҳи Ниморо дунбол намуд ва ду манзума ба сабку 

салиқаи Нимоӣ навишт С. Касроӣ мебошад. Бар хилофи «Афсона»-и Нимо, ки 

ҳолу ҳавои романтикӣ дорад ва «Мурғи омин», ки ҷанбаи иҷтимоӣ дорад, 

манзумаҳои С. Касроӣ хусусияти ҳамосӣ доранд, вале авзои суннатӣ дар 

офаринишии онҳо риоят нашудааст. 

Дар қиёс бо Нимо ва Касроӣ манзумаҳои «Садои пойи об» ва «Мусофир»-и 

Сипеҳрӣ заминаи ирфонӣ доранд, вале дар онҳо вазни нимоӣ муроот гаштааст. 

Манзумаҳои Сипеҳрӣ сужаи ягона надоранд. дар чаҳорчӯби ин ду 

манзумамавзуоту масоили мухталиф аз зовияҳои гуногун тарҳу баррасӣ 

гардидааст. 
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                                                  БОБИ III 

 

МАКТАБИ ҲУНАРИИ НИМО ВА ШЕЪРИ МУОСИРИ ТОҶИК 

 

3.1. Заминаҳои зуҳури шеъри нав дар адабиёти нимаи дуюми асриXX 

(истиқболи омӯзаҳои Нимо дар шеъри тоҷик) 

 

Қабл аз он, ки дар атрофи таъсири шеъри муосири Эрон ва махсусан 

таъсири Нимо Юшиҷ ҳамчун бунёнгузори равиши тоза дар шеъри форсӣ ба 

адабиёти тоҷик сухан дар миён бигзорем, лозим аст, дар бораи сабабҳо ва 

заминаҳои тағйиру таҳаввул дар адабиёти муосир равшанандозӣ намоем. Аслан 

навоварӣ ва бидъат дар ҳар риштае аз ҳунар амри табиӣ аст ва адабиёти милали 

ҷаҳон дар тамоми қарнҳо чунин таҳаввулотеро аз сар гузаронидааст. Шояд 

доираву миқёси ин дигаргуниҳо дар ҳама даврҳо баробару ҳамсанг набошанд, 

вале адами онро наметавон тасдиқ кард. Дар адабиёти таҳқиқӣ онҷо ки масъалаи 

суннату навоварӣ дар шеър ба миён меафтад пеш аз ҳама аз падидаҳои ёд 

мешавад, ки даҳаи 60-уми асри гузашта дар домани адабиёт ба вуқуъ пайвастаанд.  

Даҳаи барои рушду камоли фарҳангу адаби тоҷик ва махсусан шеъру шоирӣ як 

фаслу марзи оғозин, нуқтаи атф дар инкишофу камоли адабиёт ҳисоб мекунанд. 

Даврае ки нигоҳи ҳунармандону шоиронро ба шеъру ҷойгоҳи он дар ҷомеа, 

ҳунару сабку шеваи шоирӣ дигаргун месозад. 

Набояд ҷойи тааҷҷубу шигифтӣ бошад, зеро дар таърихи фарҳангу 

адабиёти ҳар қавму миллате чунин адвори дурахшону дигаргунсоз мавҷуданд. Аз 

сӯйи дигар, ҳар як тағйиру дигаргуниеро иллату заминае дар пушт аст, ки зимни 

пажӯҳиш бояд онҳо таҳлилу арзёбӣ шаванд. Ҳанӯз дар даҳаи панҷуми қарни 

гузашта, танқиди адабӣ ва хусусан таҳқиқу бознигарии шеър ҷони тоза пайдо 

намуд. Ҳамзамон бо мақолоту нақдҳои ҷудогона осори бунёдии илмӣ- назарӣ дар 

заминаҳои мухталифи шеър таълиф гардиданд. Барои нахустин бор дар 

адабиётшиносии тоҷик абзори шеърсоз, фунуни шеърӣ, мавриди баррасии амиқу 
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густурда қарор дода шуд. Осори арзишманде дар заминаи поэтикаи шеъри форс ӣ, 

улуми балоғат таълиф ва мунташир гардид. 

Дар ин замина нахуст муносиб аст аз осори арзишманди донишманди 

маъруф зиндаёд Баҳром Сирус ёд намуд. Номбурда натоиҷи пажӯҳишҳои хешро 

дар таълифоти зерин: «Қофия дар назми тоҷик» (Сталинобод, 1953), «Арӯзи 

тоҷикӣ» (Душанбе, 1963) манзури муҳаққиқону алоқмандони адабиёт намуд. 

Баҳром Сирус баъдан афкору андешаҳои назарии хешро дар китоби дигаре 

таҳти унвони «Назарияи нави қофиябандӣ дар назми тоҷик» (Душанбе, 1970) 

мунташир сохт, ки фарогири нукоти тозаву арзишманд буд. 

Маҳз дар ҳамин солҳо буд, ки бархӯрду таҳқиқи ҷиддӣ дар перомуни 

орояҳои адабӣ, санъатҳои бадеӣ аз ҷониби донишмандон сурат гирифт ва дар ин 

замина китобҳои олими тоҷик Т. Зеҳнӣ. Бо номи «Санъатҳои бадеӣ дар шеърӣ 

тоҷикӣ» (Душанбе, 1963), «Санъати сухан» (Душанбе, 1967) ба чоп расиданд.  

Бояд гуфт, ки китоби «Санъати сухан» аз зумраикитобҳои боарзишест, ки 

то ба имрӯз чандин маротиб таҷдиди чоп шудааст.  

Вижагии дигари солҳои 60-ум дар он зоҳир мешавад, ки дар хилоли он як 

навъ таҳқиқоти ҷомеъ, густурда, муқоисавии масоили мухталифи адабиёт аз 

ҷумла таърихи адабиёт, танқиди адабӣ, назарияи адабиёт, матншиносӣ, 

масъалаҳои назарии жанрҳои шеърӣ рушд пайдо намуд. 

Миёни муҳаққиқону олимони маъруфи ин даҳа метавон аз А. Сатторов, Х. 

Шарифов, С. Имронов, Н. Қаҳорова, Ш. Раҳмонов, Р. Мусулмонқулов ёд намуд. 

Жанрҳои шеърии шеъри тоҷикӣ ва масъалаҳои назарии марбут ба он барои 

нахустин бор аз ҷониби эшон мавриди таҳқиқу арзёбии ҷиддиву доманадор қарор 

гирифт. Дар перомуни жанрҳое мисли ғазал, қитъа, қасида, рубоиву дубайтӣ, 

мусаммат ва ғайра диссертатсияҳои номзадӣ таълифу ҳимоя гардиданд. 

Омӯзишу баррасии назарияи адабиёт ва шеъри тоҷик бар мабнои давраҳои 

ҷудогонаи мавриди назар маҳз дар ин давра ибтидо гирифт. Дар ин миён набояд аз 

заҳмату ранҷи насли бузургсолтари адабиётшинос А. Мирзоев, Ш. Ҳусейнзода, Х. 

Мирзозода, Н. Маъсумӣ, М. Шукуров, Р. Амонов, Р. Ҳодизода, В. Асрорӣ, А. 

Сайфуллоев, А. Маниёзов ва дигарон сарфи назар намуд. Хизмати эшон дар 
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таҳқиқу баррасии масоили адабӣ, фароҳамсозии заминаҳо барои таҳқиқи 

ҳамаҷонибаи шеъри муосир ва ҳамворсозии роҳҳову шеваҳои навини пажӯҳишӣ 

ниҳоят бузургу чашмгир аст. 

Аммо ҷойи таъкид аст, ки бознигарии масири тайшудаи шеър ва шинохти 

ибдоъ ва навпардозиҳои шоирона, масоили суннату навоварӣ дар адабиёти 

муосир, зарурати таҷдиди назар ба фунуни шеърӣ, шеваҳои шеърофаринӣ, 

таҳлилу баррасии масоили балоғӣ маҳз баъд аз симпозиуми назми ҳамзабонон 

шиддату доманаи васеъ ба худ касб намуд. 

Симпозиуми мазкур нимаи аввали моҳи декабри соли 1967 дар Душанбе 

баргузор гардид. Донишмандону муҳаққиқони зиёде аз Афғонистону Эрон, 

Ҳиндустон, Москаву Ленинград ва дигар ҷамоҳири Шуравӣ меҳмони ин ҳамоиш 

буданд. 

Масъалаи аслии ин симпозиум шебу фарози шеъри муосир ва махсусан 

вазни арӯз буд, ки баъдан дар мақолоту пажӯҳишҳои олимони тоҷик аз он ҳамчун 

«арӯзи нав» ёд гардид. 

Нодири Нодирпур, шоири муосири Эрон, ки аз ширкаткунандагони ин 

ҳамоиш буд, ҳангоми вуруд ба Тоҷикистон тайи як мусоҳибае чунин изҳор дошта 

буд: «Симпозиум ба гумони ман яке аз муддаотарин корҳоест, ки барои 

густариши равобит дар миёни миллатҳои форсизабон анҷом гирифтааст. Мо дар 

ин симпозиум илова бар таҳлили масоили марбут ба шеър фурсати онро дорем, ки 

бо намояндагони миллати форсизабон суханони худро дар миён ниҳем ва тушае аз 

ҳамдилӣ ва дустӣ баргирем.» [39].  

Абдулҳақи Вола донишманди афғонӣ бошад дар аҳамияту ҷойгоҳи ин 

маҳфили илмӣ чунин изҳор намуда буд: «Симпозиуми шеъри форсизабонон як 

қадами бузурге дар роҳи наздик сохтани кишварҳо аст, ки дар он мардум ба форсӣ 

таҳрир ва такаллум мекунанд.» [39]. 

Тавре аз маводу суханрониҳои ироашуда маълум мегардад, арзёбии хатти 

сайр, раванди инкишофу камоли шеъри муосир, ҷойгоҳи суннати адабӣ дар назми 

муосир, авзони арӯзӣ ва инкишофи шеъри муосир, иқдомоти навпардозона, 
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ҷустуҷӯҳои мубтакирона ҳадафу мароми ширкаткунандагони ин падидаи таърихӣ 

будааст.  

Адабиётшиноси тоҷик Ш. Раҳмонов роҷеъ ба хулосаи мавзуъҳои тарҳшуда 

чунин навиштааст: «Онҳо таъкид ба таъкид мегуфтанд, ки баъзе хусусиятҳои 

шеър, вазну қофия, образҳои бадеӣ, баҳрабарӣ аз анъана, жанрҳои шеъри 

классикӣ, санъатҳо, таъсири назми Шарқу Ғарб, эҳтиёҷи шеър ба наср, ҷараёни 

методҳои адабӣ, калимаву таркибҳои дохилии забонии шеър, содагии сухани 

бадеӣ ва монанди инҳо аз ибтидои садаи бистум ба дигаргунӣ дучор шуданд. Аз 

ҷаласа маълум шуд, ки назми мамлакатҳои форсизабон бо вуҷуди аз ҳам фарқ 

карданашон як роҳи васеъ ва фарох доранд, ки ба ҳамдигар наздику 

ҳамқисматанд.» [30, 40]. 

Гузашта аз ин, дар кори симпозиум перомуни ҷанбаҳои мухталифи «арӯзи 

нав» ва авомили зуҳури ин падидаи адабӣ баҳсу гуфтугӯҳо сурат гирифт. Ба 

андешаи мо истилоҳи «арӯзи нав» ин ҳамон истилоҳи «шеъри нав» аст, ки дар он 

солҳо дар адабиёти муосири Эрон маъруфияти зиёде пайдо намуда буд.  

Бояд изҳор дошт, ки дар муаррифӣ намудани шеъри нави Эрон ва 

хусусиятҳои назарии он дар адабиётшиносии тоҷик хидмати шоири муосири Эрон 

марҳум Жола Бадеъ ниҳоят бузург аст. Мазкур то замони баргузории симпозиуми 

назми форсизабонон мақолоти арзишмандеро дар маҷаллоти расмии Тоҷикистон 

ба чоп расонида буд. Ба андешаи донишманди тоҷик Ш. Раҳмонов маҳз Жола буд, 

ки истилоҳи ёдшударо дар Тоҷикистон машҳур сохт. ӯ дар иртибот ба ин мавзуъ 

чунин менависад: «аз ибтидои солҳои шастум пайванди маънавии назми 

форсизабонон вусъат гирифт. Шоирон аз қитъаҳои гуногун осори якдигарро 

ҷустуҷӯ намуда мехонданд, лекин таҳлили банизоме лозим буд, муайян кардан 

зарур буд, ки бештар ба ки ва чи гуна шоир эҳтиёҷ дорем. Ҳам шоирон ва ҳам 

хонандагони шеър ба мақолаву диссертатсияҳое эҳтиёҷ доштанд, ки ин бори 

сангинро сабук намояд. Оид ба шеъри нав дар Эрон мақолаву диссертатсияҳо хеле 

зиёд навишта шуда буданд, фикру андешаҳо оиди паҳлӯҳои гуногунаш изҳор 

мешуданд, вале дар Тоҷикистон муҳаққиқон аз истилоҳи «шеъри нав» ва 

мулоҳизаҳо дар атрофи он бехабар набуда ва шеъри имрӯзро ҳамчун шеъри нави 
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замонӣ муаррифӣ мекарданд. Номи шеъри навро дар Тоҷикистон ҳамчун 

истилоҳи ҷадиди шеъри форсӣ Жола овард.»  [30, 41]. 

«Шеъри нав дар Эрони муосир» нахустин мақолаи мабсути Жола Бадеъ 

мебошад, ки дар шумораи №7 маҷаллаи «Садои шарқ» соли 1964 мунташир гашта 

буд. Ду сол баъд мақолаи дигари ӯ мавсум ба «Шеъри нав чист?»  дар шумораи 

№2 ҳамин маҷалла ба нашр расид. Равшан аст, ки дар радифи ин мақолоти 

таҳлилӣ намунаҳое аз шеъри муосири Эрон мунташир мешуданд, ки дар ин амр 

маҷаллаи «Садои Шарқ» нақши бориз дорад. Вале ба навиштаи муҳаққиқи тоҷик 

Умар Сафар ҳарчанд шуарои мо ба таври ҷудогона ба шеъри муосири Эрон ошноӣ 

доштанд ва гоҳ-гоҳе каломи онҳо аз шеъри онон таъсирпазир буд, вале ин таъсир 

на ба он дараҷае неруманду тавоно буд, ки дар зеҳни адибони мо решазан бошад.» 

[33, 94]. 

«Авзони арӯз дар шеъри муосир» унвони суханронии Моил Ҳиравӣ шоири 

муосири Афғонистон аст, ки баъдан дар маҷаллаи «Садои шарқ» ба чоп расид, ки 

дидгоҳҳои ӯ бештар ҷанбаи шоирона доранд. ӯ перомуни таҳаввулу дигаргуниҳо, 

ки дар шеъри муосири форсӣ дар заминаи муҳтаво ба зуҳур расида, сухан дар 

миён мегузорад ва муътақид аст, ки шеъри муосир бар асари пешрафтҳои фикрӣ 

ва иҷтимоӣ либосу ҷилд ҳам иваз мекунад. ӯ бар ин назар аст, ки арӯз имконоти 

зиёде дорад, ки бо истифода аз он имконот метавон дар майдони шеър ба марз ҳои 

тоза расид. Нуктаи дигаре, ки мазкур ба он ишора мекунад, мусиқии шеър аст. Ин 

мусиқӣ дар навбати худ бо баракати вазн дар шеър арзи ҳастӣ менамояд. Ба қавли 

ӯ «мусиқиро воқеъияти муассирест ва низоми шеър пайрезӣ ва устувор месозад. 

Вазн мусиқии шеърро ранги ҳаётӣ мебахшад ва мусиқии асилеро бор меоварад, ки 

дар моҳияти шеър ва сурудҳои зиндагибахши ҷузъӣ ва фаръии пайкараи он қарору 

мадор мегирад. Шеър агар набз дошта бошад, мусиқӣ набзи он ва танини он аст. 

Ва агар шеъре холӣ аз набз бошад, шеърест мурданӣ ва ҳатто ҳамсанги сухани 

оддӣ. Шеъри оҳангдор таниндор овози гуворандаи худро дар гӯшҳо бо наҳви 

дилхоҳе мерасонад.» [42, 105]. 

Мазкур дар бахши дигари мақолааш чунин назар дорад: «Шоири имрӯз 

буҳури кӯтоҳ ва ноошноро, ки чун мавҷи гузаранда аз каронаи буҳури арӯз 
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рамида бошад, дар гӯшаи хаёли худ мегирад ва қаламрави авзони шеърро вусъат 

мебахшад ва дар пешгоҳи арза ва интихоби худ вайро намегузорад, то мазмун ва 

мафҳуми худро аз дарёчаи зеҳни маввоҷи худ бишнавонад. Ва гоҳ тағаннуне ба 

кор бандад ва шеърро бар сафҳаандози мусиқии дигаргуна берун кашад ва чанд 

вазни мухталифро дар як қитъа бигунҷонад ва порчаи шеъриро бо зеру бами 

кӯтоҳу баланд аз об берун кашад, ки рӯи мусиқиҳои шеър асари матлуб ва 

самарабахш баҷо гузорад, корест баҷо ва дуруст. Агар аҳёнан мисраи шӯхи худро 

аз зери бори «афоил» раҳо созад ва якатози майдони ҳунармандӣ гардад ва на он 

ки хориҷи оҳанг шавад, балки дар гирдогирди муҳтавои шеър ҷавлон кунад, чи 

айбе хоҳад дошт.» [42, 108]. 

Тавре дида мешавад, такяи ӯ бар имконоте аст, ки дар домани арӯзи куҳан 

нуҳуфта аст. Танҳо тасаллути комил бар авзон ва доманаи мутолиоту зеҳни шоир 

аст, ки метавонад ӯро ба марзҳои нокушуда бирасонад.  

Бояд гуфт ки миёни маърузаҳое, ки дар ҷаласаҳои симпозиум арза 

гардиданд ба вижа назаргоҳҳои зиндаёд Нодири Нодирпур ҷалби таваҷҷуҳ 

мекунанд. Мазкур дар суханронии худ таъкид бар он намуда, ки дар офариниши 

шеър шакл ё фурми шеър нақши калидӣ намебозад, балки бофти тоза, диди тоза 

аст, ки шеърро аз ношеър мутамоиз менамояд, кашишу барҷастагӣ мебахшад. ӯ 

бар пажӯҳишгароне, ки шеъри навро як навъи суратгаройӣ талаққӣ мекунанд, 

чунин посух мегӯяд: «аммо ман мепурсам, оё шаклпарастӣ, суратпарастии мутлақ 

аз ин нест, ки мо ба чанд шакл, ба чанд қолабе, ки аз дер боз расида вафодор 

бошем. Агар бардошт ин бошад, ки пардохтани мутлақ дар шеъри ҷадид аст, ки 

формализм хонда бишавад, ман аз тарафи дигар бигӯям, ки худи вафодор будан ба 

чанд шакл ва қолаби классикии шеър як навъ формализм аст, зеро ки мо дар батни 

амр мебояст, ки шеърро аз лиҳози мубтақият баррасӣ бикунем ва баъд ба он 

бипардозем.» [42]. 

Лозим ба таъкид аст, ки баргузории ин симпозиум дар адабиёти муосири 

тоҷик ва махсусан раванди инкишофу такомули шеъри навини тоҷик ниҳоят 

корсоз буд. Ҳарчанд авзони арӯзӣ ё дақиқтараш арӯз бо доштани пешинаи тӯлонӣ, 

решаҳои амиқи миллӣ - фарҳангӣ дар паҳнаи шеъри муосир чун асилтарин абзори 
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шеърсоз боқӣ монд, вале бархурд бо он, баҳрагирӣ аз имконоташ вусъати тоза 

гирифт. Як ҳаракати ҷомеъ дигаргуна дар таҳаввулу дар бознигарии он оғоз 

гардид.  

3.1.1. Шеъри муосири тоҷик ва танқиди адабӣ.Охири даҳаи панҷоҳум ва 

ибтидои солҳои шастум шеъри муосири тоҷик вориди маҷрои нави рушду 

такомул гардид. Замоне, ки шеъри тоҷик тавассуъ меёфт ва домана мекашид, ба 

масоили густурдатаре даст мезад. Ҷанбаи равоншинохтӣ, фолклорӣ, 

забоншинохтии он нерӯманд мегардид. Тасвиру тавсифи мазоҳири рангоранги 

ҳастӣ дар шеър вусъат пайдо менамуд. Ҳар як тағйиру дигаргунии кайфӣ дар 

батни падидаҳои ҳастӣ чи иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва чи фарҳангиву адабӣ, табиатан 

ниёзманди таҳлилу баррасӣ, решаёбӣ ва натиҷагирӣ аст, то бо шинохти онҳо роҳ 

барои пешрафту камоли баъдӣ ҳамвор гардад.  

Зимни тарҳи ин масъала нахустин нуктае, ки ба зеҳн мерасад ин аст, ки дар 

пешрафту инкишоф, таҳаввули сифатии шеъри муосири мо шеъри нави Эрон ва 

осори чеҳраҳои шинохтаи он таъсиргузор буд. Шеъри рус ва тавассути забони 

русӣ ашъори шоирони дигар қавму миллатҳо низ ба зеҳну ҳуши шоири тоҷик 

коргар буд. Аммо чигунагии ин таъсир ва банду басти ин дигаргунӣ таҳлилу 

арзёбии мӯшикофонаву олимонаро тақозо менамуд. Махсусан бознигарӣ ва 

тадқиқи арӯз ва қофияи шеъри муосири тоҷик ба мақсади таъинсозии вижагиҳои 

таҳаввул ва тозаҷӯиҳои анҷомшуда ниёзи мубрами замон буд. 

Бисёре аз донишмандону адабиётшиносони тоҷик дар ин замина таълифоте 

анҷом доданд. Ҳарчанд навиштаҳои аксар ҷанбаи умумӣ доштанд ва бештар ба 

таҳлилу баррасии муҳтаво ва мазомини мундариҷ дар шеър нигаронида шуда 

буданд, вале шуруи чунин як иқдоме шоистаи тақдир буд.  

Дар ин замина таълифоту мақолоти шоир ва муҳаққиқи тоҷик А. Ҳаким 

вижагии хос доштанд. Соли 1978 китоби номбурда таҳти унвони «Шеър ва замон» 

дар Душанбе ба чоп расид. Тамоми мақолоти китоб ба шеъри муосири тоҷик ва 

махсусан масоили суннат ва навоварӣ дар шеъри муосир, навпардозӣ ва 

вижагиҳои он дар шеъри муосир заминаҳои таҳаввули шеъру абзори шеърӣ, 
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андеша дар шеър марбут буда, ҳар яке аз онҳо мушикофона, дақиқу амиқ, бо 

зикри шавоҳиди лозим арзёбӣ шуданд.  

А. Ҳаким дуруст қайд менамояд, ки: «ҳар дигаргунӣ, навигарие, ки дар 

адабиёт зоҳир мешавад, албатта чизи шоиста ва писандида набуда ҳар майлони 

тоза нисбат ба пешина беҳтар набошад, ҳам бо вуҷуди ин бузургтарин ва беҳтарин 

дастовардҳои эҷодии гузашта ҳам наметавонанд талаботи рӯзафзунро, ки ҳар рӯз 

ҳаёт дар пеши адабиёту санъат мегузорад, қонеъ карда бошанд. Бинобар ҳамин он 

ҷиҳати анъанаҳоро, ки ҳоло имкониятҳои ба кор нарафта доранд ва дар ҷумлаи 

дигар қонуниятҳои инкишофи эҷоди бадеӣ барои муваффақиятҳои тоза замина 

тайёр мекунанд, ҷуста ва ривоҷ додан зарур аст.»  [51, 17]. 

Ба ақидаи ӯ навпардозӣ ва тозакориҳое, ки дар адвори мавриди назар дар 

ашъори шоирони тоҷик ба таври чашмгир вусъат мегирифт, болотару гиротар аз 

чаҳорчӯби мафҳуми «шеъри нав» ва «шеъри озод» буд. Маҳзи хотири ин барои 

дарку шинохти моҳияти аслӣ ва пазириши онҳо ҳамчун як шохаи ҷараёни адабӣ 

бояд замина ва решаҳои онро таъин намуд. Бидуни идроки ин масоил фаро 

гирифтани мазоҳири рангоранги зиндагӣ, тарсими ҳастии буғранҷу печидаи 

кунунии рузгори мо, офаридаи симои воқеӣ ва итминонбахши муосирин дар 

адабиёт имконнопазир аст. Нуктаи дигаре, ки А. Ҳаким рӯйи он такявар аст, 

тарсими мазоҳири печидаи зиндагист. 

Дар ин пажӯҳиш таъкид шуда, ки як ҳунарманд замоне ба домони ибдоъу 

навоварӣ даст меёбад, ки бо азми росих ба мояҳои мармузу номакшуфи зиндагӣ 

пай барад, диалектикаи замони муосирро бо тамоми масоили печидааш бишносад. 

Масъалаи дигаре, ки муҳаққиқ сари он ибрози назар менамояд, мавзуи шаклу 

фурми як асари ҳунарист. Ба ин муносибат ӯ иброз медорад: «набояд рад кард, ки 

навии шакл низ яке аз аломатҳои тозагии ҷаҳонфаҳмӣ ва идроки шоир аз воқеияту 

зиндагӣ аст. Вале тозагии асари навоварона ба навии шаклаш тамом намешавад.  

Асарҳое ҳам кам нестанд, ки дар шакли худ ин ё он тозагие дошта бошанд 

ҳам аз ҷиҳати мундариҷа харобу камбағаланд. Навоварии асил чи дар соҳаи шакл 

ва чи дар ҷабҳаи мазмуну мундариҷа бо талаботи замон ҳамчун дархури 

дархостҳои тоза зуҳур мекунад.» [51, 14]. 
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Мақолаи дигаре, ки дар ин китоби мазкур ҷалби таваҷҷуҳ мекунад, 

«Таҳаввули арӯз» мебошад. Муаллиф қабл аз тарсими дигаргуниҳои ба зуҳур 

расида дар пайкари арӯз нигоҳи иҷмолӣ ба масири пешинаи он менамояд. 

Перомуни шеър ва вижагиҳои зотии он аз дидгоҳи мутақаддимин иттилоъ 

медиҳад. Баррасӣ ва арзёбии тадқиқоти донишмандони муосир низ аз мадди 

назари мазкур дур намондааст. 

Номбурда баъд аз таҳлилу арзёбии навпардозии насли аввали шоирон ба 

чунин натиҷа мерасад, ки тамоми навҷӯйиҳои эшон дар дохили вазни арӯз хулоса 

мешуд. Вале баъдан шоирони тоҷик дар майдони таҷаддудхоҳӣ по фаротар 

ниҳоданд ва ин таҷаддуд дар назми муосир бештар бо номи «арӯзи озод» маъруф 

шуд [51, 159]. 

Ба ақидаи муаллиф тозакориҳое, ки дар арӯзи озод ва баҳрабардорӣ аз он 

дида мешаванд бештар реша дар назми имрӯз доранд. Яъне, зиндагии имрӯзӣ ва 

муқтазои мазомини аср аст, ки ба пайкари арӯз рахнаҳо мезанад ва онро барои 

тарсиму тавсифи матолиби мавриди назар созгор менамояд. 

Яке аз шоироне, ки дар ин замина беш аз дигарон ба ибдоъ ва навҷӯйӣ даст 

задаст, Муъмин Қаноат мебошад. Шоире, ки дар шеъри муосир корҳои тозаи 

хешро дар вазн бо корбурди шумори мухталифи аркон шуруъ намуд. 

Моҳияти ин шева аз ин қарор аст, ки вазн дар ихтиёри шоир аст ва ӯст, ки 

бо муқтазои ҷаҳони андеша ва афкор, эҳсосоту авотиф матолибро бо теъдоди 

гуногуни рукнҳои як баҳр баён медорад. 

Бояд гуфт, ки муҳаққиқ бо шавоҳиде, ки оварда ба чанд ҷанбаи ашъори 

шоирони навпардоз ишорат мекунад. Нахуст перомуни баҳри мавриди назар ва 

зиҳофу аркони он, ҷойгоҳи он дар шеъри баргузида, ҳамчунин ба лаҳну муҳтаво 

ва нақши тозагиҳо дар матн сухан дар миён мегузорад. Вале ба андешаи мо зимни 

таҳлили шавоҳид боз ҳам мавзуоте ҳастанд, ки зикрашон аз назарҳо дур 

афтодааст.  

Воқеан М. Қаноат дар инкишофу пешрафти ашъори навпардозона дар 

адабиёти муосир саҳми боризе дорад. Дар ин замина шеъри «Гули бодом» яке аз 

сурудаҳои муваффақи ӯст: 
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  Суми мармар/думи мухтар/Пари кафтар/дави сар-сар/Миёни дастаи 

ханҷар/Чи гардан/ гардани духтар!/Аҷаб хушрӯю бозингар/Гули бодом!/Ба Волга 

бори аввал/Чун садои туй бишнидӣ/Чу тори чанг ларзидӣ/ Садо кардӣ/ Садо 

кардӣ/ Гули бодом…./Ба девори Брест  имшаб/Ҷилварез омадӣ Бодом/Арақрез 

омади Бодом/Накарда хокро озурда/Гулрез омадӣ Бодом/Ай Бодом!.../Дави аспи 

ҳисорӣ/Марди човандози хатлонӣ/Замини сахти олмонӣ/Ба сарҳо хашми 

яздонӣ/Ба дилҳо меҳри инсонӣ/Набуд ин роҳи осоне/Гули Бодом!/ Агар душман 

ба по бошад/Зи рӯяш хез мекардӣ/Агар афтода бошад зер не/Парҳез мекардӣ/ 

Аҷаб рафтори пандомез мекардӣ/Гули Бодом  [20, 49-50]. 

Шеъри мазкур дар баҳри ҳазаҷи солим суруда шудааст ва фарогири 17 

банд мебошад. Яке аз вижагиҳои навҷӯиҳои М. Қаноат шикастани мисраъҳо ё 

аркон аст. Яъне вазн нигоҳ дошта мешавад, вале ҷойгузинсозии аркон аз нигоҳи 

шумор дар тасарруфи шоир аст. 

Ҳар банд хусусияти ба худ хос дорад. Баҳри ҳазаҷ, ки худ яке аз буҳури 

пуртаҳарруку шодоб ва рақсонӣ арӯзист пайкараи умумии шеърро устувор нигоҳ 

медорад. Вале ба андешаи мо ҷаззобияту кашандагии ин шеър бештар бар вуҷуди 

дигар аносиру абзори шеъри муртабит аст.   

Нахуст ин ки шеър бо тавсифи шоиронаи қаҳрамони асар асп шуруъ 

мегардад. Маҷмуи авсоф ва ё ин ки ташбеҳоте, ки шоир барои васфи асп қоил 

мешавад, дар ҳамон оғоз зеҳну диққати хонандаро ба худ ҷалб месозад. Мисраъҳо 

ба назар мисли амвоҷи дарё дар ҳоли пасту баланд шудан мебошанд. Гузашта аз 

ин нақши қофияҳои дохилӣ ва канорӣ дар ин банд ва бандҳои баъдӣ ниҳоят 

муассиру коргар аст.  

Бо гузаштан бо банди дигар ва шуруи саҳнаи нав қофия низ дигар 

мешавад. Банди севуму чорум бошад чи аз нигоҳи истифодаи қофия ва чи аз 

назари мусиқии вожагон ҷолиби таваҷҷуҳ аст. Такрори сомити «з» дар вожагони 

ҷилаврез, арақрез, гулрез, хез, парҳез, пандомез ба шеър ташаххусу барҷастагии 

вижае додааст. 

Гузашта аз ҳамаи ин мисраи «Гули бодом», ки дар охири ҳар банд такрор 

мешавад, ҳамчун нуқтаи хотим ва пайвандгари бандҳо маҳсуб мешавад. Зимни 
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баррасии ин шеър бояд ба ҷанбаи равоншиносии он низ таъкид варзид. Шеър бояд 

ойинаи ҳолату вазъияти қаҳрамонон бошад. Гуфтем, шеър бо васфи зебоиҳои аспи 

қаҳрамони аслии шеър ибтидо мегирад. Мазиятҳо, шохисҳои зебошиносонаи асп 

бозгӯ мешаванд, ривоят бо ҳолу ҳавои хушнудона сар мешавад, вале зимни 

расидан ба калимаи «аҷаб» эҳсос мешавад, ки пушти ин авсоф андӯҳу ғаме 

нуҳуфта аст. Замоне исми асп, «Гули Бодом»-ро ба забон меоварад, ин афсӯсу 

дареғ нерӯ мегирад ва мабдаъу хестангоҳи ин ғам чеҳра боз мекунад. Ба ҷуз ин 

ҷойи зикр аст, ки ибора-исми «Гули Бодом», ки дар поёни бандҳо такрор мешавад, 

як навъ таваққуф эҷод мекунад. Зимни ин таваққуф аст, ки мавзуъ ё дарунмояи 

аслии шеър, ки муҷиби нороҳатии равонии ровӣ шуда, аз нав дар хотироташ 

таҷдид мегардад, зеҳнашро бармеангезад, то саҳнаи дигаре аз рӯзгори он азизи аз 

дастрафтаро ба ёд биёрад. 

А. Ҳаким дар иртибот бо ин шеваи кори М. Қаноат чунин андеша дорад: 

«Дар истифодаи Қаноат арӯз бо вуҷуди шикастану дигарсозиҳо аз он шакли 

анъанавии худ, ки ба қавли арӯзиён хеле вазни хушоянд ва мутаранним аст, боз 

ҳам хушояндатар ба гӯш мерасад. Пас инҷо он азме, ки мехоҳад арӯзро шикаста 

мутараннум ва мусиқавияташро барҳам зада, ба он оҳанги ифодаи ҳиссиётро 

диҳад, куҷосту бо вуҷуди шикастани арӯз ин гуна хушояндӣ аз куҷост? Шоир 

рукнҳоро дар ҷое ки ибора тамом нашудааст, намешиканад. Шикастани рукнҳо ба 

тамомият, оҳанг ва бардошти маънавии ибора вобаста аст. Ин ҳолат натиҷаи он 

аст, ки шоир нисбат ба баробарвазн овардани рукнҳо камтар аҳамият дода, 

рукнҳоро аз рӯйи қонуни тамомияти лаҳниву наҳвӣ меорад.» [51, 164-165]. 

Бояд арз намуд, ки донишмандони тоҷик зимни арзёбии арӯзи озод бештар 

ба ҷанбаи мусиқӣ, ритмии он таваҷҷуҳ мабзул доштаанд. 

Аз ҷумла А. Ҳаким бар ин ақида аст: «ҳамон равияи тозае, ки дар назми 

муосир бо номи шеъри нав, арӯзи озод, шеъри озод ва монанди ин ном бурда 

мешавад, маҳз барои кам кардани унсурҳои ритм дар шеър кӯшида истодааст. 

Вале ҳар чизе ки аз шеър дур партофта мешавад ва хотири чизи дигарест, ки ба 

назари шоир пураҳамияттар аст. Аз ҳамин сабаб аз ҳисоби камтар шудани 

унсурҳои ритм дар шеър ягон унсури дигари он пурқувваттар мешавад.» [51, 170]. 
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Муҳаққиқи тоҷик марҳум М.Аҷамӣ дар иртибот ба тозаҷӯйиҳои М. Қаноат 

дар абёт ва мисраъҳои алоҳида, тааммуқ бахшидани маъноро тавассути 

хаёлбандиҳои мустақил вижагии чашмрас медонад [6]. 

«Хаёлбандии андеша ва тасвир дар кори устод М. Қаноат печида, рушан ва 

ноб аст, ки дар зарофатҳои ширин ранг бастааст. Дар кори шоир умқ ва маъност, 

ки хаёлбандӣ бар он мечархад ва аз он сурат мегирад. Як равиши тоза дар кори 

шоир он аст, ки дар ҳар байт хаёлбандии мустақилро ба кор мебарад. Ҳарҷо ки 

хаёлбандӣ дар мисраъ ё байт ё бандҳои шеър пойин мешавад, умқ ва маъност, ки 

боло меравад.» [6, 15]. 

Падидаи шеъри нав аз ҷониби бисёре аз муҳаққиқони тоҷик мавриди 

арзёбӣ ва баррасиҳои мӯшикофона қарор гирифтааст. Вале мутаассифона ағлаб 

дидгоҳҳои эшон дар тарсиму бозгушоии чеҳраи воқеии ин ҷараёни тозанафас 

кулливу умумӣ ё такрори гуфтаҳои якдигар аст. Шеваи нақди донишмандони 

тоҷик ба гунаест, ки гурӯҳе онро аз нигоҳи муносибату бархурдаш ба инсон, 

гурӯҳи дигар аз нигоҳи фаннӣ, иддаи дигар пайванди онро бо иҷтимоъ ва масоили 

иҷтимоӣ мавриди баррасӣ қарор додаанд. 

Масалан донишманди фақид А. Маниёзов перомуни шеъри нав ва 

таҷассуми инсон дидгоҳҳои ҷолиб дорад. ӯ дар мақолае чунин менависад: «Яке аз 

мавзуъҳои асосии шеъри нав тавсифи одам ва лаҳзаҳои умри одамист. Мазмуни 

аксари шеърҳои навро баёни эҳсосот ва кайфияти руҳӣ, орзуву амал ва ҷаҳду 

ҷидолҳои инсон, ситоиши хислатҳои писандида, сифатҳои фарқкунандаи он 

фароҳам овардааст. Худро узви комилҳуқуқи ҷамъият донистан ва дар тақдири он 

масъулият ҳис кардан, муҳимтарин ҷиҳат дар ситоиши қаҳрамони лирикӣ 

мебошад.» [23, 144]. 

Адабиётдони маъруфи тоҷик Ш. Раҳмонов вижагиҳои шеъри нави тоҷикро 

дар умқу кунҳи таркиботу ибороти хоси шоирони ҷудогона медонад. Мазкур дар 

китоби худ чунин изҳор медорад: «Мастон худро «шуълаи оташ» ва Ҳ. Файзулло 

худро «қатраи борон» номиданд, ки ба ин восита мехостанд. «Шамъи васли 

дӯстдорон», «ташнашикани ғунчаҳои навсабзида» бошанд. Қаҳрамони лирикии 

М. Қаноат, Лоиқ, Бозор, Гулназар ва монанди инҳо асосан куҳсорон буда, 
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муборизи роҳи озодӣ сулҳу амонӣ ба назар менамуданд ва минбаъд асосан 

муборизи зидди ҷанги нави ҷаҳонӣ ва сард буданд, ки империализм бармехезонид. 

Аксари шоирони шеъри озод ба туфайли калимаю ибораҳои асливу маҷозӣ, ки 

тазоди ҳикматомез доштанд, хонандаву шунавандаро ба муҳимтарин мулоҳизаҳои 

фалсафӣ ташвиқ менамуданд [30, 159]. 

Шодравон Ш. Ҳусейнзода, ки яке аз донишмандони саршиноси адабиёти 

тоҷик аст, перомуни вижагиҳои шеъри нав ва шеъри имрӯз чунин изҳори назар 

менамояд: «қувват гирифтани амиқандешӣ, рӯ овардан ба инсони офаридгор, ба 

халлоқи ҳама ва ҳаргуна неъматҳо дар рӯйи замин, тақдир ва тараннуми 

муъҷизаосои он низ аз хусусиятҳои шеъри имрӯза мебошад.» [23, 231]. 

Тааллуқу ҷустор дар атрофи шеър ва махсусан ашъори навпардозонаи 

шоирони муосир муҳаққиқи пуркор А. Сатторовро ба сӯйи осебшиносӣ ё 

заминашиносии шеър ҳидоят мекунад. ӯ пас аз пажӯҳишҳои амиқ ба ин натиҷа 

мерасад, ки «дигаргуниҳои сифатие, ки дар шеъри муосири тоҷик ба вуҷуд омад, 

зуҳури якбора набуда, ҳосили таҷрибаҳои адабии солҳои пешина мебошад. Ҳаёт 

ҳамеша аз гардишҳои бузурги иҷтимоӣ иборат аст, ки замони ҷамъбасту 

хулосабарориҳо замони аз қуллаҳои баланди таррақиёти имрӯза ба гузашта баҳо 

додан ва аз ҳамин мавқеъ ба сӯйи уфуқҳои дури оянда назар кардан мебошад.» 

[39, 117]. 

Муҳаққиқи ёдшуда аз заминашиносии шеъри нави тоҷик ва таҳаввулоте, 

ки шоирони тоҷик дар осори навпардозонаи хеш ба зуҳур расониданд дақиқ 

мешавад ва афкори арзишмандеро дар робита ба аносири шеърсоз ва абзори 

шоирӣ баён медорад. Номбурда дар халқу офариниши осори ҳунарӣ, бавижа 

шеър, поэтикаи шеър, диди шоирона ва ҳунару фаросати шоиронро ниҳоят 

арзишманд меҳисобад.   

Ҷолиби таваҷҷуҳ аст, ки охири солҳои шастуми қарни гузашта барои 

таҳқиқу баррасии ҷанбаҳои назарӣ ва бознигарии моҳияти зуҳури шеъри нав ва 

осори навпардозонаи шуарои тоҷик давраи пурборе маҳсуб мегардад. 

Дар ин солҳо муҳаққиқони зиёди тоҷик дар атрофи ҷанбаҳои гуногуни ин 

падидаи адабӣ изҳори назар намуданд. 
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Аз ошноӣ бо дидгоҳҳои эшон чунин ба назар мерасад, ки ағлаби эшон бо 

шеъри нави Эрон ва мабоҳисе, ки дар перомуни он дар адабиётшиносии Эрон рух 

дода, то ҳадде хабардоранд.  

Номаънусӣ, инҳирофравии ғайримаъмулии сабки шоирони муосири Эрон 

эшонро бо тааммулу андеша водор сохта. Шинохти онӣ ва мизони он барои назар 

додан онҳоро ангеза дода. Замон гӯё пеши онҳо вазифа гузоштааст: бояд чизе 

гуфт ва матлаби ҷондору решадор гуфт. Ин аст, ки бо мурури нашрияҳои расмии 

он солҳо мо бо андешаву нуқтаназарҳои аҷибу ғариб рӯ ба рӯ мешавем. Гоҳо 

эҳсос мешавад, ки эшон ба сатҳи лозим ба ҷаҳони ин падидаи адабӣ пай 

набурдаанд. Ба дигар сухан моҳияти вуҷудии онро дарк накардаанд. Гоҳо зеҳни 

эшонро ваҷҳи берунии шеъри нав ё худи унвони он ба худ машғул доштааст. Ин 

аст, ки ақоиди бархе аз пажӯҳандагон аз нигоҳи имрӯз хеле содаву сатҳӣ ба назар 

мерасанд.  

Ба хотири он ки ин андеша бепоя набошад аз мақолоти иддае нақли қавл 

мешавад. Донишманди шинохтаи тоҷик Шарифҷон Ҳусейнзода дар мақолае дар 

перомуни куҳнагиву қадимат ва тозагиву навӣ сухан дар миён мегузорад ва 

мухолифати хешро нисбати тақсимбандии шеър бо куҳнаву нав баён медорад. Аз 

дидгоҳи ӯ зимни арзёбии шеър лозим аст миёни шеъри хубу шеъри бад марз 

гузошт ва ҳусну қубҳро таъйин намуд, зеро «ҳар як шеъри хубе, ки ба дилҳо роҳ 

ёфта, хонандаро ба шӯру шавқ оварда тавонад, албатта шеъри нав аст.» [39]. 

Донишманди шаҳири тоҷик зиндаёд Аълохон Афсаҳзод бошад зимни 

арзёбии вижагиҳои шеъри нав чунин изҳори ақида менамояд: «дар шеъри нав 

суханони зиёдатӣ кам буда унсурҳои реализм ҷонноктар намудор мешаванд.» [39]. 

Раҷаб Амонов, муҳаққиқи дигари тоҷик мавзуи шеъри навро аз лиҳози 

пайванду иртиботи он бо табиат ва таъсирпазирии шоирон аз мазоҳири 

рангоранги табиат мавриди арзёбӣ ва таҳлил қарор медиҳад. Пажӯҳишу ҷустор 

дар осори шоирони муосир номбурдаро ба чунин натиҷае мерасонад, ки таҳаввулу 

дигаргуниҳое, ки дар паҳнои шеъри муосири тоҷик дар қисмати вазну қофия дар 

тули солиён ба вуҷуд омада, нишони зуҳури сабки тоза ё роҳи навине нест, балки 

«шеъри нав шеъре хоҳад буд, ки дорои натиҷаҳо, мавзуъ ва қолабҳои шеър, балки 
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таваккури тозае ҷорӣ шуда услуби тасвири воқеаҳо ба тарзи нав анҷом гирифта 

бошад. Яъне, дар мадди аввал як нав сабки тоза, шакл гирифтани шеър зарур 

мебошад. Ҳар гуна сабки тоза дар адабиёт давраи махсус аст. Агар он нишонаи 

барҷастаи марҳилае дар таърихи адабиёт набошад, агар дар он аз ҷиҳати сифат 

тағйироти махсус мушоҳида нагардад, дар бораи навии он сухан гуфтан нашояд» 

[39]. 

Бар асоси ин андеша муаллифи мақола ба ду вижагии барҷастаи шеъри 

навпардозона, яъне таҳкими пайванду иртибот миёни моҳияти рамзии ашёҳо ва 

падидаҳои табиат, ҳамчунин худро шабеҳи ашёи табиат ангоштани шоир аст. 

Дар заминаи нақди шеъри навпардозона махсусан ба як андешаи 

пураҳамияти Раҳим Ҳошим, донишманди шуҳратёри тоҷик бояд ишора намуд. Ба 

гумони мо дарку тасаввури ӯ нисбат ба падидаи шеъри нав нисбат ба дигар 

пажуҳандагону муҳаққиқони адабиёт амиқтару ба воқеият наздик аст. Мазкур 

зимни арзёбии мақому ҷойгоҳи шакл дар халқу офариниши шеър шаклро 

вобаставу мадюни мазомини мавриди назар медонад. Ба андешаи номбурда шакли 

нав дар назм замоне ҳаққи қонунӣ пайдо мекунад, ки мазмун онро талаб кунад, ба 

мазмун вобастагии узвӣ дошта бошад [39]. 

Таваҷҷуҳи муҳаққиқону адабиётшиносони тоҷик ва шеъри нав махсусан 

дар замони соҳибистиқлолӣ вусъати бештаре пайдо намуд. Соли 1996 таълифоти 

адабиётшинос Умар Сафар перомуни масоили шеъри нав ва осори намояндагони 

алоҳидааш ба нашр расид. Аз ҷумла китоби «Пайроҳаи Нимо», ки ба муносибати 

100-солагии бунёнгузори шеъри нави форсӣ Нимо ба чоп расид. Муаллиф зимни 

муаррифии ҷараёни зиндагии Нимо намунаи осори назариашро низ дар атрофи 

хусусиятҳои шеъри нав ироа намуда буд. Дар радифи асари ёдшуда монографияи 

«Сиёвуши Касроӣ ва шеъри нави форсӣ» ба табъ расид. Дар ин монография дар 

радифи баррасии рӯзгору осори Сиёвуши Касроӣ, ки яке аз шогирдони мактаби 

Нимо маҳсуб мешавад ба бисёре аз масоили шеъри нав дахл шудааст. Соли 2005 

монографияи дигари муҳақкиқи мазбур бо номи «Аз хоки рангбохта» дар 

адабиётшиносии тоҷик мунташир гардид, ки ба нақду баррасии ашъори Нимо 

Юшиҷ ихтисос дорад. Ҷои таъкид аст, ки монографияи «Аз хоки рангбохта» 
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комилтарин асар дар шинохти шеъри нав ба шумор меравад, зеро то ба имрӯз 

шеъри нав ва масоили пурпечи он ба таври шоиста таҳқиқу арзёбӣ нашудааст. 

Албатта мақолоту матолиби ҷудогонае анҷом шуда, вале ба таври умда пажӯҳиши 

хосе таълиф нагардидааст [37]. 

  Аз пажӯҳишҳое, ки дар ду даҳсолаи асри ҳозир дар иртибот ба шеъри 

нави тоҷик анҷом шуда, метавон аз асари Р. Ваҳҳоб «Поэтикаи вазн ва 

хусусиятҳои ритмии назми муосири тоҷик» ном бурд [12]. 

Асари мазкурро метавон ҷамъбасти ҷомеи тамоми баҳсҳое донист, ки дар 

тӯли замон аз даҳаи бистуми қарни сипаришуда то поёни он сурат гирифтааст.  

Муаллифи китоб дар фасли аввали диссертатсияи хеш бо диди амиқу 

муҳаққиқона заминаҳои зуҳуру вижагиҳои арӯзи навро, омилҳои дигаргуниву 

таҳаввулоти кайфиро дар назми муосир арзёбӣ намудааст.  

Дар ин қисмат аз устод С. Айнӣ ҳамчун шоири навпардозу мубтакир 

сарояндаи шеъри машҳури «Марши ҳурият» зикри ном мешавад ва қиёсе миёни 

ин сурудаи ӯ ва манзумаи «Афсона»-и Нимо Юшиҷ бунёнгузори шеъри нави Эрон 

сурат мегирад. Ҳарчанд бархе аз мулоҳизоти муаллифи диссертатсия баҳсбарангез 

аст, вале номбурда дуруст хотирнишон месозад, ки «сарфи назар аз мушобиҳатҳо, 

тафовути усулӣ дар он оҳанги инқилобӣ ва анҷоми хидмат ба инқилоби иҷтимоӣ 

буд ва баръакс ҳадафи Нимо Юшиҷ дар зимни эҷоди «Афсона» худогоҳона ва ба 

таври барномаи эҷоди як инқилоби адабӣ буд.» [12, 13]. 

 Ногуфта намонад, ки муҳаққиқ дар иртибот бо мавзуи матруҳа нигоҳе ба 

ашъори навҷӯёнаи шоирони насли аввал Абулқосим Лоҳутӣ, ПайравСулаймонӣ 

меафканад ва шохисҳои ҳунари эшонро дар ин росто бозгӯ менамояд. Иттико ба 

ҷанбаи ҳиссии забон ва имконоти забонӣ, бо хитобу шиор лаҳни хоси амирона дар 

чаҳорчӯби арӯз шеър офаридан ва бо ҳамин таъкидҳо ва ҷаззобиятҳои забонӣ 

таҳти таъсир қарор додани мухотибон моҳияти аслии насли аввале буд, ки 

иқдомоти тозаҷуёна доштанд. Ва ин дар ҳоле буд, ки ба ақидаи муҳаққиқ аз 

имконоти бепоёни нуҳуфта дар домони арӯз камтарин бахше истифода нашудааст. 

Мазкур таҳаввулоти бунёдиро барои арӯз аз оғози солҳои шастум медонад. 

Зимни бознигарӣ ва таҳлилу арзёбии дидгоҳҳои донишмандону шеършиносони 
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тоҷик диди тозаеро дар атрофи илали зуҳури шаклҳои тоза ва махсусан чаҳорпора 

иброз медорад. Ба қавли ӯ мазмуни нави бархоста аз батни замон муҷиби зуҳури 

шаклу фурми нав гардид. Зеро ин мазмун аз шоир тақозо менамуд, нигоҳу 

бархурди густурда ба ҷаҳони дарунии инсон дошта бошад, тавассути сужаҳо 

тарсими зеҳнияти шаклгирифта ҷанбаҳои мазоминро тарсим намояд. Ин асар 

боиси пайдоиши «чаҳорпора» гардид. Ба навиштаи донишманди мазбур «ин шакл 

барои баёни хеле озоду табии фикру андеша ва ташаккули муратаби сужети 

лирикӣ ё сужети ҳамосие, ки дар ашъори лирикӣ  пайдо шуда буд, мутобиқат 

менамуд ва бо ин фазилатҳои вижаи худ дар ашъори бештари шоирон мавқеи 

асосӣ пайдо кард… Аз ҷумлаи вижагиҳои ин шакл яке ин аст, ки агар дар як банди 

чунин шеъре як пораи нисбатан мустақили эҳсосот ва андеша баён гардад, онро 

орому равон ва бидуни ҳеҷ нав сакта ва гиреҳе метавон ба банди дигар интиқол 

дод.»  [12, 21-22]. 

Чаҳорпора дар зуҳури арӯзи нав ё шеъри нави тоҷик поя ва заминаи асосӣ 

гардид. Муаллифи диссертатсия таҳаввули дар авзони шеъри форсӣ ба вуқуъ 

пайвастаро хеле арзишманд медонад ва чунин менигорад: «Тағйироте, ки дар вазн 

ба вуҷуд омад нисбат ба тағйироти қофия пурбортар буд.» [12, 24]. 

Зеро дар натиҷаи шароиту имконоте, ки бар асари ин дигаргуниҳо ба амал 

меомад, шоир метавонист то ҳадди лозим дар чаҳорчӯби як банд матлаби хешро 

афзойиш ё коҳиш бахшад. Гузашта аз ин қофияро тибқи майлу иродати худ ҳар ҷо 

ки бихоҳад ҷойгузин намояд. 

Бояд гуфт, ки дар диссертатсияи Рустами Ваҳҳоб асосан пасту баланди 

арӯзи нави тоҷик дар мисоли ашъори шоири бузург М. Қаноат мавриди арзёбӣ 

қарор гирифтааст. Дар зуҳуру ташакулу камоли арӯзи нав нақши оҳангу 

хусусиятҳои ритмии ашъор нақши бориз доранд ва муҳаққиқ бештар ба ҳамин 

ҷанбаҳои шеъри М. Қаноат диққат намудааст. 

Рӯйиҳамрафта муҳаққиқи мазкур бар мабнои пажӯҳишҳои анъанашудаи 

хеш ба ин натиҷа мерасад, ки ҳар як таҳаввулу дигаргуние, ки дар назми муосири 

форсӣ бавижа дар вазну дигар абзори шеърсоз, аносири лаҳнӣ- ритмии он ба 

зуҳур расида, заминаи аслиаш имконоти арӯзи суннатӣ будааст. Вале ангезаву 
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муҳаррики ин ҷунбиши ибдоъомез таҷрубаи бунёнгузорони назми навини тоҷик, 

ошноӣ ва шинохти падидаҳои навҷӯёнаи шоирони дигар ақвому милал ва 

махсусан намунаҳои шохиси шеъри нави Эрон будааст.  Дар поёни ин зерфасл 

ҷойи таъкид аст, ки дар шинохти шеъри нави тоҷик ва барҷастагиҳои эҷодии 

намояндагони алоҳидааш монографияҳои муҳаққиқ Умар Сафар қобили мулоҳиза 

аст. Соли 2015 китоби «Зистан бо шеър» ба нашр расид, ки фарогири асари 

судманди дар маърифати шеъри шодравон Ҳ.Файзулло махсуб мешавад. Бахше аз 

ин китоб ба таҳлилу арзёбии заминаҳои зуҳури шеъри нав бахшида шудааст. 

Китоби дигар «Бигӯ тарона бимонад» унвон дорад, ки дар бораи эҷодиёти шоири 

боқариҳаи тоҷик Салими Хатлонӣ баҳс мекунад. Дар матолиби китоб қайд шуда, 

ки нақши Салими Хатлонӣ дар инкишофу камоли шеъри муосир ва махсусан 

шеъри сапед бисёр муассир аст.  

 Зикр шуд, ки мавзуи таҳқиқи мо ба таъсири шеъри нав ва таҳаввули 

маснавӣ ва достонсаройӣ дар мисоли шоирони алоҳида ихтисос дорад. Гуфтан 

лозим аст, ки аз адабиётшиносони тоҷик ҳеҷ касе ба ин масъала таваҷҷуҳ 

накардааст. Агар ҳам аз маснавие ҳам зикри ном шуда, мақсуд муҳтаво ва 

дарунмояи он будааст. Танҳо маснавӣ ё манзумае, ки дар атрофаш сухан зиёд 

рафта, «Афсона»-и Нимо Юшиҷ аст. Нуктаи дигаре, ки бояд махсус таъкид шавад, 

масъалаи таъсирпазирӣ мебошад. Муҳаққиқоне, ки дар ин мавзуъ матлаб 

навиштаанд, бештар аз таъсири шеъри рус ва махсусан тозакориҳои шоири 

шаҳири рус В.В.Маяковский зикри ном кардаанд. Албатта ҳеҷ кас мункири ин 

даъвӣ нест, вале ба андешаи мо маҳз таъсири шеъри форсӣ ва махсусан шеъри 

Эрону Афғонистон буд, ки адабиёти муосири мо дучори дигаргуниҳои шигарфу 

бунёдӣ шуд. Бо талабу иқтизои мавзуи таҳқиқ нахуст лозим медонем ба таври 

мухтасар, дар атрофи собиқаи маснависаройӣ дар адабиёти тоҷик сухан дар миён 

бигзорем. 
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3.2. Маснавӣ ва вижагиҳои он дар адабиёти классик 

 

Маснавӣ яке аз қадимтарин шаклҳои шеъри форсӣ ба шумор меравад. Ба 

гунае, ки ҳатто дар осори шоирони қарни 10-ум мо ба намунаҳое аз абёт дучор 

мегардем, ки бозмонда аз маснавиҳои алоҳидаанд. Як нуктаро набояд фаромӯш 

кард, ки дар адабиётшиносии мо дар шинохти истилоҳии ин жанр миёни вожаи 

маснавӣ, манзума ва достон қариб, ки фарқ намегузоранд. Масалан имрӯз вақте ки 

аз достони ин ё он адиб ном мебаранд, манзурашон ҳамон маснавӣ аст. Аҷиб ин 

аст, ки вақте ки маснавӣ мегӯянд, қабл аз ҳама «Маснавии маънавӣ»-и 

Ҷалолиддини Балхӣ ба зеҳнашон мерасад.  

Нуктаи дигаре, ки дар адабиёти таҳқиқӣ ба он таваҷҷуҳи хос шуда, 

таъйини хостгоҳи маснавӣ аст. Бархе бар ин ақидаанд, ки ихтирои маснавӣ 

мансуби эрониён аст. Масалан Шиблии Нуъмонӣ дар китоби «Шеър-ул аҷам» 

хотирнишон сохта, ки эрониҳо замонҳо пеш аз арабҳо ин жанрро ба кор 

гирифтаанд ва дар адабиёти араб маснавие ба пояи «Шоҳнома»-и А.Фирдавсӣ 

«Маснавии маънавӣ»-и Мавлавӣ ва «Ҳафтпайкар»-и Н.Ганҷавӣ наметавон пайдо 

намуд. Аслан арабҳо маснавиро бо истилоҳи муздаваҷ ном мебаранд ва аксар ин 

муздаваҷҳо шомили мазмуну муҳтавои фанниву илмӣ, аз ҷумла фарогири аҳкоми 

сарфиву наҳвӣ ва мантиқӣ аст. Ҳарчанд барои сурудани маснавӣ вазнҳои 

муайянеро пешниҳод накардаанд, вале мурури масири зуҳуру камоли ин жанр 

нишон медиҳад, ки дар хилоли замон авзони хосе барои маснависароӣ пазируфта 

шудааст. Табиати маснавиҳо тақозо мекунад, ки барои онҳо вазнҳое интихоб 

шаванд, ки кӯтоҳу сабук бошанд. Кӯтоҳӣ ба ин маънӣ, ки шомили ҳиҷоҳои 

камтаре бошанд ва бо осонӣ дарку фаҳм шаванд. 

Дар ҳар сурат санади дақиқе дар дастрас нест, ки барои маснавӣ вазнҳои 

муаяйнеро таъйин карда бошанд. Гоҳо мешавад, ки дар эҷодиёти як шоир бо як 

вазн ҳам маснавӣ ба чашм мерасад ва ҳам ғазал. Масалан дар девони шоири қарни 

ҳаштум Авҳадии Мароғаӣ бо яке аз вазнҳои машҳури маснавӣ, яъне ҳазаҷи 

мусаддас (мафоилун, мафоилун, фаъулун) ҳам ғазал суруда шуда ва ҳам маснавӣ, 

ки порае ба сифати намуна нақл мешавад: 
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Зи ҷоми ошиқӣ мастам дигар бор, 

Буридам меҳру пайвастам дигар бор. 

Ба доми оқиле афтода будам, 

Зи доми оқиле ҷастам дигар бор. 

Зи ишқат тавба кардам, чун бидидам, 

Туро, он тавба бишкастам дигар бор. 

Маро маъзур дор ар бархурӯшам, 

Ки ҳам девона ҳам мастам дигар бор.  [30, 224]. 

Дар вазни боло порае аз маснавии Авҳадии Мароғаӣ нақл мешавад:  

Дигар бӯйи баҳор овардаи бод, 

Насими зулфи ёр овардаи бод. 

Ба дом андар кашидӣ хастаеро, 

Зи доми ишқ берунҷастаеро. 

Дигар бо ишқ паймон тоза кардам, 

Мусулмон гаштам, эмон тоза гаштам [30, 225]. 

Яке аз вижагиҳои маснавӣ аз он иборат аст, ки дар корбурди қофия 

имконоту зарфият ва озодии бештаре нисбат ба дигар жанрҳои адабӣ дорад. Аз ин 

сабаб, зимни офариниши қиссаҳои тӯлонӣ ва мавзуъҳову матлабҳои муфассал 

мисли афсонаҳои халқӣ, диниву мазҳабӣ ва ахлоқӣ, ҳаммосӣ ва фалсафӣ бисёр 

муносибу созгор аст. 

Ҷанбаи дигари ин мусоид будану созгорӣ барои шарҳу баёни қиссаҳои 

тӯлонӣ вуҷуди вазнҳои кӯтоҳу нарму латифи маснавӣ аст. Аз ин рӯ, аз замонҳои 

пешин барои маснавиҳо вазнҳое интихоб мешаванд, ки фушурдаву кӯтоҳ буда 

нармиши хосе доранд ва аксар баргирифта аз вазнҳои тӯлониву тавиланд. Ба 

дигар сухан аз «модарвазн» (рамали мусаман, фоилотун, фоилотун, фоилотун, 

фоилот), ки яке аз вазнҳои машҳури маснавӣ аст, ахз шудаанд. Бо сарфи назар 

намудан аз як зиҳоф вазни дигари маснавӣ, яъне баҳри рамали мусаддас 

фоилотун, фоилотун, фоилот ҳосил мешавад.  

Бояд гуфт, ки бархе аз шоирон, ки худ маснавиҳои ҷолибе сурудаанд, 

ҳамзамон андешаҳои судманде перомуни нақши авзони маснавӣ дар эҷоди шеър 
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изҳори назар кардаанд. М.А.Солис зимни тарҳи ин масъала аз қавли Ҷомӣ чунин 

менависад: «Ҷомӣ, ки дар муқаддимаи «Ҳафтавранг», ки маҷмӯаи ҳафт маснавии 

ӯст, шарти авзони муносиб ва хоси маснавиҳоро «хифту узубат» яъне, сабукию 

гуворойӣ ва равонӣ медонад ва бар Амир Хусрави Деҳлавӣ, ки ба ду вазни 

номулоими дигар маснавӣ суруда аст, хурда мегирад. Ҷомӣ муътақид аст, ки он ду 

вазн дигар ҳеч кадом дорои ин ду фазилат ва хислати сабукию гувороӣ нестанд.» 

[30, 226]. 

Масъалаи дигаре, ки таҳқиқаш душвор аст, масъалаи қадимӣ будани ин ё 

он вазни маснавӣ аст. Шояд ин аҳамияти зиёде надошта бошад, вале дар ҳар сурат 

метавон вазнҳои маълуму машҳури маснавиҳоро гурӯҳбандӣ намуд. Яке аз 

вазнҳои машҳури маснавиҳо вазни «Шоҳнома»-и А. Фирдавсӣ аст, ки дар баҳри 

мутақориби мусаммани мақсур (фаулун, фаулун, фаулун, фаул) суруда шудааст.   

Бар ин достон низ шаб даргузашт, 

Сипеҳр аз бари хоки тира бигашт. 

Нишаст аз бари тахт Судоба шод, 

Зи ёқути сурх афсаре бар ниҳод [46, 21]. 

Воқеан вазни «Шоҳнома» машҳуртарин вазн миёни авзони маснавиҳост. 

Бисёре аз маснавиҳои шоирони классик аз ҷумла «Гаршоспнома»-и Асадии Тӯсӣ, 

«Искандарнома»-и Низомии Ганҷавӣ, «Бӯстон»-и Саъдӣ Шерозӣ дар баҳри мазкур 

суруда шудаанд. 

Тавре ки аз баррасии маснавиҳое, ки шомили ин вазн ҳастанд, бар меояд, 

аксармавзуоти ҳаммосӣ муфохираву ҷангу набардро фарогиранд. Аммо ин иддао 

қатъӣ нест, зеро баъзе аз соқиномаҳо низ гоҳо бо баҳри мутақориб суруда 

шудаанд. Пас аз баҳри мутақориб дувумин вазни машҳури қадимии маснавиҳо 

вазне мебошад, ки бо он осоре мисли «Калила ва Димна»-и А. Рӯдакӣ, 

«Мусибатнома» ва «Мантиқ-ут-тайр»-и Аттор, «Маснавии маънавӣ»-и Мавлоно, 

«Саломон ва Абсол»-и Ҷомӣ иншо шудаанд. Яъне, баҳри рамали мусаддас, 

фоилотун, фоилотун, фоилот. Махсусан маснавии «Саломон ва Абсол»-и Ҷомӣ 

дорои вазни латифест, ки дар чаҳорчӯби худ афкори рамзиву фалсафӣ ва ишороти 

ирфонии худро ифода намудааст.  
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Юсуфи Канъон чу дар зиндон нишаст, 

Бар Зулайхо омад аз ҳиҷрон шикаст. 

Хонумон бар вай чу зиндон танг шуд, 

Сӯйи зиндон ҳар шабаш оҳанг шуд. 

Гуфт бо ӯ фориғе аз доғи ишқ, 

Ночашида мевае аз боғи ишқ. 

Чанд аз ин бӯстонсаройи нозанин, 

Чу гунаҳкорон шавӣ зиндоннишин. [46, 24]. 

Ба андешаи муҳаққиқони адабиёт вазни дигари машҳури маснавиҳо 

вазнест, ки маснавии «Ҳадиқат-ул-ҳақиқа»-и Саноӣ навишта шудааст. Яъне 

фоилотун, мафоилун, фаълан. Машҳур будани ин вазн бештар ба он хотир аст, ки 

худи ин маснавиҳо миёни мардум шуҳрату маҳбубияти чашмрас доранд. Албатта 

аз шоирони пеш аз Саноӣ такбайтҳое бо ин вазн боқӣ монда, вале асаре, ки комил 

ба мо расида маснавии «Ҳадиқат-ул-ҳақиқа»-и Саноӣ ба шумор меравад. Пас аз 

Саноӣ бояд аз маснавии «Ҳафт пайкар»-и Низомӣ, «Ҷоми ҷами»-и Авҳадӣ ва 

«Силсилат-уз-заҳаб»-и Ҷомӣ бояд ном бурд, ки бо вазни болоӣ суруда шудаанд. 

Барои намуна аз маснавии Ҷомӣ порае нақл мешавад:  

Зад ҳакиме ба тавфи боғ қадам, 

Дид зоғу кабӯтаре бо ҳам. 

Ҳар ду фориғ нишаста бар як шох, 

Дар забоноварӣ ба ҳам густох. 

Монда ҳайрон ба фаҳми хӯрда шинохт, 

К-ин на бар вақфи ҳикмат асту қиёс. [46, 26]. 

Вазни «Вис ва Ромин»-и Фахриддин Асъади Гургониро низ метавон аз 

вазнҳои машҳури маснавиҳо баршумурд. Ин маснавӣ дар баҳри ҳазаҷи мусаддас 

(мафоилун, мафоилун, мафоил) суруда шуда, бисёре аз маснавиҳои маъруф аз 

қабили «Хусраву Ширин»-и Низомӣ, «Асрорнома» -ву «Иллоҳинома»-и Аттор, 

«Юсуфу Зулайхо»-и Ҷомӣ, «Фарҳоду Ширин»-и Ваҳшӣ дорои вазни мазкур 

мебошанд. Аксар достонҳое, ки дарунмояҳои ишқӣ, мазомини ахлоқӣ ва 
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суфиёнаву ирфонӣ доранд, бо ин вазн суруда шудаанд. Барои намуна чанд байте 

аз «Фарҳоду Ширин»-и Ваҳшии Бофақӣ нақл мекунем: 

Иллоҳо синае деҳ оташафрӯз, 

Дар он сина диле он дил ҳама сӯз 

Ҳар он дилро, ки сӯзе нест, дил нест 

Дили афсурда ғайр аз обу гил нест. 

Дилам пуршуъла гардон сина пурдуд, 

Забонам кун ба гуфтан оташолуд. 

Дар миёни авзони машҳури маснавиҳо аз вазни маснавии Ҳоқонӣ «Туҳфат-

ул-ироқайн», «Лайлӣ ва Маҷнун»-и Низомӣ низ ҳамчун вазни маъруфу маълум ёд 

мекунанд, ки дар яке аз шохаҳои баҳри ҳазаҷ (мафъулун, мафоилун, мафоил) 

суруда шудаанд. Гурӯҳе аз маснавиҳо, ки дар баҳри сареъ (муфтаилун, 

муфтаилун, фоилот) нигошта шудаанд, маҳз бо он маъруфият пайдо намуда баҳри 

мазкурро низ аз ҷумлаи вазнҳои машҳур мешуморанд. 

Миёни вазнҳои машҳур вазни достони «Субҳат-ул-аброр»-и Ҷомиро, ки 

дар баҳри рамали махбуни мусаддас (фаилотун, фаалот ё ки фоилотун, фоилотун, 

фаилот) эҷод шудааст, муҳим мешуморанд. Барои мисол: 

Чаҳордаҳсола маҳе бар лаби бом, 

Чун маҳи чордаҳ дар ҳусн тамом. 

Бар сари сарв калагӯша шикаст, 

Бар гул аз сунбули тар силсила баст. 

Пас аз авзоне, ки ҳамчун вазнҳои маъруфу маълум дар маснавиофаринӣ 

шинохта шудаанд, танҳо вазни «Афсона»-и Ниморо ҳамчун вазни ибтикорӣ 

шинохтаанд, ки дар бобҳои қаблӣ атрофаш сухан рафтааст.  

3.3.  Манзумасароӣ дар адабиёти муосири тоҷик. Дар осори шоирони 

муосири тоҷик мо ба намунае аз маснавиҳо дучор мешавем. Ҳарчанд аз онҳо 

ҳамчун истилоҳи маснавӣ камтар ёд мешавад, вале сохторашон ба маснавиҳои 

пешин монанд аст. Дар ин бахш манзури мо таҳлилу арзёбии ҳамаи маснавиҳо 

нест, балки ба бархе аз онҳо ишора мекунем, ки зимни омӯзиши адабиёт ҳамчун 

достон ёд шудаанд. Аз шоирони маснависаройи муосир нахуст бояд аз Абулқосим 
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Лоҳутӣ ном бурд. Аз Лоҳутӣ чанд достоне ба ёдгор монда, ки намунааш достони 

«Кремл» ва достони «Мардистон» мебошад. 

Достони «Кремл» дар вазни суннатӣ, баҳри ҳазаҷи муссамани ахраб 

(мафъулун, мафоилун) навишта шудааст. Қобили зикр аст, ки шоир маснавии 

худро ба тавсифу тарсими қасри Кремл бахшида, зимнан онро бо «Харобаҳои 

Мадоин», ки маснавии ҷолибест аз Ҳоқонии Шервонӣ мавриди қиёс қарор 

медиҳад. Ҳарду маснавӣ аз нигоҳи сохтору шакл ба ҳам шабеҳанд, танҳо 

дарунмоя ва мазомини мухталиф доранд. Маснавиҳои мазкур аз нигоҳи мазмуну 

мундариҷа ва вожагону таркиботи коргирифта аз ҳам тафовут доранд, ки ин 

масъалаи дигарест. Яке аз вижагиҳои ҷазоби достони «Кремл» баҳрагирӣ аз 

орояҳои адабӣ ва махсусан санъати ташхис аст. 

Маснавии «Мардистон» бошад, баёни рамзиву тамсилӣ дорад ва асосан аз 

вазну асбобу абзори суннатӣ дар он истифода шудаанд. Тозагии қобили мулоҳизае 

дар сохтору шакли он дида намешавад. Барои мисол: 

Ин сухан шираи дилу ҷон аст 

Лоиқи ҳадя бар далерон аст 

Бо далерони сотсиалистӣ  

Қаҳрамонҳои зиди фашистӣ 

Бе сухан зиндаҳои ҷовидон. 

Ба андешаи адабиётшиноси тоҷик Х.Отахонова «Дар адабиёти садаи 20-ум 

нахустин бор Мирсаид Миршакар дар манзумаи «Одамон аз боми ҷаҳон» 

гуногунвазниро ба маънои том истифода кард. Муқаддимаи манзумаи ӯ дар вазни 

рамали мусаддаси мақсур ва дигар қисматҳои он дар вазни хафифи махбуни аслам 

навишта шудааст. Ин хусусият дар эҷодиёти шоирони дигар низ ривоҷ ёфт. Дар 

адабиёт манзумаҳое эҷод шуд, ки ҳар як боб мувофиқи мазмуну оҳанги худ, дар 

вазни дигар навишта шудааст. Аз ҷумлаи ин манзумаҳо метавон ба «Мавҷи 

табрикҳо»-и Мирзо Турсунзода, «Мавҷҳои Днепр», «Сурӯши Сталинград», 

«Гаҳвораи Сино»-и Муъмин Қаноат, «Тоҷи давлат» ва «366 паҳлӯ»-и Ғаффор 

Мирзо ишора кард.» [127,18]. 
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Аммо ба гумони мо маъруфтарин шоири маснависаро пас аз Лоҳутӣ устод 

М.Турсунзода ба шумор меравад. Достони «Чароғи абадӣ», «Ҷони ширин», 

«Ҳасани аробакаш», «Писари Ватан» намунаи маснавиҳои ӯянд. 

Бояд гуфт, ки маснавиҳо аз нигоҳи вазну абзорҳои шеърӣ тозагие 

надоранд. Аксар бо истифода аз авзои суннатӣ суруда шудаанд. Вале аз нигоҳи 

забону дарунмояҳо, мавзуоти матруҳа ҷалби назар мекунанд. М.Турсунзода дар 

достонҳои худ забони расмиро раҳо мекунад ва бештар ба забони мардум такявар 

аст. Достони маъруфи М.Турсунзода «Писари Ватан» мебошад. 

Ҳар як ҳунарманд марбут ба доираи мутолиоти хеш, истеъдоду нубуғи зотӣ 

ҷаҳони хосу вижае дорад. 

Диди ҳар як адиб кам ё беш аз дигар шоиру адиб мутафовит аст. Як падидаву 

рухдод, як шайъ метавонад мавриди таваҷҷӯҳу диққати шоирони мухталиф қарор 

бигирад. Вале таъсире, ки дар зеҳни онҳо аз тарассуду нигариши ашё, мавҷудоту 

мазоҳири он шакл мегирад ҳаргиз наметавонад ҳамсону ҳамрангу ҳамхел бошад. 

Гузашта аз ин зиндагии инсонҳо ҳамроҳ бо мазоминест, ки инсон дар раванди 

ҳаёти ҳаррӯзаи хеш бо онҳо бархӯрд мекунад. Ин мавзуот ба гунае дар руҳу равони 

одамӣ решадор шуда, ки онҳоро намешавад аз саҳфаи хотир ҳазф намуд, канор 

гузошт ё фаромӯш кард. Мусаллам аст, бархӯрди ашхос бар ин мавзуоти калидӣ 

рангину мухталиф аст. 

Бояд гуфт ки мавзуи достони «Писари Ватан» ватандорӣ ва меҳанпарастист. 

Ватан ҷойгоҳест, ки инсон дар домони он зода мешавад, бузург мегардад, хонавода 

бунёд месозад, дар оғӯши он пайвандони худро парвариш медиҳад.  

Достон дар замони даргириҳои хунини Ҷанги Бузурги Ватанӣ ба хотири 

бедорсозии эҳсоси умумӣ, ватандориву ҳимоят аз Ватан иншо гардида аст. Ҷанге, ки 

аз ҳар нигоҳ дар таърихи башар назиру собиқа надошт. Ҳадафи ягонаи мардум 

ҳимояти ватан ва пирӯзӣ дар ҷанг ба ҳар қимате шуда буд. 

Устод М. Турсунзода ба хотири таъсирбахшу коргар гардонидани сухани хеш 

дар оғози достон ба руҷуи кӯтоҳе вориди майдони адабиёти пешин мегардад. Аз 

қаҳрамониву мардонагии наслҳои куҳан ёдовар мешавад: 

Падар мезад нишаста назди фарзанд, 
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Варақ заррин китоби ҳикмату панд. 

Гаҳе аз мардии Фарҳод мегуфт, 

Гаҳе аз Хусрави бедод мегуфт. 

Ба фарзандаш падар мегуфт такрор, 

Ки ин панди маро дар гӯши худ дор. 

Дар ин дунё ҳар он чизе ки дидам, 

Ҳар он чизе ки аз мардум шунидам. 

Сухан аз ашку аз занҷир буданд, 

Зи шӯри халқи бетақдир буданд. 

Шараф чизи таҷовузнопазир аст, 

Ҳар он кас ки шараф дорад, кабир аст. 

Муқаддас дошт ҳар кас, ки шарафро, 

Набинад ҷабру зулми нохалафро [43, 30]. 

Вазни достон яке аз вазнҳои машҳури маснавист, ки аксари 

маснависароёни қадим аз он истифода кардаанд. Яъне баҳри ҳазаҷи мусаддас 

(мафоилун, мафоилун, мафоил).  

Панду андарзҳо дар оғози достон ба яке аз қаҳрамонони асосии он Қодир 

гуфта мешавад. Шоир барои ифодаи марому мақсади худ аз тамоми воситаҳои 

бадеӣ, аз зарбулмасалу мақолҳо истифода мекунад. Гузашта аз ин ба хотири 

таъсирбахш намудани сухан ва бедор кардани эҳсоси ватандӯстӣ шоир аз санъати 

ташхис кор мегирад.  

«Садои Осиё» достони дигари аз М.Турсунзода мебошад, ки охири солҳои 

50-ум ба нашр расид. Унсури замон ва воқеияти мардуми шарқ дар ин достон нақши 

асосӣ дорад. Садои Осиё низ дар корбурди вазн суннатӣ аст. Дар баҳри сареъ 

(муфтаъилун, муфтаъилун, фоъилун) суруда шудааст. Вале чиниши вожагон лаҳни 

достон комилан дар достон тоза аст. Оғози достон бо хитоб шуруъ мешавад: 

Осиё гӯяд сухан, 

Овози онро бишнавед! 

Мавҷи дарё ғуриши баҳри дамонро бишнавед! 

Осиё бедор шуд, бедор, тарки хоб кард, 
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Ростиву дӯстиро оқибат дарёб кард. 

Тавре дида мешавад мисраъҳо шикаста мешаванд, то лаҳни омиронаву 

муассир барои зери таъсир қарор додани мухотаб ба даст биёяд. Ин вижагӣ дар 

маснавиҳои пешин камтар ба чашм мерасад. Дар бахше аз пораҳои достон ба ҷуз аз 

қофияҳои аслии ҳар байт калимоти алоҳидае таъкид мешаванд, ки онҳоро метавон як 

навъ радиф ҳисобид: 

Ғоиб аз чашмам намегарданд 

                                          мазлумон ҳанӯз, 

Теғу шамшеру камону  

                                     кундаву зиндон ҳанӯз. 

Сангдил жандармаву 

                                    фармони сардорон ҳанӯз, 

Даҳшатафкан,  

                                   ларзаафкан  

                                                    ҳайкали хоқон ҳанӯз [43, 198-99]. 

Достони «Ҷони ширин» манзумаи «Духтари муқаддас» ва «Чароғи абадӣ» 

низ дар авзони маснавиҳои қадим суруда шудаанд. Нуктае, ки дар ин маснавиҳо беш 

аз ҳама ҷалби назар мекунад, руҳи замон аст. Дар бештар маврид шоири 

воқеиятнигор, падидаҳои асри хешро бо гузашта мавриди қиёс қарор медиҳад. Гоҳо 

перомуни рӯзгори сангини пешиниён меандешад ва аз мавқеияти имрӯзин изҳори 

ризоият мекунад. Забони маснавиҳо сода ва қобили дарк аст. Гоҳо таъбироти 

вожагони гуфтугӯӣ ба чашм мерасад. Лиризми маснавиҳо тавсифи ҳолатҳои равонии 

қаҳрамони ғиноӣ бисёр нерӯманд аст. Масалан аз достони «Чароғи абадӣ»: 

Дар инҷо роҳпойӣ интизорист, 

Барои дӯст ҷону дилсупорист. 

Дар инҷо бӯсаҳои нарм бинӣ, 

Дар инҷо ноз бинӣ, шарм бинӣ [43, 189]. 

Забони гуфтугӯйи фазои мардумии забон дар маснавиҳо махсусан «Ҷони 

ширин» бисёр бориз аст: 

Шиква дорӣ, ки фалон бадгӯй зан, 
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Таъна зад писханд зад рӯзе ба ман. 

Чун манро бинад лабашро каҷ кунад, 

Суҳбати бисёр талху фач кунад... 

Ҷони ширин, ин қадар дигар маранҷ  

Аз пичингу таънаи занҳои ланҷ [43, 175]. 

Дар маҷмуъ метавон гуфт, ки маснавиҳои М.Турсунзода ҳамагӣ дар пайравӣ 

аз маснавиҳои суннатӣ навишта шудаанд. Тозагӣ танҳо дар мазмуну мундариҷаи 

маснавиҳо баёни ҳолатҳои фардӣ корбурди вожагони омиёна ва тарсими воқеияти 

аср эҳсос мешавад. 

Бидуни шак жанри маснавӣ дар адабиёти муосири тоҷик бо вуруди насли 

даҳаи шастум ва махсусан шоири шаҳир Муъмин Қаноат вориди фазоҳои тоза 

гардид. Дар атрофи ҳунари шоирӣ ва маҳорату истеъдоди маснависаройӣ ё 

достонсаройи М. Қаноат дар хилоли замон муҳаққиқон изҳори назар кардаанд. Пеш 

аз вуруд ба ҷузъиёти масъала бояд таъкид шавад, ки заминаҳои муваффаққияти 

шоирро дар куҷо бояд ҷӯст. Ба андешаи мо нахустин заминаи пешрафти ӯ ба 

мутолиоти фаровонаш дар адабиёти пешин, фарҳангу суннани ниёкон ва шинохти 

адабиёти ҷаҳон бастагӣ дошт. М. Қаноат, ки аз боризтарин чеҳраҳои адабии даҳаи 

60-ум буд, ба шеъри нави Ғарб ва махсусан шеъри нави рус, навпардозиҳои шоири 

навгаройи рус В. В. Маяковский ва гузашта аз ин шеъри нави Эрон ошноии комил 

дошт. Маҳзи хотири ин намунаҳои нахустини навандешиву диди тозаву бофти 

тозаро дар шеъри М. Қаноат суроғ мегирем. М. Қаноат мисли дигар шоирон аз 

дидаҳову андӯхтаҳои хеш дар марзи навгаройӣ кор гирифта, аммо ҳаргиз аз роҳи 

тақлиди маҳз нарафтааст.  

М. Қаноат на танҳо дар офариниши ашъор диду шеваи тоза дошт, балки дар 

эҷоди достонсаройӣ низ роҳи тозаеро пеш гирифта буд. Тамоми осори баланди ӯ бар 

пояи ниёзҳо ва иқтизои замонаш нигошта шудаанд ва ҳамзамон ҳар яке бо табъу 

сиришти шоирии ӯ созгоранд. Нахустин достони ӯ «Мавҷҳои Днепр» аст,  ки соли 

(1967) ба нашр расидааст. Худи М. Қаноат дар муқаддимае, ки барои ин асар 

навишта, онро «достони лирикӣ» номида аст. Достони мазкур дар муҳити адабии 

солҳои 60-ум сароида шуд ва то зуҳури он достоне чанд аз офаридаҳои насли пешин 
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ба ин сабку салиқа эҷод шуда буд. Шояд дар бурузи он осори шоирони муосири рус 

низ таъсиргузор буд, вале мурури ин достон нишон медиҳад, ки шоир дар баёни 

андешаву зеҳнияти худ ва гузашта аз ин ҳунару нубуғ комилан мустақилу мутафовит 

аст.  

«Мавҷҳои Днепр» аз 8 бахш иборат аст, ки унвони ҳар яке шомили калимаи 

«мавҷ» аст. Дар тӯли достон бо муносибатҳои гуногун шоир ба ин калима руҷӯъ 

мекунад. «Гармонияи дохилии ваҳдату ягонагии асар бар вожаи «мавҷ» асос ёфтааст 

ва агар ин борро намедошт риштаи борики пайванди дохилии асар  гусаста мегардид 

ва ё қисми дохили ду паҳлӯи Оғозу Анҷомро монанди бори вазнини миёнаи ҳамоил 

ба зер мебурд ва ҳусни таносубро мекоҳонд.» [52, 116]. 

Аз сатрҳои нахустини ин достон ҳувайдост, ки шоир аз анъанаи пешини 

достоннависӣ канор меравад ва аз созу абзори «арӯзи нав» кор мегирад. Тибқи 

маъмул дар адабиётшиносӣ шакли шеъри тоҷикӣ шохисҳои хосе дорад ва бештар 

ҳамсониву мавқеияти қофия аст, ки сохти шеърро муайян месозад. Масалан ғазал, 

қитъа, маснавӣ бо чигунагии корбурди қофия исму ҷисм пайдо мекунанд. Бахши 

аввали достон аз 5 банди чормисрагӣ иборат аст, ки дар бандҳо шакли қофиясозии 

қитъа ва маснавӣ истифода шудааст.  

Бахши дувуми достон бошад, аз бандҳои панҷмисрагӣ иборат аст. Дар ин 

бандҳо низ, ки мусамматгунаанд суннатҳои шеъри пешин фурӯгузор мешавад. Агар 

чаҳор мисраи аввал бо ҳам муқаффо бошанд, мисраи панҷум хориҷ аз ин доира аст 

ва боз сифати тарҷеъ омадааст. 

Нуктаи дигари арзишманд тағйири вазн дар тули достон аст. Шоир вобаста ба 

мавзуи матруҳа ва дарунмояҳо аз вазнҳои мухталиф кор мегирад ва як навъ афтишу 

хезиши мавҷгуна дар достон ба чашм мерасад. Корбурди авзони саршори шодиву 

нишот баёнгари ғаму андуҳ ва ғайра дар достон зиёд ба назар мерасад. Дар ин миён 

калимаи калидӣ вожаи «мавҷ» аст, ки расонандаи бисёре аз маъниҳост. Ба андешаи 

Х. Шарифзода «Ҳамин интихоби як шайъ ё падидаи дигар ба сифати воситаи алоқаи 

қисмҳо ва ягонагии асар миёни асосии шакли достонҳои Муъмин Қаноат гардидааст. 

Дар маркази асар гузоштани чунин образи рамзӣ ва онро нақши восила қарор додан 

услуби достонҳои ӯро ташкил дода, пайванди шаклии асарҳояш ба вуҷуд меорад. 
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Ҳар як падидаи адабӣ маъхази ҳунарӣ, маншаи завқию маърифатӣ ва сабаби эҷодии 

интихобро дорад. Бо ин сабаб ин се аслро дар шинохти шаклу мундариҷаи 

достонҳои Қаноат муайян карда, қонунияти ин навъи рамзи адабиро кушодан лозим 

аст.» [52, 120]. 

М.Қаноат дар ҳар бахше бо нигоҳи дигаргуна бо корбурди таркиботу 

вожагони хосса фазосозӣ мекунад ва мухотаби худро таҳти таъсир қарор медиҳад. 

Гоҳо бархе аз калимот сурати рамзӣ касб мекунанд, ки дар мадди аввал боз ҳам 

калимаи «мавҷ» аст. Шоир ба ин калима доманаву паҳнои маъноӣ мебахшад ва аслан 

вазифааш дар ин достон хеле муҳим аст. Нахуст «мавҷ» ваҳдату ягонагии асарро 

таъмин месозад ва аз сӯйи дигар ҷараёни инкишофи рухдодҳои ин достон низ ба 

ҳамин калима вобаста аст. Албатта ҷузъиёти дигаре дар ин достон мавҷуд аст, вале 

мо аз он сарфи назар мекунем. 

«Достони оташ» маснавии дигари шоир аст, ки соли 1967 офарида шуда ва ба 

сохтмони истгоҳи Барқии Норак бахшида шудааст. Бояд гуфт ки аз нигоҳи шакл ин 

достон тозагии зиёде надорад ва шабоҳат ба маснавиҳои пешин дорад: 

Вахш 

Рукнободи кӯҳистони ман, 

Қиссаи ман, аввалу анҷоми ман! 

Як замон хурд будам нотавон, 

Ту калон будӣ, чу дарёи калон. 

Ёр мегаштам ба мавҷи беқарор 

Мавҷҳоят асп буду 

                                  ман савор 

Дар баландиҳою пастиҳои мавҷ 

Гоҳ зер омӯхтию гоҳ авҷ 

Меҳри дарё дар дилам афрӯхтӣ 

Рӯи об истоданам омӯхтӣ [20, 63]. 

Ҳарчанд аз нигоҳи сохтор дар достон тозагӣ нест, вале тарҳи масъала ва 

баёни мавзуъ дар он ҷалби таваҷҷуҳ мекунад. Агар дар достони «Мавҷҳои Днепр» 

вожаи калидӣ «мавҷ» буд, дар ин достон «нур» нақши корсоз дорад. Чун ифодаи 
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ҳолати маънавӣ пайдо мекунад ва ба як рамзу нумод табдил мегардад. Маълум аст, 

ки дар шинохти тасаввуфӣ «нур» маънои хоси истилоҳӣ дорад. М.Қаноат бо 

шинохту ошноие, ки аз фарҳангу дониши тасаввуф дорад, аз бори маъноии 

истилоҳот бисёр ҳунармандона кор мегирад. Равшан аст ки дар донишномаҳои 

тафсирӣ тамоми истилоҳоти тасаввуфӣ ташреҳи худро ёфтаанд. Шоири огоҳ дар 

сурудаи худ аз диду зеҳнияти хоси худ ба бархе аз истилоҳот шарҳи адабӣ медиҳад.  

Масъалан дар ин пора нишон медиҳад, ки набудани «нур» чи оқибатҳои нохушоянде 

хоҳад дошт: 

Зулм - аз зулмот, 

                                озодӣ-зи нур  

Дод – аз инсоф,  

                              бедод – аз ғурур 

Офарид одам барои одамон 

Чун Худованди замину осмон. 

Доду озодӣ ба ҳар ҷо зӯр шуд, 

Аз ҷаҳон то хонадон пурнур шуд. 

Лек он давре ки ёдаш мекунам, 

(Ахгаре дорад, ки ёдаш мекунам), 

Зулм ҳоким буд,  

                               озодӣ – асир. 

Дасти золим буд шамшери амир. 

Зулму бедодӣ чу бо ҳам ёр шуд, 

Рӯзи мардум мисли шабҳо тор шуд. 

Боз одам дар паи анвор шуд, 

Дар сиришти ӯ Худо бедор шуд. 

Боз марде хост орад бар замин 

Оташе аз қалбҳои оташин, 

Баъди яздон; 

                          аз ниҳоди хокиён [20, 64]. 
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Яке аз вижагиҳои умдаи сабки достоннависии М.Қаноат дар он зоҳир 

мешавад, ки мекӯшад ба офаридаи худ руҳу фазои замонро, муҳити мавҷудро 

ҷойгузин созад. Тозагии дигар дар достон бозтоби замон ё вақти мушаххас аст, ки 

дар марзи он падидаҳо ва рухдодҳои достон сурат мегиранд: 

 Субҳидам 

Дар сар кӯлоҳи оҳанин 

Медарояд Нур дар зери замин,  

Ҳамраҳи ӯ чор ёри кӯҳкан, 

Чортан  

                аз чор ҷойи ин ватан [20, 78] 

Тавре дида мешавад, барои таъкид мисраъҳо шикаста мешаванд.  Мо дар 

достон бо саҳнаҳои гуногуни зиндагӣ, табиат ва фазоҳои хоси равонии қаҳрамонони 

достон дучор мешавем, ки дар маҷмуъ достонро хонданӣ месозанд. 

Достони «Китобҳои захмин» аз сурудаҳои ҷолиби дигари устод М.Қаноат ба 

шумор меравад.  Маснавӣ ҳаҷман бузург нест ва дар он аз арӯзи озод кор гирифта 

шуда. Ба ин маънӣ, ки дорои вазни ягона аст, вале вобаста ба фазоҳои ҳоким бар 

достон мисраъҳо дарозу кӯтоҳ мешаванд. Забони достон низ нерӯманду таъсирбахш 

аст. Дарунмояи аслии достон устувор бар даврони ҷавонист, ки ба замони ҷанг ва 

авоқиби нохушоянди он мусодиф омадааст. Саҳнаҳои зиста, дидани аскарони захмӣ, 

мактабҳои бемуаллим монда, тифлони ятим баъд аз солҳо дар зеҳни шоир ба зуҳур 

расида ва бо наҷобату инсонияти хосе аз воқеяити бараҳнаи он рӯзгор асар 

офариданд. Махсусан муаллимону устодоне, ки бо камоли масъулияту сарсупурдагӣ 

мактабро, шогирдонро танҳо нагузоштанд то зиндагӣ идома дошта бошад. Онҳо 

буданд, ки пирӯзиро боз гардониданд. Андешае, ки дар хулосаи достон талқин 

мешавад, ин аст, ки қаҳрамонӣ нақши неку инсониятро завол нест, хубӣ ҷовидон 

мемонад: 

Ба ёди ҳар ду устодам, 

Зи дунёи дарунам роз бикшодам. 

Ба ёди он китоби захмдори пур зи асрорам, 

Ҳадиси тоза меорам. 
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Зи тухми куҳна дар саҳрои навкорам, 

Барои мардуми оянда тухми хайр мекорам. 

Ба мисли абри найсон ашк меборам, 

Ки аз тухми муродам донаҳои бахт бардорам.  [20, 171]. 

Ҳарчанд маснавиҳои М.Қаноат зиёданд, вале мо бо зикри маснавӣ ё достони 

«Суруши Сталинград» иктифо мекунем. Ба андешаи мо маснавии мазкур шоҳкор ё 

қуллаи эҷодиёти шоирро ташкил мекунад. Дар бораи ҷузъиёти ин достон мазмуну 

мундариҷа ҳунари шоирии М.Қаноат дар офариниши он матолиби зиёде навишта 

шудааст. Онро гоҳҳо бо навиштаҳои шоирони дигар қавму миллатҳо ҳамсон 

донистаанд. Вале воқеият ин аст, ки «Суруши Сталинград» дар зоти худ ягона аст. 

Дар бораи мавзуи достон, ки ба Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва набарди Сталинград 

ихтисос дорад, бузургтарин донишмандони ватаниву хориҷӣ изҳори матлаб кардаанд 

ва аз бузургиву азамати ин достон ёд намудаанд.  Ба андешаи мо дар таълифи ин 

достон тамоми нерӯву зарфияти ҳунарии М.Қаноат донишу мутолиоти ӯ мавриди 

истифода қарор гирифта достон бар хилофи маснавиҳои пешин, ки аслан бо муноҷот 

ва дунёи осмонӣ оғоз мегардиданд аз ситоишу такрими замин, ин зоёи ҷовидон оғоз 

мегардад: 

Суханро вазну тамкини замин бояд, 

Суханро қудрати ҷонофарин бояд. 

Дили сарбозу мисли ту камин бояд, 

Замини ман ки дастони туро хонад. 

Чанд банди чормисрагии оғози достон ба гунае баёни мухтасари дарунмояи 

аслии достон аст. Дар ин достон мо ба ҷилваҳои боризи шеъри нав ва арӯзи озод рӯ 

ба рӯ ҳастем. Бе маврид нест, агар қабл аз нақли мисоле андешаи адабиётшинос 

Х.Отахоноваро дар атрофи ин достон баён созем. Номбурда изҳор дошта, ки 

«мусаллам аст, ки дар достонсаройи классик, яъне манзумаҳои гузаштаи суннатӣ 

асосан шакли маснавӣ ва тарзи қофиябандии он корбурди бештар дошт, вале дар 

ибтидои садаи бист, шоирон дар манзумаҳои баланд аз шакли мусаммати мураббаъ 

истифода намудаанд ва равиши мазкур минбаъд тарвиҷ ёфт. Манзумаҳои Мирсаид 

Миршакар, манзумаи «Ҳасани аробакаш», таълифи Мирзо Турсунзода «Кӯчабоғи 
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ошиқон», таълифи Аминҷон Шукӯҳӣ, «Асрор»-и Ғаффор Мирзо дар ҳамин шакл 

навишта шуда, тарзи қофиябандӣ дар онҳо «а, б», «а, в» аст, вале аксар манзумаҳои 

Лоҳутӣ ва М. Қаноат шакли қофиябандии маснавиро доранд. 

Аз солҳои 60-ум ба баъд шоирони навҷӯ, махсусан М. Қаноат дар 

қофиябандии манзума навоварии вижа ворид карданд. Дар бархе аз бахшҳои 

манзумаи «Сурӯши Сталинград» қофия нақши асосӣ надорад, балки дар он пораҳое 

ба назар мерасад, ки умуман қофия надорад, пораи зеро шуморагузории масраъҳо 

метавон ба унвони намуна овард: 

1. Миёни ҳалқаи оҳан, 

2. Миёни ҳалқаи оташ. 

3. Миёни ҳалқаи ҷангам, 

4. Ҳама хатҳои тули устуво дар гирди ман омад. 

5. Тамоми бори дунё ногаҳон бар дӯши ман омад, 

6. Ҳама гунҷид дар ман баҳру тӯфонҳо. 

7. Зи ашку хуну исёнҳо, 

8. Ман охир шаҳр будам, хонадон будам. 

9. Ман акнун кураи арзам муаллақ дар фазои худ, 

10. Ҳавоям даври хунолуд, 

11. Куҷо шери сафедам, 

12. Рӯйи сурхам, панди шабҳоям!!! 

13. Ба ҳам часпид лабҳоям, 

14. Диҳедам косаи обе, 

15. Диҳедам косаи обе, ки ба хуни ҷигар бошад! 

16. Кунун гаҳвораам  

17. Аз тундбоди чапагардонам, 

18. Ба зери бори ман ҷон медиҳад тифлам, 

19. Бибардоред аз ҷоям!» [127, 20-21]. 

Тавре ки дида мешавад, дар ин банди 19 мисрагӣ на ҳамаи мисраъҳо бо ҳам 

ҳамқофияанд. Дақиқтараш танҳо мисраъҳои 7, 9, 10, 12 ва 13 бо ҳам ҳамқофияанд. 

Дигар мисраъҳо бо сари худ бидуни қофия мустақиланд. Албатта ин яке аз 
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вижагиҳои шеъри нав аст, ки дар истифодаи он ба таври мушаххас наметавон 

М.Қаноатро дар эҷоди он мубтакир донист, М.Қаноат махсусан дар шеъри нави 

Эрон чунин таҷрибаҳоеро шоирони дигар гузаронида буданд.   

Муҳаққиқи номдор ва шоири муосири Эрон Парвиз Нотили Хонларӣ дар 

атрофии ин масъала матолиби зиёде баён намуда. Минҷумла дар бораи қофия ва 

мавқеи он дар шеъри нав чунин гуфта: «Вақте бидонем ва иттилоъ дошта бошем, ки 

шеър дар миёни миллатҳои мухталиф ҳамеша мулозими қофия набуд ва тамоми 

ашъори  Юнони қадим ва Рум, то онҷо, ки иттилоъ дорем, ашъори авастоӣ ва 

паҳлавӣ беқофия будааст ва ҳамчунин акнун қисмати аъзами ашъори англисӣ дорои 

қофия нест ва аз сад сол ба ин тараф  дар ҳамаи кишварҳои дунё шуарои бузург ва 

номдор ба вуҷуд омадаанд, ки дар ашъорашон қофияро дар шеър муътақид бошем, 

аммо ин нукта далел бар он нест, ки ҳатман шеърро  амдан бидуни қофия бигӯем ва 

онвақт онро шеъри нав  ва ҳунари нав  ном бигзорем, зеро чуноне ки  гуфтем, шеър 

бисёр  куҳна ҳам қофия надошта аст. 

 Агар шоире битавонад то таъсиреро, ки дар қофияи шеър вуҷуд дорад ба 

василаи дигари дар таҳқиқи калимот эҷод кунад, ба тавре, ки шунаванда ё хонанда 

дар шеъри ӯ нуқсе идрок накунад ва ҷойи қофияро холӣ набинад, на танҳо ба ӯ хӯрда 

набояд гирифт, балки кораш дорои арзиш аст. Аммо тарки қофия ба сабаби нотавонӣ 

гӯянда ва бо иддаои таҷаддуд ва ҳунарнамойӣ албатта шоҳкоре нест.» [127, 21]. 

Ҷолиби таваҷҷуҳ аст, ки пас аз интишори «Сурӯши Сталинград» нақду 

тафсирҳои зиёде муҳаққиқону донишмандон чи дар ҷомеаи адабии мо ва чи дар 

собиқ Шуравӣ навишта шуданд.  Аз мурури нақдҳо бармеояд, ки бархеро тозагиву 

бидъат, вусъату густурдагии муҳтавои достон, гурӯҳеро шеваи баёну забони ҳамосии 

он бахшеро ҷасорату шуҷоати шоирии муаллиф ва гузашта аз ин унвону исми 

достон ба худ ҷалб намудааст. Воқеан «Сурӯши Сталинград» достонест, ки ҳар 

ҳарфу ҳиҷои он мухотабро ба тааммулу андеша дар атрофи чистиву чигунагии 

конуни башарӣ, моҳияту рисолати инсон будан вомедорад. Дар радифи матолиби 

достон масъалаи асбобу абзори офаринандагӣ ва шеваҳои навину муассир дар халқи 

он аз мадди назари муҳаққиқон дур намонда буд. Бархе аз адабиётшиносон ба 

ҷанбаи маъниофаринӣ диди шоиронаи М. Қаноат ва бархурдаш бо вожагони шеър 



168 
 

 
 

таваҷҷуҳ кардаанд. ӯ «бори сангини маъноофариниро ба шонаҳои нозуки хаёл ҳис 

мекунад. Ба ин хотир дар кори сухан дар маҷмуи қолабҳо зариф дидан, нозукхаёлӣ 

ва навбаёни устувор дар устухонбандии шеър аз шартҳои ӯст, дар ҳавзаи 

суханофаринӣ. Шоир аз фарҳанги калимаҳо нек огоҳ аст. Донистан ва огоҳӣ аз 

фарҳанги калимот аз муҳимтарин омил ва шартҳо дар кори сухан аст. Шоири ин 

суҳбати мо аз фарҳанги калимот шоирона, орифона, ҳакимона нафъ мебарад. 

Фарҳанги калимот дар ҳавзаи хаёл ва тафаккури шоир печида, ранг-ранг, пурмуҳтаво 

ва густарда аст. Ин фарҳанг дар аносири хаёл, андеша, таҳқиқ, муҳтавои шеър ва 

шеваи баёни шоир реша бастааст. Калима аз коргоҳи андешаи шоир рад мешавад, 

рӯҳи худро тоза мекунад, дар муҳтаво ва тасвир ранги тоза мегирад.» [6, 22-23]. 

Дар адабиётшиносии тоҷик ҳамонгуна ки хотирнишон гардид М.Қаноатро 

яке аз намоёнтарин чеҳраҳои навпардозӣ шинохтаанд. Аммо дар эҷоди «Сурӯши 

Сталинград» ин шева давраи камолоти худро аз сар мегузаронад: «Бори аввал дар 

таркиби як достони муфассал сабки арӯзи нав ба тамому камол истифода мешавад, 

ки агар ибтидои он сарфи назар шавад, ки асосан аз мусаммати мураббаъ (бо 

истисноҳо) иборат аст, боқии достон, мисли ағлаби ашъори пешин бар мабнои рукни 

солими баҳри ҳазаҷ (мафоӣлун) ва шумори гуногуни аркон дар ҳар мисраъ танзим 

шудааст.» [20, 12]. 

Матлаби дигаре, ки таъкидаш зарур аст ин аст, ки М.Қаноат дар тули 

зиндагии эҷодии худ арӯзи суннатӣ ва арӯзи навро ба таври баробар ва дар таодулли 

муносиб ба кор гирифтаанд. 

Дар ҳар сурат «Сурӯши Сталинград» ва дигар достонҳои шоир дар шинохти 

таҳаввули манзумаи тоҷик маводи арзишмандест. 

3.3.1. Нигоҳе ба манзумаи «Санги ман-алмос»-и А.Ҳаким.Дар ин 

диссертатсия қарор шуд, манзумаи «Санги ман-алмос»-и А.Ҳакимро бо назардошти 

чанд далел ба таври алоҳида мавриди тахлилу арзёбӣ қарор диҳем. Иллати аввал дар 

он нуҳуфтааст, ки манзумаи мазкур дар замони истиқлол навишта шуда. Гузашта аз 

ин аносири навпардозиву бидъат дар матни он зиёд ба чашм мехӯрад. Ҳамзамон дар 

манзумаи ёдшуда шоир беш аз ҳар адабиёти дигаре аз шеъри муосири Эрон ва 

махсусан манзумаҳои Суҳроби Сипеҳрӣ таъсирпазир будааст. «Санги ман-алмос» 
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пас аз нашраш дар соли 1997 хеле зуд мавриди таваҷҷуҳи донишмандону ноқидони 

адабӣ қарор гирифт ва мақолоти пуршуморе атрофаш ба нашр расид. Ба ақидаи 

муҳаққиқ Умар Сафар «бидуни муболиға метавон гуфт, ки адабиёти муосири мо 

достоне ба ин умқу домана, касрати мавзуот ва нигаришу биниши ҳунарӣ надошт. 

Шоир дар домани он зиндагиро гӯё дубора мезияд, зеҳнан ба кӯдакӣ боз мегардад. 

Таҷдиди хотироту ёдвораҳо, масири камолу боландагӣ, шаклгирии зеҳният дар 

перомуни муҳити буду бош, моҳияту сиришти мақулаи зистан, рози ҳастӣ, намунаи 

абзоре ҳастанд, ки адиб бо онҳо манзума месозад, дунёро ба тамошо менишинад. 

Пардаҳои садранг, саҳнаҳои дилфиреб, мазоҳири пурпечу пуртазоди ҷаҳони зист 

пойи ӯро ба қаламрави шигифтиву тааҷҷуб, посухёбӣ ба пурсиши ҷовидонии «чаро 

чунин?» мекашад.» [34, 66-67]. 

Ногуфта намонад, ки баъдҳо «Санги ман-алмос» ба забони русӣ тарҷума шуд 

ва моҳи апрели соли 2000-ум дар шурои Созмони байналмиллалии иттифоқи 

нависандагон мавриди муҳокима ва баррасӣ қарор гирифт. Шоирону нависандагони 

зиёде атрофи ин манзума изҳори назар намуданд, ки дар поён ба бархе аз дидгоҳҳо 

ишора хоҳад шуд.   

Баррасии андешаву назариёти муҳаққиқону адабиётшиносон ва 

намояндагони риштаҳои дигари илму фарҳанг нишон медиҳад, ки ҳама дар як 

андеша тафовуқ доранд: Достони А.Ҳаким падидаи нав дар адабиёти халқҳои 

пасошӯравӣ буда, шабеҳу назире надорад. Шоир ва мунаққиди рус Станислав 

Золотсев, ки достони мазкурро ба русӣ тарҷума карда, зимни муҳокимаи он ба ду 

матлаби муҳим ишорат мекунад. Матлаби аввал ба оғози навҷӯиву таҷаддуде, ки 

солҳои 30-юм дар назми тоҷик оғоз шуд, иртибот мегирад. 

Ба ақидаи мавсуф вазни арӯз танҳо фарзу суннати шеър, балки фарзу суннати 

эҳсос аст ва шоирони муосир мисли М.Қаноат, Л.Шералӣ, Гулназар беҳтарин 

ашъори хешро бо ҳифзи арӯз эҷод намудаанд, аммо ҳаргиз ҷустуҷӯву пажӯҳишро 

барои дарёфти шеваву тариқи назми баёни эҳсосу андеша раҳо насохтаанд. Зуҳури 

достони «Санги ман-алмос»-ро ӯ натиҷаи саъю талоши пайгиронаи шоир дар ин роҳ 

медонад. 
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Матлаби дуюм ба амри тарҷума бармегардад. Мутарҷим изҳор дошта, ки 

асареро шабеҳи «Санги ман-алмос» дар адабиёти тоҷик дучор наёмадааст. «Ман, 

мегӯяд ӯ, ин асарро ҳамчун як падидае мутлақо наве пазируфтам, иқрор мекунам, 

барои «ман шоири тарҷумони рус ин кор (яъне, тарҷума, -А.А.М.) кори душворе буд. 

То ба ин дам асареро ба ин мураккабӣ во нахӯрда будам. Баъзе монандиҳоро дар 

шеъри Эрон, дар назми нави Афғонистону Ҳиндустон дучор омадам.» [50, 274]. 

Тавре гуфтем, шумори адибону ноқидоне, ки дар баррасии достони шоир 

ширкат доштанд зиёд буд ва аксар аз достон дида ба мавқеъу ҷойгоҳи А.Ҳаким дар 

ҷомеаи адабӣ таъкид варзиданд. Аз миёни онҳо назари Р. Муқимов, мушовири 

СБИН оид ба адабиёти узбек ҷалби назар мекунад. Номбурда соли 1967 дар 

симпозиуми шеъри ҳамзабонон дар Душанбе ширкат дошта ва таъсири онро бар 

шеъри тоҷик бисёр муассир талаққӣ мекунад. Ба ақидаи ӯ «Ҳамон вақт ман эҳсос 

карда будам, ки дар фазои тозаи шеъри тоҷик насими наве мевазад, ки он шеъри 

тоҷикиро тариву тозагӣ мебахшад, ба он тобиши нав, савту садои комилан наве 

ворид хоҳад кард. Шеъри нав, ки дар Эрон дар эҷодиёти шоирони навпардоз аз 

ҷумла Нодирпур оғоз ёфта буд, дар Тоҷикистон дар эҷодиёти М.Қаноат, Б.Собир, 

А.Ҳаким такмил ва инкишоф ёфт. Ногуфта намонад, ки шоирони тоҷик тақлид 

накардаанд, балки дар эҷоди шеъри нав мазмун ва роҳу воситаҳои худро ба вуҷуд 

овардаанд.» [50, 276]. 

Ҳарчанд дидгоҳҳои аксари ширкаткунандагон ҳосили ошноии онҳо аз матни 

русии достон аст, бознигарии онҳо гувоҳ бар ин аст, ки тарҷумаи шоистае анҷом 

шудааст. Аз ҷумла, Виктор Потиевский хотирнишон сохтааст, ки «маъниҳои ӯ ҳама 

фалсафианд, бо назокату ҳикматписандие, ки доранд, дили хонандаро ба ваҷд 

меоранд.» [50, 279]. 

Мунаққид Искра Денисова бошад, ба махсусиятҳои ин достон дахл намуда, 

менависад: «Ҳар як сатри он саршори ақоиди пантеистӣ аст ва чунин маънӣ аз 

ақидаҳои зардуштӣ, аз Суғди бостонӣ ибтидо мегирад. Пантеист заминаи асосӣ ва 

устуворест, ки бинои ҷустуҷӯҳои маънавии шоир дар болои он бунёд карда шудааст: 

Доираи ҷустуҷӯҳои маънавии шоир бисёр фарох аст ва он ҳамаи динҳову мазҳабҳоро 

фаро мегирад.» [50, 290]. 
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Нависандаи номӣ Т. Зулфиқоров низ дар атрофи достон андешаҳои ҷолиб 

баён доштааст. Ба қавли ӯ достони нави А.Ҳаким на танҳо сухани тару тоза дар 

шеъри тоҷик, балки умуман дар шеър мебошад. 

Т.Зулфиқоров ба таври умум изҳор медорад, ки дар достон андешаҳои 

мавҳуму муҷаррад мавҷуданд, вале мушаххасан чизеро номбар намекунад. Ғулом 

Сахии Ҳайрат, ки намояндаи сафорати вақти Афғонистон буда, ба як нуктаи муҳим 

таъкид меварзад. Аз диди ӯ достони «Санги ман-алмос»-и А.Ҳаким идомати роҳи 

камолоти назми шодравон Нодирпур ва масири шоири машҳур, нобиғаи замон 

Суҳроби Сипеҳриро ба хотир меорад. Достони «Садои пойи об» ва «Санги ман-

алмос» умумият ва шабоҳати зиёд доранд, «ман ҳардуи ин достонҳоро шоҳкори 

адабиёти муосири форсизабонон мешуморам.» [50, 294]. 

Файласуф, тарҷумон ва шоири арман Ашот Сигратиян бошад бар ин ақида 

аст, ки дар манзумаи «Санги ман-алмос» пантеизми ҷаҳонбинии шоир бисёр 

барҷаставу бориз аст. ӯ «санъаткорест, ки бо матои сухан сару кор дорад ва 

намехоҳад он торҳое, ки робитаи миёни замину осмонро барқарор менамояд, канда 

шаванд.» [50, 287]. 

Нуктаи дигари арзишманд дар таҳлили файласуфи номбурда ишорат ба 

таъйини дарунмояи асли манзума аст. Ба навиштаи вай дар достони ӯ «олами зебоӣ 

дар шаклҳои дидани боғ пеши назар меояд ва эҳсосе, ки аз дидани он бедор мешавад, 

эҳсоси мусалсал буда, бедории як ҳиссиёт боиси ба вуҷуд омадани ҳиссиёти дигаре 

мегардад ва чунин алоқамандии рӯҳонӣ саросари достонро фаро гирифта, ба инсон 

эҳсоси масъулият барои покиро талқин мекунад, ки бедор кардани чунин ҳиссиёт на 

ба ҳар кас муяссар мешавад.» [50, 287]. 

Бояд арз дошт, ки диду бинише, ки шоири рус С. Сухоян дар таҳлили достон 

оварда, бисёр дақиқу арзишманд аст. Дар мақолааш мавсуф нахуст ба решаҳои 

зеҳнияти шоир дар халқи достон ишора менамояд ва таъкид менамояд, ки 

фаровардаҳои зеҳнии ниёкон, матолиби қуръонӣ, сарчашмаҳои мазҳабӣ, донишҳои 

асотирӣ, асноду далоили таърихӣ дар он фаровон истифода шуда, ки ин худ гувоҳи 

умқи донишу андеша ва мутолиоти шоир аст. Аз дидгоҳи ӯ «достон тавассути 

низоми инъикоси бадеиву фалсафии воқеият моро водор менамояд, ки алоқамандӣ 
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ва бо ҳам вобаста будани тамоми мавҷудоти оламро дарк бикунем ва дар ин маврид 

аз ҳеҷ чиз қатъи назар нанамоем.» [50, 295]. 

Қобили таваҷҷуҳ аст, ки «Санги ман-алмос» аз мадди назари мунаққидону 

олимони тоҷик низ дур намонда. Муҳаққиқоне мисли академик М.  Диноршоев, Ҷ/ 

Саидзода, шоирон С. Ҳалимшо ва М. Аҷамӣ атрофи он изҳори назар намудаанд. 

Шодравон С. Ҳалимшо манзумаро бар асоси ведоҳо, донишҳои асотирӣ ва 

назаргоҳҳои зардуштӣ мавриди арзёбӣ қарор дода. Андешаҳои шоир гоҳо бисёр 

мураккабу олимона ва гоҳо бисёр сода ё зидду нақизанд. Масалан дар мақола ба 

гунае унвони манзума шарҳ шудааст: «Санги ман-алмос» чунин ном ниҳодааст, 

шоир достонашро. Алмос аввалан санги қимматбаҳост. Баъдан алмос маъниҳои 

шамшер, раъду барқ обдидаро низ дорад ва алмоси фикрат маънии тезии фикр, 

бурони ҷавҳари ақлро соҳиб аст» [50, 305]. 

Бояд таъкид намуд, ки аз андешаҳои бисёр пурумқ дар перомуни достон 

назари адабиётшинос Ҷ. Саидзода аст, ки дар мақолаи «Жарфтар аз дарё ва фаротар 

аз арш» омадааст. Мазкур зимни таҳлили корномаи А. Ҳаким ӯро «гӯяндае 

физоянда» мехонад. Ба ин маънӣ, ки дар кори эҷод вай ҳаргиз ба як сарчашма 

такявар нест, балки аз тамоми имконоти мавҷуд истифода мекунад, «аммо ҳамеша 

симои худ, нигоҳи хоси хешро нигоҳ медорад… асар аз ҳар лиҳоз асари пургунҷоиш, 

серпаҳлу серрамзу роз аст ва тору пуди он аз фалсафаву ҳикмати ҳаёт тапида 

шудааст ва ташбеҳу истиораву кинояву маҷозу тамсилу талмеҳу аносири мухталифи 

шеърофарин, устураву сураву ояҳову боварҳо ва панду ҳикмату суханони 

омӯзандаву дастурбахш тазйин ёфтааст. 

 Шоир бад-ин тартиб воқеиятро бо устураву боварҳову андешаву орои 

миллию инсонию диниву мазҳабӣ пайванд зада, байни онҳо пул барқарор кардааст, 

пули зиндагӣ, ваҳдат, ормон, одамият, ки меъмораш инсон аст, инсоне, ки 

масъулияти ҷонишинии ҳастии мутлақро ба дӯш дорост». [50, 275] 

Албатта метавон назару дидгоҳҳои дигар мунаққидонро атрофи достон ва 

муҳассаноти он баён дошт. Аммо масъала ин аст, ки бо вуҷуди касрати андешаҳо 

матлаби асосӣ, андозаи мустақилияти шоир дар сароиши манзума пинҳон мемонад. 

Гузашта аз ин заминаҳои руҷӯи шоир ба ин мавзуъ норавшан аст. Ҳамзамон равшан 
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нест, ки шохисҳо ва навпардозии шоир дар чи зоҳир шудааст. Чунин шевае дигар дар 

масири эҷодии шоир идомат пайдо накард. 

Қабл аз шарҳи бештар дар атрофи ин масоил ҷойи таъкид аст, ки ҳеҷ шоире 

ба андозаи А. Ҳаким ба шеъри наву мактаби Нимо ошно нест. ба қавли муҳаққиқи 

афғон М. Меҳрдод «шоирони пеш аз ӯ бештар ба ҳам задани тасовии тӯлии 

мисраъҳоро дар назар доштанд ва агар сохторе ҳам дар шеърашон буд, бештар ба 

сабаби хусусияти ривоӣ ва достонии шеърҳо буд, вале сохтори шеъри А. Ҳаким 

санҷидашуда ва бархоста аз зеҳни тарбиятёфта ва огоҳии амиқи ӯ аз моҳияти 

ҳаракати Нимост.» [50, 423]. 

Мо ба ин назар мувофиқем. Воқеан А. Ҳаким яке аз назарияпардозони «арӯзи 

озод» дар адабиётшиносии тоҷик аст. Мақолоти пуршуморе дар ин замина бо зикри 

шавоҳид аз осори шоирони тоҷик таълиф намудааст. Аммо мутаассифона дар бораи 

таъсирпазирии шеъри тоҷик аз шеъри муосири Эрон ва хоссатан Нимо матлаби 

камтаре аз ӯ дар ихтиёр дорем. Зимни таҳлилу ибрози назарҳо мавсуф бештар ба 

таъсири адабиёти рус ва тозакориҳои В.В. Маяковский такявар аст. Акнун дар 

хусуси зуҳури нобаҳангоми «Санги ман-алмос»-и шоир. 

Бояд арз дошт, ки нимаи дуюми солҳои навадуми асри гузашта замоне буд, 

ки муносиботи кишвари мо ба Эрон ривоҷу равнақи беандоза пайдо намуд. Ин 

муносибату ҳамкориҳо махсусан дар риштаи адабиёт рушди чашмгире пайдо намуд. 

Маҷмуаҳои алоҳидаи шоирони тоҷик дар Эрон ба чоп расид. Намоишҳои китоби 

форсӣ дар Тоҷикистон баргузор гардид. Адабиёти муосири Эрон беш аз ҳар замони 

дигаре вориди ҷомеаи фарҳангии мо гардид. 

Ба андешаи мо маҳз дар ҳамин давра А. Ҳаким ба Суҳроби Сипеҳрӣ ва 

манзумаҳои ӯ ба таври амиқу густурда ошно шуд ва зери таъсири вай «Санги ман -

алмос»-ро навишт. Омӯзиши комили ин достон ва қиёси он бо манзумаи «Садои 

пойи об» инро нишон медиҳад. А. Ҳаким дар офариниши он то ҷое пайрав ва гоҳо 

муқаллид будааст. Албатта тақлид кардан гуноҳ нест ва ҷустуҷӯ бо шурӯи тақлид 

метавонад роҳи тозаеро барои ҳунарманд боз кунад. Аммо мутаассифона ин 

ҷустуҷӯгарӣ дар зиндагии эҷодии А. Ҳаким идомат намеёбад. Ин аст, ки пас аз 

иншои «Санги ман-алмос» манзумаи дигаре шабеҳу ҳампойи он ба зуҳур намерасад. 
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Дар ҳар сурат савол ин аст, ки чи риштаҳое ин ду достонро ҳамсону мутамоиз 

месозад.  

Ба андешаи мо нахустин умумияти ин ду манзума вазни нимоии онҳо 

мебошад. Манзумаҳо бар мабнои баҳри рамал зиҳофи фоилотун суруда шудаанд. 

Ҳарчанд тасовии тӯлии мисраъҳо муроот намешавад. Ҳарду манзума фарогири 

саҳнаҳои зиндагии зистӣ ва таваккуроти шоирона аст. Ба дигар сухан як навъ ҳадиси 

нафс аст. Дар бобҳои пешин мо ба ҷузъиёти «Садойи пойи об» ишора намуда будем. 

Оғози манзумаҳо бо муаррифии худи муаллифон шурӯъ мешавад. Танҳо бо 

ин фарқ, ки Суҳроб бидуни муқаддима бо шевае ривоятгуна ба муаррифӣ 

мепардозад. Дар «Санги ман-алмос» бошад, қабл аз шуруъ ровӣ як навъ тамаркузи 

зеҳнӣ эҷод мекунад, фазоро барои таамулу андеша, шинохти кистиву чистии хеш 

эҷод менамояд ва сипас ба тафсир мегузарад. Мусаллам аст, ки муаррифӣ аз худ 

ногузир ба зодгоҳу хестангоҳи нахустин, муҳити он, дороиҳо, вижагиҳо, решаҳо 

мекашонад. Дар оғоз матлабе, ки пеши чашм мерасад муҳити рустоӣ ва шаҳрист, ки 

бо доштани тафовутҳои бориз дар таҳаввулу камоли зиндагии инсонӣ нақши корсоз 

доранд. Барои қаҳрамони манзума саволи матраҳ созгор афтодани ин ду қутб барои 

зистан аст. Аз мурури нахустини бандҳо равшан мегардад, ки матолиби матруҳа бо 

доштани шабоҳатҳо дар як сатҳ нестанд. 

Ҳар шоиру ҳунарманде дар халқи осор талқинкунандаи як ҷаҳонбинии вижаи 

худ аст. Ҷаҳонбиние, ки тули солиён бар асоси андӯхтаҳо, дониши ҷамъшуда дар 

зеҳн фароҳам меояд ва низоми хосе, диди вижаеро ба зуҳур мерасонад. 

Баёни ин ҷаҳонбинӣ дар манзумаҳои мазкур мутафовит аст. С. Сипеҳрӣ 

талош намуда, ҷараёнибунёду шаклгирии ин ҷаҳонбиниро гом ба гом муаррифӣ 

созад. Муҳим аз ҳама ба мухотабон бифаҳмонад, ки дар сохтмони ҷаҳонбинии ӯ 

тарҳи манзума масолеҳи ӯ омезае аз сарвату дороии фарҳангу тамаддуну ҷаҳон аст. 

Маҳзи хотири ин мунтақидони осори ӯ зикр намудаанд, ки «мактаби Хуросон дар 

ирфон худ омезае аз афкори будоӣ ва чинӣ ва ойинҳои куҳани Эронию ислом аст. 

Хуросон қарнҳо бо Ҳинду Чин дар тамос ва муровида буда аст. Асоси мактаби 

Хуросон бар ишқу ҷунбишу зиндагиву шодиву сукр аст, ҳоло он ки мактаби Ироқ ё 

Бағдод бештар мубтанӣ бар қабзу зуҳду инзиво ва ризоят будааст.» [102, 20]. 
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Муҳаққиқон таъсири фалсафаи экспренсионизмро низ дар манзумаи мазкур 

корсоз мешуморанд. Бар асоси экспренсионизм омӯзишҳои ин мактаб наққош ё 

ҳунарманд дар халқи осор бояд аз нигоҳҳои суннатӣ озод бошад ва асоси кори ӯро 

таассуроти лаҳзаӣ ташкил диҳад.  

Зимни муаррифӣ шоир лаҳзаҳои гуногунеро аз бадви зиндагӣ, макону ҷойгоҳ, 

мансубияти мазҳабӣ, конуни хонаводагӣ, мухити перомун ёдовар мешавад ва нақшу 

саҳми ҳар кадомиро дар ҷараёни ҳастии фардӣ таъкид менамояд. 

Зимни мусофират, дидани саҳнаҳои рангини рӯзгор ӯро шигифтзада мекунад. 

Дар атрофи чистиву кистии ашё, моҳияту сиришти онҳо меандешад. 

Дар манзумаи «Санги ман-алмос» бошад, мо ба қаҳрамоне рӯ ба рӯ ҳастем, ки 

дар марҳилаи такомул ёфтаи умр қарор дорад. Ба қадри кофӣ ба донишҳои башарӣ 

ошност. Солҳост шаҳрро маҳалли сукунат қарор дода ва ба қавле «мадании 

шаҳрзода» аст ва нигаронӣ, тарсу бими нохушоянде вуҷудашро фаро гирифта, ки 

мабодо решаҳои рустоии худро аз даст диҳад. Як даврони мубҳамиву норавшане дар 

перомуни рози ҳастӣ зеҳни ӯро гирифтор намуда ва мехоҳад ба саволҳои ҷовидонии 

фалсафаи зистанпосух ёбад: 

Ман киям, 

Одаме ангори дарахт. 

Решаам рафта дар оби дили деҳ, 

Шохаам сабз шуда дар тани шаҳр, 

Ки бад-ин ҳол на шаҳрӣ на деҳотӣ бошам, 

Кандам аз хеш, чи сон бо дигаре пайвандам. 

Ба навиштаи М. Диноршоев «ман киям, аз куҷо омадаам ва ба куҷо меравам-

суолҳои ҳамешагии фалсафаи инсонӣ огоҳест, ки ба худ медиҳад, то диссертатсияти 

инсонии хешро муайян кунад, инҳо суолҳоеанд абадӣ вале барои ҳар наслу инсоне 

тоза, ки ба онҳо ҷавоби худро бигӯянд. Дар мисраи дуюм боз масъалаи муҳими 

дигари фалсафаи ҳастии инсон матраҳ аст, ки он пайванди ӯ бо табиат аст ва дар 

чаҳор мисраи баъдина боз ҳам масъалаи аз он ҳам муҳимтари муносибати шаҳру деҳ 

ва инсоне, ки дар байни ин ду  ҳарду бояд шахсияти худро муайян намоянд, ба миён 

гузошта шудаанд.» [50, 118]. 



176 
 

 
 

Албатта ба чунин дидгоҳҳо метавон розӣ шуд, вале зимни муқоиса кас ба 

натиҷае мерасад, ки диду биниши фалсафаву ҳунарӣ дар манзумаи «Садои пойи об» 

амиқтару фарозтар аст. Гоҳо мазмунҳо аз ҷониби А.Ҳаким ба гунаи дигар такрор 

мешавад.  

Масалан С.Сипеҳрӣ дар манзумаи хеш зимни муаррифии мавқеият ва 

баромади худ аз Худованд ва ҳузури ӯ сухан дар миён мегузорад, ӯ низ мисли 

орифони дигар ҳузури пинҳони Худоро дар ҳама ҷо эҳсос мекунад. Худое, ки ҳастии 

ҳама мавҷудоту махлуқот вобастаи ӯянд: 

Ва худое, дар ин торикист, 

Пойи ин шаббӯҳо, пойи он кохи баланд. 

Рӯйи огоҳии об, рӯйи конуни гиёҳ [150, 272]. 

А. Ҳаким низ ба ин мавзуъ руҷуъ мекунад. Аз имону худпарастии худ лаб боз 

мекунад ва изҳор медорад, ки ӯ Худоро бо сура, бо «нафаси Масеҳ, бо имони яҳуд ва 

мадорои Будо» ҳамду ситоиш мекунад ва мепарастад. Бад-ин васила дар шинохти 

Худо миёнимазҳабҳо фарқе намегузорад. 

Дил ибодатгоҳи ман, 

Ҳамди ислом аст, он сура, ки ман мехонам. 

Бо нафасҳои Масеҳ, 

Ва ба имони Яҳуд. 

Ва мудоро ки расад аз Будо, 

Ва ба ҳар кас, ки ба дил маъбади имонаш ҳаст. 

Оварам рӯйи намоз, 

Ва дуо мегӯям, 

Он худое, ки туро сабз нигаҳ медорад… [150, 482] 

Дар манзумаи «Садойи пойи об» Сипеҳрӣ зимни баёни дидаҳои хеш дар 

масири ҳаракат матолиби аҷиберо ба наҳви аҳсан иброз медорад. Махсусан дар 

истифодаи ороишҳои бадеӣ, ҳиссомезӣ кори ӯ баҳо надорад:  

Чизҳо дидам дар рӯйи замин 

Кӯдаке дидам, моҳро бӯ мекард. 
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Сайри Суҳроб дар достони «Садойи пойи об» ӯро ба дидани саҳнаҳои 

шигифтангези ҷаҳон дар шеъри Сипеҳрӣ ҳамагӣ ғайримаъмуланд. 

Ман занеро дидам 

Нур дар ҳован мекӯбид. 

Ман гадое дидам, дар ба дар мерафт, овози чаковак мехост. 

Дар асари «Санги ман-алмос» шоир шабеҳи ин саҳнаҳо аз номи шахси дуюм 

мазомини дигареро баён месозад: 

Духтарам, к-аввали бурҷи моҳӣ 

                                       ба ҷаҳон омадааст, 

Рӯзе омад тозон 

                                  (Он замон кӯдак буд) 

Гуфт: Бобо, амакеро дидам дар кӯча, 

Ба сараш лонаи кафтар мерафт 

Ва бо оҳубара мегуфт сухан чун бо мо 

Моҳӣ аз рӯ ба ҳар як суханаш пар мезад. 

Ногаҳон себи ҷавоне, ки ба зораш будем, 

З-ин суханҳои шигифти кӯдак 

Шох афшондаву ларзиду шукуфт [150, 462]. 

Пас аз зикри саҳнаҳо шоир боз ба азамату бузургии Худо ва қудрату нерӯи 

вай мекунад. 

Аслан шеваи кори А. Ҳаким дар достон ёдовари аносири ҳастӣ, падидаҳо 

аҷрому аҷсом ва ҷойгоҳу арҷ хостан барои онҳост. Ба таври пайгир ин андеша 

талқин мешавад, ки дар синаи ҳастӣ ҳама чиз бо ҳам пайванду иртиботи ногусастанӣ 

доранд, вуҷуди яке вобастаи якдигар аст. Такя ба мақулаҳои ҳастисоз, равшаниву 

рӯшноӣ, хуршеду моҳ, об, овардани далелу санад аз китобу марҷаъҳои мазҳабӣ аз 

ҷумла «Китоби муқаддас», ба Қуръони маҷид нишонгари он аст, ки А. Ҳаким сахт 

зери таъсири Суҳроб аст. 

А. Ҳаким дар ҳар банде ба шарти зистан, иртиботу вобастагии муштараки 

мавҷудот таъкид меварзад ва дар амри таҳаққуқи он бо Худо ишқ варзиданро ҳатмӣ 

мехонад. 
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Ҳамчу моҳӣ, ки варо ҳастии бедарё нест, 

Ҷумла занбури асалро, ки ҳаёти бегул 

Шохи гулро, ки набошад нафасе бе гулбод 

Пас чи инсон битавонад, ки бувад дар дунё 

Бе муҳаббат ба Худо [150, 473]. 

Сипеҳрӣ дар достони хеш талқингари ин андеша аст, ки ҷаҳон ва падидаҳои 

он, инсону андешаи вай, рӯзгораш дар маҷмӯъ навиву тозагӣ мехоҳад. Бояд дар 

дидан, шинохт аз шеваву асбобу абзори пешин сарфи назар кард, то даст ба гиребони 

навӣ бизанӣ. 

Чатрҳоро бояд баст, 

Зери борон бояд рафт. 

Фикрро хотираро, зери борон бояд бурд,  

Дӯстро зери борон бояд дид. 

Зери борон бояд чиз навишт, ҳарф зад, нилуфар кошт. 

А.Ҳаким ин мазмунро дигаргунатар чунин такрор мекунад: 

Дили ман мехоҳад 

К-одамӣ ҳамчу дарахте, ки пас аз боронҳо 

Ғарқаи пур шавад дар хуршед 

Тозаву тар бошад 

Ва тавонӣ, ки кунӣ ҳам ба замин шохашро 

Ва гулашро бӯйӣ 

Ва нагардад самари шохи баландаш ҳаргиз 

Туъмаи зоғу заған [150, 469]. 

Албатта мазомини ҳамсон ва баргирифта аз «Садои пойи об» дар «Санги ман-

алмос» зиёд аст, ки зикри онҳоро муносиб намедонем. 

Вале дарку шинохти ҳамаҷонибаи манзума нишон медиҳад, ки саъю талоши 

шоир дар халқи он ба он равона шуда, ки шабеҳи манзумаи мазкур асаре 

биофаринад. Ҳарчанд ӯ тавониста дар сохтмони он аз шеваҳои маъмули 

манзумаофаринӣ фосила бигирад, вале дар маҷмуъ натавониста асари комилан 

мустақил бисозад. Тозагие, ки дар манзума дида мешавад, нерумандии ҷанбаи 
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ривоятӣ ва фазои равоншиносонаи он аст, ки бештар зери сояи сабки баёни С. 

Сипеҳрӣ ба вуҷуд омадааст. Дигаргуние, ки дар суннати анъанасароии тоҷик ба 

зуҳур расида, оғозаш ба нимаи авали қарни бистум бармегардад ва таҳаввулоти амиқ 

маъмулан солҳои 60-уми асри гузашта оғоз гардида. Боризтарин намунаҳо дар ин 

замина манзумаҳои М. Қаноат ба шумор мераванд. Таъсири мактаби Нимо дар сабки 

баёни М.Қаноат ва дигар шоирони замон маҳсус аст. 
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ХУЛОСА 

1. Шеъру осори илмиву назарӣ ва дар маҷмуъ мактабе, ки Нимо ба вуҷуд овард, 

бузургтарин падидаи адабӣ, фарҳангии қарни XX ба шумор меравад. Маводи таҳқиқ 

моро ба ин натиҷа расонид, ки дар радифи таҳаввулоту таҷаддуде, ки Нимо дар 

шеъри муосири Эрон ба вуҷуд овард, масъалаи умдаеро мавзуи манзумасароӣ 

ташкил медиҳад [1,3 М].  

2. Дар диссертатсия зикр шуда, ки нахустин манзумаи ӯ «Қиссаи ранги парида, 

хуни сард» аст. Натиҷаи асосие, ки аз ошноӣ бо ин маснавӣ бармеояд ин аст, ки 

Нимо дар матни он барои нахустин бор масоилеро ҷойгузин мекунад, ки дар шеъри 

форсӣ собиқа надошт. Аз ҷумла мавзуи «шаҳру деҳ, шаҳриву деҳотӣ», шинохти 

ҷаҳони ботинии шаҳрнишинону деҳотиён аст [1,3 М].   

3. Дар рисола нахустин манзумаи шоир «Афсона» мавриди баррассии 

ҳамаҷониба қарор гирифтааст. Ҳарчанд вазни он суннатист, вале дид, бофти калом, 

шеваи баёну таллақӣ аз саҳнаҳои ҳастӣ наву ибдоъмез аст. Аз нигоҳи Нимо ҳама 

чизе, ки дар зиндагии инсон мегузарад, ба гунае ба ҷаҳони хориҷ пайванду иртибот 

дорад. Ба гумони мо чунин шеваи бозтобу талаққӣ дар манзумаҳои пешиниён набуд  

[1- М].    

4. Манзумаи дигари Нимо «Мурғи омин» аст. «Мурғи омин» заминаи амиқи 

иҷтимоӣ дорад. Аз нигоҳи фаннӣ сохтори озод дорад, ки натиҷаи коргирӣ аз вазни 

нимоист. Нақши манзумаҳои Нимо махсусан «Афсона» ва «Мурғи омин» дар 

инкишофи минбаъдаи манзумасароӣ бисёр муассиранд. Манзумаҳои Нимо дар 

суннати анъанасароӣ дар эҷодиёти пайравонаш идомат намуд [1,2 М].    

5.  Таҳқиқу ковишҳо дар ин замина гувоҳ бар ин аст, ки анъанаи манзумасароӣ бо 

сабки нимоӣ хоссатан дар осори С. Касроӣ, ки яке аз шогирдонивижаи шоир буд, 

нақши махсус дошт. С.Касроӣ манзумаи баланди «Ораши камонгир»-ро навишт, ки 

решаи устураӣ дошт. Вазни достон нимоӣ буда, аз мусиқии хосе бархурдор аст. 

Шоир унсурҳои равоншиносиро вориди манзума сохта аст, мавзуе, ки дар 

манзумаҳои пешин матраҳ набуд [2- М].     

6.  Дар диссертатсия ду манзума аз Суҳроби Сипеҳрӣ баррасӣ гардид ва ин 

беиллат набуд. Сипеҳрӣ бархурдор аз мактаби Нимо ва адабиёти шарқиву 
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мағрибзамин буд ва ҳосили такопуву ҷустори ӯ манзумаҳои «Садои пойи об» ва 

«Мусофир» буд. Муҳимтарин хусусиёти ин манзумаҳоро бидъату тозагӣ, зеҳну 

забон ва табиатгароии амиқу густурдаи онҳо мебошад. Сипеҳрӣ бо истифода аз 

забони гуфторӣ дар шеъри форсӣ саҳифаи тозаеро боз намуд. [2- М].    

7. Заминаҳои бидъату навоварӣ дар шеъри муосири тоҷик фаровонанд, вале 

такяи мо таъйини оғози шеъри навпардозона рӯйи даҳаи шастуми қарни гузашта аст. 

Таҳаввулу таҷаддуд дар шеъри муосири тоҷик бо баргузории симпозиуми 

байналмиллалии шеъри ҳамзабонон дар соли 1967 инкишофи чашмгир пайдо 

намуд[3- М]. 

8. Таҳқиқ моро ба ин натиҷа расонид, ки таҳаввули асосӣ дар манзумаҳои М. 

Қаноат оғоз мешавад. Ҳарчанд муҳаққиқон дар халқи ин достон таъсири шоирони 

русро муҳим медонанд, вале натиҷаи мо ин аст, ки М. Қаноат бештар аз Нимо 

таъсирпазир аст. Вижагии дигари кори М.Қаноат дар манзумасароӣ бозтоби руҳу 

атмосфераи замони муосир дар матни достон аст [3- М].      

9. Дар диссертатсия манзумаи «Санги ман-алмос»-и А. Ҳаким низ мавриди 

арзёбӣ қарор гирифтааст. Дар радифи таҳаввулоте, ки Нимо дар бистари шеъри 

муосири Эрон ба вуҷуд овард, яке аз масъалаҳои асосиро мавзуи манзумасароӣ 

ташкил медиҳад [3- М].     

10. Мактаби Нимо  дар адабиётшиносии ҷаҳон бузургтарин падидаи  адабӣ,  

фарҳангии қарни XX дар заминаи шеъри нав ба шумор меравад [1,3 М].     

11. Дар радифи таҳаввулоте, ки Нимо дар бистари  шеъри муосири  Эрон ба вуҷуд 

овард, яке аз масъалаҳои асосиро мавзӯи манзумасароӣ ташкил медиҳад [1- М].     

12. Нимо дар адабиёти пешин мутолиоти фаровон дошт ва перомуни бархе аз 

маснавинависону маснавиҳои ҷудогона нигоҳи хос дошт ва бузургтарин кори Нимо 

дар амри манзумасароӣ манзумаи «Афсона» буд, ки соли 1922 ба нашр расид. 

Манзумае, ки дар адабиёти форсӣ инқилоберо ба вуҷуд овард. Ҳарчанд вазни он 

суннатист, вале дид, бофти калом, шеваи баёну таллақӣ аз саҳнаҳои ҳастӣ наву 

ибдоъмез аст [1- М].     

13. Шоир бо ин манзума назариёти адабии хешро дар атрофи шеъру чигунагии 

сароиши он пешниҳод намуда, нишон дод, ки он бо зарфияту имконот ва озодие, ки 
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сохтораш дорад, метавонад барои шоирон озодиву истиқлолият фароҳам созад  [2- 

М].     

14. Бузургтарин манзума пас аз «Афсона», «Мурғи омин» аст. Образи мурғон дар 

ашъори Нимо зиёд ба чашм мерасад ва бархе аз мурғон вуҷуди воқеӣ доранд, гурӯҳе 

тамсиливу устуравӣ ё хаёлиянд. «Мурғи омин» аз зумраи мурғони тамсилӣ мебошад. 

Шинохти осори Нимо гувоҳ бар ин аст, ки ӯ дар баҳрагирӣ аз рамзу тамсил бисёр 

чирадаст аст. Нимо мушкилоти иҷтимои хешро ба зарифтарин шева дар чаҳорчӯби 

ин манзума баён дошта [1,2 М].      

15. Нақши манзумаҳои Нимо махсусан «Афсона» ва «Мурғи омин» дар  

инкишофи минбаъдаи манзумасароӣ бисёр муассиранд. Манзумаҳои Нимо дар 

суннати анъанасароӣ дар эҷодиёти пайравонаш идомат намуд. Таҳқиқу ковишҳо дар 

ин замина гувоҳ бар ин аст, ки  анъанаи манзумасароӣ бо сабки нимоӣ хоссатан дар 

осори С. Касроӣ идома ёфт. ки яке аз  шогирдони  вижаи шоир  буд, нақши махсус 

дошт. «Ораши камонгир» аз нахустин манзумаҳои ӯ буд, ки бо вазни нимоӣ навишта 

шуд ва бо иллати доштани мазмуни тоза, биниши нав, бархурди дигаргуна ба 

асотири куҳан мавриди таваҷҷуҳи мухотабон қарор гирифт. «Муҳраи сурх» низ аз 

манзумаҳои ӯ мебошад, ки бо вазни нимоӣ навишта шудааст[1,2,3 М]. 

16. Дар таҳаввули манзумасароӣ нақши манзумаҳои С.Сипеҳрӣ «Садои пойи об» 

ва «Мусофир» бисёр муассир аст [2- М].     

17. «Санги ман - алмос»-и А.Ҳаким муҳимтарин падида дар манзумасароии 

замони истиқлол аст. Ҳарчанд дар ибрози матолиби мавриди назар шоир каме 

мустақилият дорад, вале ин шеваро баъдан идома надодааст[2- М].     
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ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ  

НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚ 

Аз таҳқиқу пажӯҳишҳои анҷомшуда маълум мешавад, ки дар 

адабиётшиносии тоҷик роҷеъ ба таъсири падидаи шеъри нав дар анъанаи 

манзумасароӣ ҳарчанд мақолоти ҷудогонае мавҷуд бошад, ҳам то ҳол таҳқиқи 

монографӣ ба вуҷуд наомадааст. Маҳзи хотири ин бо шумори натиҷаҳои таҳқиқ 

дар истифодаи онҳо метавон чунин тавсияҳоро пешниҳод намуд.  

1. Маводи диссертатсия барои муҳаққиқони риштаи адабиёт,  унвонҷӯёни 

дараҷаҳои илмӣ дар шинохту баррасии заминаҳои зуҳуру шаклгирӣ ва расмият 

пайдо намудани падидаи “шеъри нав” ва равияҳои он махсусан таъсири он дар 

амри манзумасароӣ метавонад, созгору корсоз бошад.    

2. Дар диссертатсияи такяи асосӣ ба манзумаҳои Нимо сурат гирифта 

дараҷаи таъсири онҳо ба эҷодиёти шоирони пайрави ӯ сурат гирифтааст. Бо 

назардошти ин имрӯз низ метавон дар таҳлилу арзёбии манзумасароёни навгарои 

шеъри муосир аз офаридахои Нимо истифода намуд.  

3. Таъсири манзумаҳои Суҳроби Сипеҳрӣ “Садои пойи об”, “Мусофир”,  ки 

дар диссертатсия ҷойгузин шуданд, ба таври алоҳида метавонад маводи муҳиме 

дар омӯзиши сабку шеваи манзумаҳои имрӯз корбурд дошта бошад. 
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