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МУҚАДДИМА 

 

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Агарчи адабиёти тоҷик аз қадимтарин адабиёти 

мардуми ҷаҳон ба шумор меояд ва намунаҳои олии назму насри он беш аз ҳазор 

сол пештар арзи ҳастӣ кардаанд, вале таҳаввули бунёдии адабиёт дар авоили асри 

гузашта, ки дар пайи иваз шудани низоми сиёсиву иҷтимоии халқи тоҷик сурат 

гирифт, қонунмандиҳои рушди адабӣ, асосҳои эҷодӣ, сабку салиқа ва равиши 

офаридани асари бадеиро дучори дигаргуниҳои бесобиқа кард. Адабиёти тоҷик 

дар ин давра пайванди таърихии худро як андоза суст карда, бо истифода аз 

таҷрибот ва равишҳои эҷодии аврупоӣ, ки аз тариқи адабиёти русӣ вориди 

фарҳанги мо шуданд, намунаҳои барои хонандаи тоҷик комилан тоза ва беназири 

асари мансурро пешниҳод намуд.  

Ҳамин тавр, ҷараёни тозаи рушди адабӣ воқеъ гардид, ки вобаста аз  

қонунмандиҳои дохилӣ, авзои сиёсиву иҷтимоӣ, таъсироти беруна фақат дар 

давоми як аср чандин бор мутаҳаввил шуд. Яке аз чунин таҳаввулоти чашмгири 

адабиёти асри гузашта дар нимаи солҳои 50-ум сурат мегирад ва номи Фазлиддин 

Муҳаммадиев дар зумраи пешгомони ин падидаи адабӣ медурахшад. 

Фазлиддин Муҳаммадиев на танҳо аз равишҳои қолабӣ ва такроршавандаи 

насри реализми сотсиалистии солҳои 20-40-ум даст мекашад, балки дар баробари 

истифодаи таҷрибаи адибони руси ҳамзамони худ равиши тозаи тарҳи масъала дар 

асари бадеиро ба миён мегузорад, ки дертар аз тарафи мунаққидон «насри 

андеша», ё «насри равоншиносона», насри «шахсиятҳо ва симои куллии онҳо» 

унвон мегиранд. 

Дар миёни осори адабии Фазлиддин Муҳаммадиев жанри ҳикоя аз ҷойгоҳ ва 

мақоми махсус бархурдор аст. Нависанда баъди таҷоруби эҷодӣ дар жанри очерк 

маҳз бо навиштани ҳикоя вориди майдони адабиёт мешавад ва то поёни 

фаъолияташ дар рушду такомули ин жанри адабӣ талош меварзад. Бисёре аз 

вижагиҳои сабки фардии худ, аз қабили таҳлили равоншиносонаи шахсият ва 

дунёи дарунии қаҳрамон, тамаркуз ба андеша ва тафаккур дар атрофи масоили 
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ахлоқӣ ва маънавиро Фазлиддин Муҳаммадиев аввал дар жанри ҳикоя ба намоиш 

мегузорад ва минбаъд ҳам ба василаи онҳо намунаҳои тозаи ҳикояи тоҷикиро 

манзури адабиёт месозад. Ҳамчунин навовариҳои сохторӣ ва мавзуие, ки 

нависанда ба ин жанр ворид месозад, аз ҷониби насли ҷавони нависандагон хуш 

пазируфта мешавад ва бо ин роҳ ӯ дар шакл гирифтани равишҳои фардии эҷодии 

нависандагоне, ба мисли Сорбон, Урун Кӯҳзод, Саттор Турсун, Абдулҳамид 

Самад, Ҷонибек Акобир ва дигарон саҳм мегузорад.  

Бо таваҷҷуҳ бар нукоти гуфташуда ва бо назардошти ин воқеият, ки 

ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев мавриди пажӯҳиши монографӣ ва ҷомеъ қарор 

нагирифтаанд, зарурати таҳқиқи фарогири ҳикояҳои нависанда равшан мегардад. 

Интихоби мавзуи таҳқиқ, ки шомили баррасиҳои абъоди гуногуни ҳикояҳои ӯ, аз 

ҷумла вижагиҳои пайрангсозӣ, ривоятпардозӣ ва шахсиятсозӣ, дараҷаи 

мувофиқати ҳикояҳои нависанда ба равиши реализми сотсиалистӣ, дарунмояи 

онҳо ва ғайра таҳқиқи ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиевро ҷамъбаст мекунад.  

Дараҷаи таҳқиқи мавзуъ.  Аз он ҷо, ки Ф. Муҳаммадиев бо сабку равиши 

тоза вориди адабиёт мешавад, дарзамон адабиётшиносону мунаққидони 

ҳамзамони худро ба таҳқиқу пажӯҳиши офаридаҳои худ водор месозад. Х. 

Мирзозода [75, 75А], Л. Демидчик [49, 50], М. Шакурӣ [143; 144; 145; 146; 147; 

148], С. Табаров [115; 116; 117; 118], Р. Мусулмониён[77; 77А; 77Б; 77В] аз ҷумлаи 

аввалин касоне ҳастанд, ки ба таҳқиқи ҷиддии осори нависанда пардохтаанд. 

Ҳамчунин дар рӯзгори нависанда А. Сайфуллоев [100; 102; 103; 104; 107], Ҷ. 

Бақозода [33; 33А; 33Б; 34В], А. Набавӣ [79; 80; 81; 82; 83; 84; 85] ба офаридаҳои 

ӯ таваҷҷуҳ карда, баррасиҳои судманд ва бозёфтҳои илмии вобаста ба осори ӯро 

ироа кардаанд. Баъдан Х. Асозода [28; 29; 30], Ф. Абдулло [20], А. Саъдуллоев 

[110; 110А; 110Б], М. Муллоҷонов [78; 78А], Ш. Ҷумъазода [133; 133А; 133Б], Ӯ. 

Кӯҳзод [5], С. Турсун [121],  М. Хоҷазод [130], М. Бахтӣ [35], Х. Шарифов [134; 

135; 136], К. Мирзо [76; 76А], С. Баруздин [34], Ш. Солеҳов [112; 113; 114] баъзе 

паҳлуҳои алоҳидаи эҷодиёти Ф. Муҳаммадиевро таҳқиқ кардаанд. Ҳамчунин, 

муҳаққиқони дигар – М. Шоев [140], А. Амлоев [24], М. Ҳомидова [128], З. 
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Иноятова [59], Т. Шокиров [141А] абъоди гуногуни эҷодиёти нависандаро мавзуи 

рисолаҳои илмии худ интихоб намуда, дар доираи онҳо масоили мушаххаси 

марбут ба эҷодиёти Ф. Муҳаммадиевро баррасӣ кардаанд.   

Муҳаммадҷон Шакурӣ дар ҷилди чаҳоруми «Таърихи адабиёти советии 

тоҷик», ки ба мавзуи инкишофи жанрҳо ихтисос дода шудааст, дар мавориди 

алоҳида ба очерк, ҳикоя, қиссаҳо ва ягона романи Ф. Муҳаммадиев таваҷҷуҳи 

чашмгир зоҳир мекунад. Ӯ таҳқиқи осори нависандаро ба далели зерин зарур 

медонад: «Моҳияти бисёре аз протсессҳои асосӣ, ки дар насри тоҷик дар солҳои 

шаст ва нимаи солҳои ҳафтод ҷараён доштанд, дар эҷодиёти Фазлиддин 

Муҳаммадиев мукаммалтар намудор шудааст» [147, с. 74].  

Аммо муҳаққиқро бештар асарҳои «Одамони кӯҳна», «Дар он дунё» ва 

«Палатаи кунҷакӣ» ба худ ҷалб мекунанд ва андешаҳои судманди ӯ маҳз дар 

робита ба ҳамин осор рӯйи коғаз рехтаанд. М. Шакурӣ дар робита ба ҳикояи Ф. 

Муҳаммадиев мавқеъ гирифтани «роли мабдаи психологӣ дар ҳалли масъалаҳои 

муҳимми ахлоқи иҷтимоӣ»-ро ба такрор тазаккур медиҳад ва ҳамчунин интихоби 

мавзуъ аз ҷониби нависандаро баррасӣ мекунад [147, с. 73].  

С. Табаров яке аз мақолаҳои пурмуҳтавои худро, ки «Очерк ва ҳикоя – 

жанрҳои ҷанговари насри имрӯзаи тоҷик» унвон гирифтааст, ба баррасии осори 

дар ин ду жанр офаридашудаи Ф. Муҳаммадиев бахшидааст. Ин мақолаи 

мунаққид аз он ҷиҳат арзишманд ба назар мерасад, ки дар он равишҳои эҷодии 

нависанда, масоили шахсиятсозӣ, вижагиву навоқиси марбут ба сатҳи забонии 

ҳикояҳои ӯ таҳқиқ мешаванд. Бо вуҷуди ҷо доштани эродҳои мушаххас ва 

мудаллал С. Табаров чунин натиҷагирӣ мекунад, ки «Фазлиддин Муҳаммадиев 

дар насри бадеии имрӯзаи тоҷик мавзуъ ва шакли ба худ хос ёфта тавонистааст ва 

кору меҳнати пурмашаққати эҷодӣ, омӯхтани ҳаёти пурсамари халқи советӣ ва 

таҷрибаи бойи адибони советӣ ва саромадони адабиёти тоҷик ба ӯ имконият 

хоҳанд дод, ки бӯстони адабиёти советии тоҷикро ҳамчун як сарояндаи 

пуристеъдоди нав зебу зиннат диҳад» [118Г, с. 323]. Қобили зикр аст, ки ин 

мақолаи С. Табаров ҳанӯз моҳи марти соли 1959 нигошта шудааст ва ин воқеият 



 

 

6 

 

ҳамчун падида ворид шудани Ф. Муҳаммадиевро ба адабиёт бори дигар собит 

месозад.  

А. Сайфуллоев ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиевро аз манзари мазмуну муҳтаво ба 

риштаи таҳқиқ мекашад, ҷанбаҳои қавӣ доштани андешаҳои қаҳрамонони осори 

ӯро таъкид карда, мубрам будани масоили матраҳнамудаи муаллифро бо 

мисолҳои мушаххас собит месозад. Ин вижагиҳои ҳикоёти нависанда мунаққидро 

ба чунин натиҷагирӣ овардааст: «Кас ҳикояҳои ӯро хонда оид ба ролу мавқеи фард 

дар ҷамъият, таъсири ҷамъият ба ташаккули шахсият ва мақсади зиндагӣ бештар 

фикр мекунад» [100, с. 129].  

Ҷ. Бақозода аз дигар муҳаққиқони осори Ф. Муҳаммадиев аст, ки мақолоти 

алоҳида дар робита ба мазмуну мундариҷаи онҳоро мураттаб сохтааст. Ба андешаи 

ӯ, «Муҳаммадиев бештар ба тасвири зебоӣ ва ҳусну малоҳати олами ботинӣ ва 

зоҳирии инсон майл дорад» [33Ғ, с. 130]. Ҳамчунин, яке аз мусоҳибаҳои 

камшумори Ф. Муҳаммадиевро маҳз Ҷ. Бақозода анҷом додааст, ки барои дарки 

бештари осори нависанда матлаби пурқимат ба ҳисоб меравад [33А, с. 19-33]. 

Ҷ. Бақозода дуруст дарёфтааст, ки муҳимтарин хусусияти услубии Ф. 

Муҳаммадиев ҳамин аст, ки як ҷиҳати ин ё он масъала, як лавҳаи хурди ҳаётро 

мавриди тасвир қарор дода, аз он хулосаҳои амиқи фалсафию иҷтимоӣ мебарорад. 

Барои сабки Фазлиддин Муҳаммадиев дар ҳикоя бисёрмавзуӣ хос нест, балки 

серқаҳрамонӣ ҳам нест. Ин ду фазилат ба нависанда имкон додааст, ки ба барҷаста 

ифода ёфтани ғояи асосии асарҳо ва ҳадафи эҷодии хеш таваҷҷуҳашро мутамарказ 

намояд.  

А. Набавӣ шояд пурмаҳсултарин муҳаққиқ дар робита ба таҳқиқи эҷодиёти 

Ф. Муҳаммадиев бошад. Ин донишманд ба бунёдитарин вижагии насри нависанда 

– равоншинохтӣ тамаркуз намудааст. А. Набавӣ ба таҳқиқи насри Ф. 

Муҳаммадиев борҳо бармегардад ва охирин мақолаи худро, ки «Мақоми 

Фазлиддин Муҳаммадиев дар рушди насри тоҷикӣ» ном дорад, соли 2006 дубора 

таҳриру бозбинӣ намуда, дар маҷмуаи «Ҷусторҳо ва ибтикорот дар наср» ҷой 

медиҳад [80, с.121].  
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Ӯ Фазлиддин Муҳаммадиевро «устоди ҳикояи ахлоқии равоншинохтӣ» 

дониста, менависад: «Нависанда чи дар масъалагузорӣ ва чи  дар баҳову 

нигаришҳояш ба заминаи мардумии ахлоқи инсонӣ таваҷҷуҳи бештаре зоҳир кард 

ва ба такмили мазмуну дарунмояи халқӣ ва миллии характерҳои адабӣ даст ёфт» 

[80, с. 121]. Ҷойи зикр аст, ки муҳаққиқ дар омода сохтани ҷилди аввали 

«Куллиёт»-и нависанда ба сифати мураттиб иштирок намуда, ҳамчунин онро бо 

муқаддимаи пурмуҳтавои худ музайян сохтааст [79, с. 7-23]. Яке аз бартариҳои 

раднопазири таҳқиқоти А. Набавӣ дар он аст, ки онҳо комилан бар асоси равишҳои 

илмӣ бунёд ёфта, риояи талабот ва интизориҳои низоми шуравӣ, ки хоставу 

нохоста дар бисёре аз осори даврони шуравӣ рӯ мезанад, дар онҳо дида 

намешавад.  

Вобаста ба ин, зикри як нуктаро лозим медонем, ки бо гузашти замон ва 

барҳам хӯрдани низоми шуравӣ баъзе аз дидгоҳҳо, назарияҳо ва бардоштҳои М. 

Шакурӣ, С. Табаров, Л. Демидчик, Ҷ. Бақозода, А. Сайфуллоев дар робита ба 

эҷодиёти Фазлиддин Муҳаммадиев бино бар асос ёфтани онҳо ба ҷаҳонфаҳмии 

шуравӣ дар замони муосир қобили пазириш нестанд. Масалан, таҳлилу тафсире, 

ки М. Шакурӣ дар робита ба қиссаи «Дар он дунё» дорад, бардоштҳое, ки С. 

Табаров аз шахсияти Зӯҳро дар ҳикояи «Савдои умр» гирифтааст, вазифаҳое, ки 

Ҷ. Бақозода ҳалли онҳоро ба зиммаи нависанда мегузорад, бунёди субъективӣ 

дошта, фақат дар асоси талаботи низоми ҳоким аз адабиёт рӯйи кор омадаанд. 

Бино бар ин, вазифаи худ медонем, ки аз нақди адабии шуравӣ матолиби асоси 

илмидоштаро аз муҳтавои таблиғотӣ ва дорои ҷанбаҳои субъективӣ ҷудо карда, 

фақат дар асоси равишҳои пазируфташудаи илмӣ пажӯҳиши худро анҷом диҳем. 

Баъзе масъалаҳои муҳимми насри бадеӣ бо ишора ба фаъолияти эҷодии Ф. 

Муҳаммадиев дар баҳси маҷаллаи «Садои Шарқ» (аз шумораи 1-и соли 1987 то 

шумораи 7-и соли 1988) баррасӣ шудаанд. А. Набиев ташаккул ёфтани насри 

андешаро ба ном ва осори адабии Ф. Муҳаммадиев, Ӯрун Кӯҳзод ва Саттор Турсун 

пайванд зада, таъкид мекунад, ки «ин муаллифон тавассути ин навъи наср ба 

муҳимтарин масъалаҳои зиндагӣ дахолат кардаанд» [82Б, с. 106]. Ӯрун Кӯҳзод 
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таҷдиди назар шудани шаклу сифати насрро ба Ф. Муҳаммадиев нисбат дода, 

навиштааст: “Ф. Муҳаммадиев заминаи адабиётро нав кард. Вай навовар буд. 

Навоварии ӯ дар тарзи баён, ифодаи фикр ва амиқии тасвир зоҳир шуд. Дар наср 

нуфуз пайдо кардани ақл ва фикр низ аз дастовардҳои Фазлиддин Муҳаммадиев 

аст» [65А, с. 100]. Абдулҳамид Самад бардоштҳои худро аз эҷодиёти Ф. 

Муҳаммадиев дар китоби «Санги маҳак ва тарозуи ҳунар» ва ёддоштҳо бо унвони 

«Раҳоварди зиндагӣ» таъкид кардааст [109, с. 3-77; 109А, с. 3-63].  

Ҳамин тавр, мурури корҳои анҷомшуда дар робита ба таҳқиқи ҳикояҳои Ф. 

Муҳаммадиев ин нуктаро равшан месозад, ки бо вуҷуди таваҷҷуҳи муҳаққиқони 

алоҳида ба ин мавзуъ то ҳанӯз кори фарогир ва натиҷавӣ анҷом наёфтааст. 

Матолиби мавҷуда ба масъалаҳои ҷузъии ҳикояҳои нависанда маҳдуд шудааанд. 

Ин воқеият дубора мубрам будани мавзуи таҳқиқро бармало месозад. 

Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ. Диссертатсия дар 

доираи корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи назария ва адабиёти навини тоҷикии 

факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва масъалаи илмии он –  

«Назария ва ташаккули адабиёти навини форсии тоҷикӣ, масъалаҳои 

фолклоршиносӣ ва равобити адабӣ» таълиф шудааст. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ 

 

Мақсади таҳқиқ. Рисолаи мазкур дар садади он аст, ки ба хотири муайян 

сохтани ҷойгоҳи жанри ҳикоя дар эҷодиёти Фазлиддин Муҳаммадиев рушду 

камоли шахсияти адабии нависанда, масоили назариявии жанри ҳикоя дар 

адабиётшиносии тоҷик, ҷойгоҳи ҳикояҳои Муҳаммадиев дар миёни ҳикояҳои 

солҳои 60–80-уми асри ХХ, аносири пуркорбурди пайранг, шеваҳои 

ривоятпардозӣ, тафовутҳои сабкии ҳикояҳои ҳаҷвии нависанда, таъсирпазирии ӯ 

аз равиши реализми сотсиалистӣ, дарунмоя ва шахсиятҳои ҳикояҳои Фазлиддин 

Муҳаммадиевро баррасӣ ва таҳқиқ намояд. 

Вазифаҳои таҳқиқ. Бо таваҷҷуҳ ба аҳдофи мазкур барои расидан ба анҷоми 

вазифаҳои таҳқиқ баррасии матолиб ва пажӯҳиш дар масоили зер зарур дониста 

мешавад: 

– мурур ба зиндагӣ ва ҷараёни рушди шахсияти адабии Фазлиддин 

Муҳаммадиев; 

– таҳқиқи масоил ва мушкилоти назариявии жанри ҳикоя дар нақди адабии 

тоҷик; 

– баррасии ҷойгоҳи ҳикояҳои нависанда дар миёни ҳикояҳои солҳои 50-80-

уми асри гузашта;  

– муайян сохтани аносири пуркорбурди пайранг ва шеваҳои хосси 

пайрангсозӣ дар ҳикояҳои Фазлиддин Муҳаммадиев; 

– баррасии шеваҳои ривоятпардозӣ дар ҳикояҳои нависанда; 

– шинохти тафовутҳои сабкии ҳикояҳои ҳаҷвии нависанда; 

– баррасиии ҳикояҳои Фазлиддин Муҳаммадиев дар қаринаи реализми 

сотсиалистӣ ва муайян сохтани инҳирофоти ӯ дар ин замина; 

– таҳқиқи дарунмоя ва муҳтавои ҳикояҳои нависанда ва шинохти мавзуоти 

умумии эҷодиёти ӯ; 

– баррасии шахсият ва равишҳои шахсиятсозӣ дар ҳикояҳои Фазлиддин 

Муҳаммадиев. 
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Объекти таҳқиқ. Адабиёти муосир, насри солҳои 60-80-уми садаи XX-и 

тоҷик ва осори назарии нақди адабии шуравӣ объекти таҳқиқ мебошанд. 

Предмети таҳқиқ. Предмети пажӯҳишро масоили марбут ба мухтассоти 

жанриву мавзуӣ ва сабкии ҳикояҳои Фазлиддин Муҳаммадиев ташкил медиҳанд. 

Асосҳои назарии таҳқиқ. Асосҳои назариявии таҳқиқ ба равишу усулҳои 

пажӯҳишии олимони ватанӣ, чун М. Шакурӣ, С. Табаров, Х. Шарифзода, Р. 

Мусулмониён, А. Сатторзода, А. Набавӣ, Х. Асозода, М. Имомзода, М. 

Мирзоюнус, Ш. Солеҳов, Н. Салимӣ, А. Маҳмадаминов, Ҷ. Бақозода, А. 

Кӯчарзода, М. Нарзиқул ва афкори назарии олимони хориҷӣ, аз ҷумла В.Г. 

Белинский, М.М. Бахтин, В.В., Виноградов, Ю.Б. Борев, Д.С. Лихачев, Г.Н. 

Поспелов, Ф.М. Головенченко,  Б.Г.  Реизов, В.Е. Хализев, Н.Т. Нефедов, Н.К. Гей, 

Ф. Брюнетер, Б. Успенский, О. Романовская, Маҳмуди Киёнуш, Ризо Сайид 

Ҳусайнӣ, Сируси Шамисо, Абдулҳусайни Зарринкӯб ва дигарон такя мекунад. 

Асосҳои методологии таҳқиқ. Дар рисола бо назардошти таҳқиқи ҷанбаҳои 

гуногуни ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев ва вобаста ба масъалагузории мушаххас аз 

методҳои таърихӣ, таърихӣ-муқоисавӣ, таҳлили сохтории матни адабӣ, таҳлили 

сабкшинохтии матни адабӣ, таҳлили мундариҷавии матни адабӣ, шинохти матни 

адабӣ, таҳлили дохилиматнӣ ва дастовардҳои ҷадиди адабиётшиносии муосир 

истифода шудааст. 

Сарчашмаҳои таҳқиқ. Ба сифати сарчашмаи асосии таълифи диссертатсия 

ҷилди аввали «Куллиёт»-и Фазлиддин Муҳаммадиев, ки шомили ҳикояҳои 

нависанда буда, онро Муяссара Муҳаммадиева ва Абдухолиқ Набавӣ тартиб дода, 

дувумӣ пешгуфтори онро навиштааст, истифода шудааст.  

Ҳамчунин ҷилдҳои якум ва дуюми «Асарҳои мунтахаб», ки мутаносибан 

солҳои 1978 ва 1980 интишор ёфтаанд, ҷилди сеюми «Куллиёт»-и Фазлиддин 

Муҳаммадиев, ки соли 1991 чоп шудааст, ба сифати сарчашма истифода шудаанд. 

Навгонии илмии таҳқиқ. Диссертатсия аввалин пажӯҳиши мукаммал ва 

бонизом дар шинохти мухтассот ва вижагиҳои ҳикояҳои Фазлиддин Муҳаммадиев 
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аст. Таҳқиқи мазкур бори аввал дар адабиётшиносии тоҷик ҳикояҳои нависандаро 

бо таваҷҷуҳ ба сабки фардӣ ва равишҳои эҷодии ӯ баррасӣ намудааст. 

Ҳамчунин дар ин рисола нахустин бор шеваҳои ривоятпардозӣ ва 

пайрангсозӣ дар насри муосири тоҷик дар мисоли ҳикояҳои Фазлиддин 

Муҳаммадиев баррасӣ ва муайян карда мешаванд.  

Равиши реализми сотсиалистӣ бори аввал дар адабиётшиносии муосири 

тоҷик ба таҳқиқ кашида шуда, дар ин робита инҳирофоти фардии Фазлиддин 

Муҳаммадиев бо далел ва намунаҳои мушаххас нишон дода мешавад. Ҳамчунин, 

тафовутҳои сабкии ҳикояҳои ҳаҷвии нависанда мавриди пажӯҳиш қарор 

мегиранд, ки дар нақди адабӣ собиқа надоштааст. 

 

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

1. Омӯзиши фаъолияти адабии Ф. Муҳаммадиев нишон медиҳад, ки дастёб 

шудан ба сабку салиқаи фардӣ, ки аз ҳамон давраи аввали эҷодиёти ӯ ба мушоҳида 

мерасад, ба нависанда ба далоили зерин муяссар гаштааст: таҷрибаи хабарнигорӣ 

доштан ва аз ин роҳ ба адабиёт роҳ ёфтани ӯ; дар синну соли нисбатан бузургтар 

даст задан ба офаридани осори бадеӣ; таҷриботи андӯхта ва бардоштҳои 

мулоҳизакоронаи ӯ аз зиндагӣ, ки ба шарофати касби хабарнигорӣ ва дар пайи 

бевосита ошноӣ пайдо кардани нависанда ба шахсиятҳои гуногун ба даст 

омадааст; зиндадилӣ ва майли табиии ӯ ба аносири ҳаҷву мутоиба. 

2. Пайранг дар ҳикояҳои нависанда аз рӯйи пайдарҳамии инкишофи худ 

мушаххасот, масоил ва арзишдоварии ғоявию ҳиссии воқеоти асарро кушода 

медиҳад. Ба фарқ аз ҳикояҳои давраи аввали адабиёти муосири тоҷик, робитаи 

пайранг ва мазмун дар ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев вижагии муайяне дорад, ки 

беҳтар аст онро вижагии амалкардӣ тавсиф кунем, зеро пайранг нисбат ба мазмуни 

ифодакардааш вазифаҳои гуногуни бадеиро иҷро мекунад. 

3. Таваҷҷуҳ ба олами ботинии қаҳрамон боиси он гардид, ки аллакай дар 

асарҳои аввалини Ф. Муҳаммадиев чунин воситаҳои таҳлили психологӣ, монанди 

сухани ғайрихудии мустақим ва ботинӣ пайдо шавад. Сухани мустақиме, ки нутқи 
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дарунии мутааллиқ ба ровии мушаххасеро ифода мекунад, аксаран бо он печида 

мешавад, ки дар қисми дуюми он субъекти нутқ дар бораи худ ҳамчун шахси сеюм 

сухан меронад ва ба ин васила аз берун нигоҳе ба худ меандозад ва ё худ шакли 

«ман»-ро ҳамчун «каси дигар» истифода мекунад.  

4. Дар ҳикоёте, ки кайфият, ҷаҳонбинии қаҳрамон ба муаллиф наздик аст, 

зуҳури бевоситаи субъективии муаллиф вуҷуд надорад ва ё ба ҳадди андак 

расонида мешавад («Рӯзи дафни усто Оқил», «Хиёбони Нодир», «Мактуби дӯст»). 

Дар ҳикоёте, ки миёни муаллиф ва қаҳрамон фосилаи чашмгир ба миён меояд, 

бархӯрди муаллиф ба моҷаро комилан равшан зоҳир мегардад. Дар ин гуна ҳолот 

муаллиф фикри худро бо ёрии умумиятҳо, муқоисаҳои муфассал, мулоҳизаҳои 

мухтасар ва хулоса баён мекунад. 

5. Ҳикояҳои ҳаҷвии Ф. Муҳаммадиев, ки гурӯҳи алоҳидаи ҳикояҳои ӯро 

ташкил медиҳанд, бинобар мусталзами баъзе аз мухтассот ва вижагиҳои хоси ин 

навъи адабӣ будан, аз назари сабкӣ аз ҳикоёти дигари нависанда тафовут доранд. 

Ин мухтассот барои барҷаста сохтани ҷанбаҳои ҳаҷвии рафтору гуфтори 

қаҳрамон, падидаҳо ва моҷароҳои ҳаётӣ истифода мешавад.  

6. Баррасии ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев дар қаринаи реализми сотсиалистӣ 

нишон медиҳад, ки онҳо ба тамоми се вижагии асосии ин равиши адабӣ – мардумӣ 

будан, ҳизбӣ будан ва дақиқ будани он мутобиқати комил доранд. Ӯ ба хотири 

«мардумӣ» сохтани ҳикоёти худ на танҳо бо корбурди забони зиндаи халқ аз 

истифодаи вожагони адабии миёни мардуми омма роиҷнабуда даст кашидааст, 

балки бисёре аз аносири лаҳҷавии забонро истифода карда, бо ин роҳ забони осори 

хешро бештар ба забони лаҳҷа наздик бурдааст, на ба забони поки адабӣ.  

7. Дарунмояи ҳикоёти Фазлиддин Муҳаммадиевро масоили маънавияту 

ахлоқи ҷомеа ташкил медиҳад. Тамоми риштаҳои ғоя ва мазмуну муҳтавои 

ҳикояҳои ӯ аз миёни дунёи дарунии қаҳрамонон ва ахлоқи инсонии онҳо 

мегузарад, ӯ тамоми масоили марбут ба маънавиётро маҳз дар андешаҳо, 

бархӯрдҳо, тафаккур ва равони қаҳрамононаш ҳаллу фасл мекунад.  
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8. Шахсияти қаҳрамонони ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиевро бо таваҷҷуҳ бар ин 

баррасиҳо метавон ба гурӯҳҳои зерин ҷудо кард: қаҳрамононе, ки комилан ба 

тимсоли намунавии қаҳрамони реализми сотсиалистии давраи аввал мутобиқат 

доранд. Қаҳрамононе, ки дунёи дарунии онҳо мавриди равонковӣ қарор мегиранд 

ва ба шахсияти онҳо таваҷҷуҳ мешавад. Қаҳрамононе, ки бо вуҷуди муртакиб 

шудан ба иштибоҳ ва лағзишҳои ҳаётӣ, баъди фаҳму дарки хатоҳои худ дар пайи 

ислоҳи он мешаванд. 

Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ. Масъалаҳои назарӣ, равишҳои 

таҳқиқ ва хулосаҳои ҳосилшуда дар ин рисола ҷанбаҳои назарии омӯзиши насри 

даврони шуравӣ, осори Фазлиддин Муҳаммадиев ва махсусан ҳикояҳои ӯро 

пурратар гардонида, дар таъйини арзишҳои ҳунариву адабӣ, зебоишинохтӣ ва 

дигар вижагиҳои эҷодиёти ӯ метавонад нақши бориз дошта бошад. 

Меъёрҳое, ки дар рисола барои шинохти аносири пуркорбурди пайранг, 

шеваҳои ривоятпардозӣ, тафовутҳои сабкии ҳикояҳои ҳаҷвӣ, вижагиҳои асосии 

реализми сотсиалистӣ, нуфузи ин равиши адабӣ дар насри тоҷик, шеваҳои 

шахсиятсозӣ истифода шудаанд, барои маърифати комили на танҳо осори Ф. 

Муҳаммадиев, балки насри адабиёти муосири тоҷик кумак мекунанд.  

Гузашта аз ин, натиҷаҳои бадастомада аз мабоҳиси ҷудогонаи рисола ва 

равишҳои таҳқиқотии бакоргирифтаи муаллифро дар раванди пажӯҳишот ва 

кофтуковҳои нақди адабӣ ва масоили марбут ба доварии наср метавон истифода 

бурд. 

Маводи диссертатсия ва хулосаҳои онро барои навиштани мақолот ва 

таълифоту таҳқиқотҳои илмӣ дар пажӯҳиши паҳлуҳои омӯхтанашудаи насри 

нимаи дувуми асри ХХ, ҳангоми баррасии масъалаҳои алоқаманд ба насри 

адабиёти муосир, махсусан осори Ф. Муҳаммадиев, таҳқиқи равишҳои таълиф ва 

таъйини арзишҳои ҳунарию адабии осори нависандагони алоҳида метавон 

мавриди истифода қарор дод. 

Мутобиқати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. 

Диссертатсия дар мавзуи «Фазлиддин Муҳаммадиев ва таҳаввули ҳикояи муосири 
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тоҷик» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология бо шиносномаи 

ихтисоси илмии 10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ мувофиқат менамояд. 

Саҳми шахсии довталабаи дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ. Мавзуъ ва 

масъалаҳои асосии таҳқиқ аз ҷониби роҳбари илмӣ тарҳрезӣ гардида, ҷустуҷӯ ва 

натиҷагириҳои илмии унвонҷӯ дар мақолаҳои илмӣ, маъруза дар маҳфилу 

конференсияҳо ва диссертатсия инъикос ёфтаанд. 

Таҳқиқи масоили рушди шахсияти адабии Фазлиддин Муҳаммадиев, жанри 

ҳикоя ва масоили марбут ба он дар адабиёти муосири тоҷик, аносири пуркорбурди 

пайранг ва шеваҳои ривоятпардозӣ ва шахсиятсозӣ дар ҳикояҳои нависанда, 

вижагиҳои сабкии ҳикояҳои ҳаҷвии ӯ, ҷойгоҳи равиши реализми сотсиалистӣ дар 

шаклгирии сабки фардии Ф. Муҳаммадиев, дарунмоя ва мундариҷаи асосии 

ҳикояҳои ӯ саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмии таҳқиқ ва саҳми шахсии 

довталабро собит мекунанд. 

Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ. Мундариҷа ва қисматҳои асосии 

диссертатсия дар конфронсҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявии илмию амалии 

зерин дар шакли маърузаҳо баён шудаанд: конфронсҳои байналмилалии илмию 

амалии «Ҷараёни маорифпарварӣ ва масъалаҳои ҷаҳони муосир» (Душанбе, 2015), 

«Таҳсилот ва илм дар асри XXI: тамоюлоти муосир ва дурнамои рушд» (Душанбе, 

2019), «Масъалаҳои мубрами забоншиносӣ ва адабиётшиносӣ дар замони муосир» 

(Душанбе, 2022), «Рушди забони адабии тоҷикӣ дар асрҳои X-XV» (Душанбе, 

2023); конфронсҳои ҷумҳуриявии илмию амалии «Масъалаҳои таҳқиқ ва 

интишори осори Садриддин Айнӣ» (Душанбе, 2017), «Воҳид Асрорӣ ва 

масъалаҳои филология ва журналистикаи тоҷик» (Душанбе, 2017), «Масъалаҳои 

мундариҷа ва ғоя дар адабиёти даврони Истиқлол» (Душанбе, 2017), «Адабиёти 

гуфторӣ ва дурнамои он» (Душанбе, 2019), «Аҳаммияти андешаҳои дунявӣ дар 

ташаккули худшиносии миллӣ» (Душанбе, 2022), «Ҷӯрахон Бақозода ва 

масъалаҳои нақди адабӣ» (Душанбе, 2022), инчунин дар конфронсҳои анъанавии 

ҳамасолаи апрелии ҳайати устодону кормандони ДМТ (солҳои 1997-2022).  
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Диссертатсия дар маҷлиси кафедраи назария ва адабиёти навини форсии 

тоҷикии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 20.10.2022 (суратҷаласаи № 3) ва 

ҷаласаи васеи шурои олимони факултети филологияи Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон аз 20.12.2022 (суратҷаласаи № 5) баррасӣ ва ба ҳимоя пешниҳод 

шудааст. 

Нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия. Муҳтавои асосии 

диссертатсия дар 25 мақолаи муаллиф дар маҷмуаҳои илмӣ, маводи конфронсҳои 

байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва донишгоҳӣ ба нашр расидаанд. Аз инҳо 10 мақола 

дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос ёфтаанд. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, 9 фасл, 

хулоса ва рӯйхати адабиёт фароҳам омадааст. Ҳаҷми умумии диссертатсия 174 

саҳифаи чопии компютериро ташкил медиҳад. 
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БОБИ I  

ҲИКОЯ ВА ҶОЙГОҲИ ОН ДАР ЭҶОДИЁТИ ФАЗЛИДДИН МУҲАММАДИЕВ 

 

1.1. Масъалаҳои назарии жанри ҳикоя дар адабиёти тоҷик 

 

Ҳикоя яке аз жанрҳои хурди насри бадеӣ маҳсуб мешавад, ки ба далели 

ҳаҷми нисбатан хурд, фақат як ё чанде аз лавҳаи ҳаёти инсонро ба тасвир мекашад. 

Дар адабиёти муосири тоҷик намунаҳои ҳикоя дар қолаби дар адабиёти ҷаҳон 

пазируфташуда ҳарчанд дар солҳои бистуми қарни XX офарида шуда бошанд ҳам, 

аммо заминаҳои таҳаввули онро метавон аз осори насри классикӣ берун овард, 

зеро навъи ҳикоя ҳанӯз бо сурати хоси классикӣ дар дохили намунаҳои насри 

паҳлавӣ арзи ҳастӣ намуда, баъдан дар қаламрави насри форсии тоҷик бо шеваҳои 

мухталиф ташаккул ёфтааст.  

Вижагиҳои жанрии ҳикоя дар насри классикии форсии тоҷикӣ дар рисолаи 

академик Носирҷон Салимӣ «Марҳилаҳои услубии таҳаввули наср дар адабиёти 

форсу тоҷик (асрҳои Х-ХIV)» мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Ҳарчанд таъсири 

равшани равандҳои сиёсиву иҷтимоии дунёи оғози асри бистум ва адабиёти 

халқҳои шуравӣ, аз ҷумла адабиёти рус, ба насри навини тоҷикӣ ошкор аст, аммо 

мақоми сарчашмавии ҳикояти классикӣ дар ташаккули ҳикояи давраи шуравии 

тоҷик наметавонад сарфи назар шавад. 

Ҳикоя ё ҳикоят ҳамчун жанри мустақили ҷинси адабии Ҳамосӣ (эпикӣ)  дар 

адабиёти муосири тоҷик ҳанӯз дар солҳои сиюми асри гузашта ташаккул ёфт ва 

минбаъд марҳилаҳои такомули худро аз сар гузаронд. Дар чаҳоряки охири асри 

XX, бахусус, дар миёнаи солҳои 50 то солҳои 80-и асри гузашта, ҳикоя дар радифи 

дигар анвои адабӣ мазмуну моҳият ва шаклҳои тоза пайдо кард. 

Адабиётшиносони тоҷик жанри ҳикояро ба шеваҳои гуногун тавсиф карда 

бошанд ҳам, аммо мулоҳизоти онҳо ба ҳамдигар қаробат доранд. Муаллифони 

«Луғати истилоҳоти адабиётшиносӣ», ки китоби тафсирии истилоҳоти 

адабиётшиносии муосир маҳсуб мешавад, жанри ҳикояро чунин тавсиф кардаанд: 
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«Ҳикоя (ар.) - яке аз намунаҳои адабиёти эпикии таҳкиявӣ, асари хурди бадеӣ, ки 

як воқеаро аз ҳаёти шахсе тасвир менамояд, вале воқеаҳоеро, ки пеш аз ин ва баъд 

аз он рӯй додаанд, муфассал нақл намекунад. Дар ҳикоя танҳо як эпизоди ҳаёти 

касе мавриди тасвир интихоб гардида, хусусиятҳои муҳим ва типии зиндагии ӯ ба 

воситаи ҳамин эпизод маълум мегардад» [153, с. 149]. 

Дар тавсифи мазкур чаҳор вижагии ҳикоя тазаккур ёфтааст: якум, шакли 

ҳикоя чун як навъи адабиёти эпикии таҳкиявӣ; дуюм, ҳаҷми ҳикоя – асари хурди 

бадеӣ; сеюм, муҳтавои он – тасвири як воқеа; чаҳорум, тасвири як лавҳаи ҳаёти 

инсон, ки вижагиҳои типии ҳаёти ӯро дар бар мегирад. 

Тавзеҳи дигари ҳикоя низ вуҷуд дорад, ки онро адабиётшинос Худоӣ 

Шарифзода чунин баён кардааст: «Ҳикоя, ҳикоят (ар.-нақл, қисса, ривоят, сухан), 

як навъ асари эпикист, ки лаҳза ва ҳолатҳои муҳимми зиндагии инсонро дар бар 

мегирад» [138, с. 384]. 

Дар ин мулоҳизаи илмии Х. Шарифзода баррасии таърихи пайдоиши ҳикоя 

дар адабиёти тоҷик ва дигар халкҳо хеле мухтасар баён мешавад. 

Умумияти ин ду таърифи ҳикоя дар он зоҳир мешавад, ки ҳикоя навъе аз 

асари эпикист. Агар дар таърифи якум таъкид шуда бошад, ки ҳикоя «як воқеаро 

аз ҳаёти шахс тасвир менамояд», таърифи дуюм мегӯяд, ки ҳикоя «лаҳза ва 

ҳолатҳои муҳимми зиндагии инсонро дар бар мегирад», яъне дар ин тавсиф андаке 

пурғунҷоиш будани ҳикоя тазаккур ёфтааст. Хусусиятҳои типии ҳаёти 

қаҳрамонони ҳикоя дар ин ҷо ба назар гирифта нашудааст. Дар тавсифи дуюм 

таъкид мегардад, ки «ҳикояҳо... барои такмили воқеаҳо ва шарҳи матлаб чун 

воситаи намоишу тасдиқи андешаҳои тарбиявӣ, иҷтимоӣ ва динию мазҳабӣ 

омадаанд» [138, с. 384]. 

Имрӯз сари масъалаи истилоҳи жанрии «ҳикоя» фикри воҳид вуҷуд надорад. 

Чунонки профессор Худойназар Асозода менависад: «Ҳикояи имрӯзаи тоҷикӣ ба 

талаботи таърифи «рассказ»-и русӣ ҷавоб дода метавонад. Яъне ҳикояи тоҷикӣ 

инкишофи жанрии ҳикояти классикӣ набуда, балки жанри наве мебошад, ки дар 

давраи нави рушди насри тоҷик маълум гардидааст. Ҳикояи тоҷикӣ ҳам мисли 
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«рассказ»-и русӣ метавонад дар мавзуъҳои ишқӣ, таърихӣ, иҷтимоӣ, ахлоқӣ, 

воқеӣ, ҳаҷвӣ ва ғайра навишта шавад» [29, с. 14].   

Муаллифи мазкур тарафдори он аст, ки истилоҳоти жанрӣ марбути наср дар 

се ҳавзаи як адабиёт – адабиёти форсии Эрону Афғонистон ва Тоҷикистон як хел 

фаҳму дарк шавад. Яъне ҳикоя чун достони кӯтоҳ, повест ҳамчун қисса ё достони 

миёна, роман чун достони дароз эътироф шаванд [30, с. 28]. 

Баҳсу баррасии хусусиятҳои ҳикоя дар осори донишмандони асримиёнагии 

форсу тоҷик низ ҷойгоҳе махсус дорад. Аз ҷумла, дар китоби «Тафсири Табарӣ» 

на танҳо бори аввал истилоҳи «ҳикоят» истифода шудааст, балки дар матни асар 

ҳикоятҳои сазовори таваҷҷуҳ бо номҳои «қисса», «ҳадис» ва ғайра ҷойгоҳи 

шоиста ёфтаанд. Дар асарҳои машҳури «Қобуснома» ва «Сиёсатнома» низ ҳикоят 

бо мақсади шарҳи матолиб ва такмили воқеаҳо корбаст шудаанд.  

Аз «Ҷавомеъ-ул-ҳикоёт»-и Муҳаммад Авфӣ то «Гулистон»-и Саъдӣ ва 

«Баҳористон»-и Ҷомӣ ва осори мансури дигар нависандагон дар адабиёти 

классикии форсии тоҷикӣ жанри ҳикоя мароҳили таҳаввул ва такомули худро 

пушти сар кардааст, аммо ҳақиқат ин аст, ки назарияи ҳикоя ҳамчун жанр ва ё 

навъи адабӣ мавриди баррасӣ қарор нагирифт. Ҳикоя ва назарияи он дар 

андешаҳои илмии муҳаққиқон ва мунаққидони рус ва дигар халқҳои аврупоӣ низ 

аз таҳаввулоти маънавӣ бархӯрдор аст. В.Г. Белинский ҳикояро «варақе аз китоби 

бузурги зиндагӣ» меномад, ки номи вай «одам ва ҳаёт» аст (23, 150). Гёте бошад, 

ҳикояро инъикоси бадеии воқеаи ғайриоддӣ меҳисобид. Антон Чехов чунин 

мешуморид, ки вазифаи таҳкиягар ба тасвир овардани ҷараёни муқаррарии ҳаёт 

аст. Алексей Толстой кӯтоҳбаёнӣ ва сужетнокиро нишонаҳои ҳатмии ҳикоя 

маҳсуб медонист [121, с. 185]. 

Франс Кафка дар бораи сохти ҳикоя ва навъи мӯҷазтари он - новелла 

навишта буд: «Новелла, агар ҳаққи вуҷуд дошта бошад, аллакай дар худ сохтори 

созмонёфтаеро ҷой додааст» [62, с. 157]. 

Таҷрибаи инкишофи ҳикоя дар адабиёти муосири тоҷик нишон медиҳад, ки 

тамоми ин вижагиҳои баёншуда – инъикоси воқеаи ғайриоддӣ, тасвири ҷараёни 
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муқаррарии ҳаёт, кӯтоҳбаёнӣ ва сужанокӣ, сохтор ва банду басти мустаҳкам дар 

ҳикояҳои насрнависони мо равшан ба назар мерасанд. 

Бо ин ки ҳикоя марбут ба ҷинси адабии ҳамоса аст, ҳаҷми нисбат ба дигар 

анвои бузурги ҳамосӣ кӯчаки он имконият намедиҳад, ки аз тамоми имконот ва 

тавонмандиҳои ҳамоса баҳра бигирад. Масалан, роман давраҳои муайяни 

таърихии ҳаёти ҷомеа ва тақдири шахсиятҳои алоҳида, хӯю хислатҳои фардии 

қаҳрамонони асарро дар робита бо вазъи сиёсию иҷтимоӣ ва ахлоқии ҷомеа ва 

такдири онро ҳамроҳ бо ҷузъиётҳои бисёр ба риштаи тасвир мекашад. Давраҳои 

калони таърихиро низ дар бар мегирад. Романи Садриддин Айнӣ «Ғуломон» ҳаёт, 

заҳмат ва муборизаи халқи тоҷикро дар тӯли сад сол нишон медиҳад. Сегонаи 

«Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро»-и Ҷалол Икромӣ бештар аз панҷоҳ соли рӯзгори 

халқи тоҷикро – аз чаҳоряки охири асри XIX то чаҳоряки аввали қарни XX дар бар 

мегирад. 

Ҳикоя ҳаёти инсонро дар як лаҳзаи таърих инъикос менамояд, мисли роман 

фосилаи зиёди вақтро фаро намегирад. Қаҳрамон ва персонажҳои ҳикоя як-ду ва 

баъзан се ё чаҳор нафар буда метавонанд. Дар шахсияти қаҳрамони ҳикоя, ки ба 

давраи муайяни таърих мансуб мебошад, тақдири таърихии ҷомеа таҷассум 

меёбад. Дуруст аст, ки ҳикоя танҳо лаҳзае аз ҳаёти касеро мунъакис мекунад ва 

наметавонад дарбаргирандаи як давраи хос ва ё давоми умри одамон бошад. Аммо 

ҷаззобияти ҳикоя дар он аст, ки метавонад бо таҷассум сохтани ҳамин як лаҳзаи 

ҳаёт ҷаҳонбиниву диду бардошти шаклгирифта, шахсият ва маънавиёти 

қаҳрамонон, абъоди мухталифи муносибатҳои ҳокими иҷтимоӣ ва дигар ҷузъиёти 

муҳимми ҳаёти инсонҳоро ба риштаи таҳқиқи бадеӣ бикашад. 

Донишманди эронӣ Иброҳим Юнусӣ маҳз пурғунҷоишии ҳикояи имрӯзаро 

ба назар гирифта, чаҳор меъёри шинохти онро таъкид кардааст: ихтисор, ибтикор, 

рӯшанӣ ва тозагии пардохт [151, с. 307]. Меъёрҳои мазкур дар ҳикояҳои реалистии 

нависандагони тоҷик равшан ба назар мерасанд. 

Аз таҷрибаҳои ҳикоянависони ҳам ҷаҳониву ҳам ватанӣ метавон бо қатъият 

иброз дошт, ки ҳикоя пуркорбурдтарин жанр дар масъалаи ворид сохтани 
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саргузашту воқеиятҳои ҳаётӣ ба асари адабист. Дар робита ба бисёре аз ҳикоёти 

худ нависандагон ҷанбаҳои воқеӣ доштани сужа ва ё шахсиятҳои ҳикояро эътироф 

кардаанд. Қаҳрамонони чунин ҳикояҳо, ба қавли В. Г. Белинский, «шиноси 

ношинос» мебошанд. Яъне, образи инсон тавре воқеиятнигорӣ шудааст, ки ба як 

дидан мисли ин ки шинос аст, аммо ӯ хислат ва рафторе ҳам дорад, ки ба чашми 

хонанда ношинос менамояд.  

Дар адабиёти шуравӣ аксар қаҳрамонони ҳикояҳои Ҳаким Карим ҳамин гуна 

ашхосанд. Адабиётшиноси маъруф, профессор Атахон Сайфуллоев дар робита ба 

ин хусусияти ҳикоя дар заминаи баррасии навиштаҳои нависандаи мазкур 

менависад: «Нависанда, ки дар роҳи барпо ва мустаҳкам намудани сохти нави 

ҷамъиятӣ ҳам бо яроқ, ҳам бо қалам мубориза мебурд, дар ҳикояҳои худ воқеаҳои 

бофтаю сохтаро не, балки воқеияти реалиро ба тасвир мегирифт» [106, с. 52].  

Дар ҳикоёти Фотеҳ Ниёзӣ, бахусус дар силсилаи ҳикояҳои ӯ «Интиқоми 

тоҷик» (1947) тақдири таърихии сарбозони тоҷик ва дигар ҷанговарони Осиёи 

Миёна дар солҳои ҷанги дуюми ҷаҳонӣ таҷассум ёфтаанд [85, с. 39]. 

Ҳикоя ҳамчун яке аз анвои насри бадеӣ дар таърихи адабиёти форсии  

тоҷикӣ ҷойгоҳи шойиста ишғол намудааст. Баъзе адабиётшиносон бар инанд, ки 

ҳикоя ҳамчун жанри мустақили адабӣ дар қарни XII ба вуҷуд омадааст ва 

намунаҳои барҷастаю мукаммали он китоби Муҳаммад Авфии Бухороӣ «Ҷомеъ-

ул-ҳикоёт ва лавомеъ-ур-ривоёт» ба шумор меояд. Истилоҳи ҳикоя бори аввал дар 

«Тафсири Табарӣ» истифода шудааст. Баъдҳо ҳикояҳо дар китобҳои адабӣ, 

таърихӣ, динӣ, тасаввуфӣ барои такмили воқеаҳо ва шарҳи матлаб, чун воситаи 

намоишу тасдиқи андешаҳои тарбиявӣ, иҷтимоӣ ва динии мазҳабӣ омадаанд» 

[151, с. 384].  

Ҳусайни Размҷӯ, муҳаққиқи варзидаи эронӣ, дар таҳқиқоти худ «Анвои 

адабӣ» ҳикоятро «аз лиҳози адабӣ навъе достони сода ва ғолибан мухтасар, воқеӣ 

ва сохтагӣ» [91, с. 123] таъриф додааст. 

Академик Носирҷон Салимӣ ҳикоятро як намунаи кӯчаки насри форсӣ-дарӣ 

мешуморад, ки он наср дар қаламрави Мовароуннаҳру Хуросон дар асри VIII оғоз 



 

 

21 

 

ёфта, хусусияти синкретӣ доштааст. «Бо таваҷҷуҳ ба таҳаввули жанрӣ ва 

истиқлоли комили ҳикоят, - таъкид мекунад Н. Салимов, - вижагиҳои сабку услуб 

ва доираҳои мавзуоти умдаи он метавон муҳимтарин хасоиси ҳикоятро дар чанд 

нукта табақабандӣ ва ҷамъбаст намуд» [108, с. 312]. Бар пояи ин табақабандии 

муҳаққиқ, ҳикоёти асримиёнагии форсии тоҷикиро чунин гурӯҳбандӣ кардан 

мумкин аст: 

1. Ҳикоёти пандуахлоқӣ; 2. Ҳикоёти мазҳабӣ; З.Ҳикоёти таърихӣ- асотирӣ; 

4. Ҳикоёти тамсилӣ; 5. Ҳикоёте, ки реша дар фарҳанги Ҳинди қадима доранд; 6. 

Ҳикоёти латиф, ки қаробат ба латифа доранд; 7. Ҳикоёти марбут ба зиндагии 

шуарову уқало ва аҳли қалам. 

Дар робита ба ин табақабандии ҳикоёти форсӣ тоҷикӣ на танҳо аз ҳикояҳои 

Муҳаммад Авфӣ, «Калила ва Димна»-и Кошифӣ, «Гулистон»-и Саъдӣ, 

«Баҳористон»-и Ҷомӣ ва дигар нависандагони касбӣ, балки аз осори донишмандон 

ва сиёсатмадорон, ҳамчун Абурайҳони Берунӣ, Унсуралмаолии Кайковус, 

Низомулмулк низ намунаҳои хуби ҳикоятҳоро метавон овард, ки ба асрҳои Х-ХI 

мансуб мебошанд. Масалан, дар «Қобуснома»-и Унсуралмаолии Кайковус 

ҳикоятҳои хеле кӯтоҳ аз шахсият ва рӯзгори Афлотун ва Муҳаммад Закариёи Розӣ 

оварда шудаанд. Дар «Сиёсатнома»-и Низомулмулк ҳикоятҳо роҷеъ ба муомилоти 

амир бо донишмандон, тоҷирон ва ҳунармандон дарҷ ёфтаанд. Аммо ба назари мо, 

мушкили ин табақабандӣ дар он аст, ки бештар ба мавзуъ ва муҳтавои ҳикоятҳои 

классикӣ такя мекунад ва ин ҳолат имкон медиҳад, ки ҳикоёти алоҳидаеро дар 

мавзуъҳои дигар гурӯҳбандӣ карда, бо ин роҳ табақабандии ҳикоётро густариш 

дод.  

Аз лиҳози мазмуну муҳтаво муҳимтарин вижагии ҳикоятҳои Низомулмулк 

ва Унсуралмаолии Кайковус оид ба шахсиятҳои таърихӣ дар ҳамин аст, ки 

муаллифон ба ҳақиқати таърихӣ ва хислатҳои асосии воқеии қаҳрамонони худ 

аҳаммияти чандоне надодаанд, балки дар симои эшон рисолатҳои иҷтимоӣ ва 

ахлоқии худро таҷассум намудаанд. Чунончи, Султон Маҳмуди золим чун 

подшоҳи одил тасвир ёфтааст, зеро мақсад ва ҳадафи Низомулмулк аз овардани 
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ҳикоёт таблиғи адлу додгустарӣ буд. Дар «Қобуснома» ҳикоят андар ҳикоят низ 

мавҷуд аст. Ҳамаи онҳо дар маҷмуъ, дар ситоиши некиву накукорӣ гуфта шудаанд, 

бадиро маҳкум мекунанд ва ҷанбаҳои тарбиявии ниҳоят қавӣ доранд.  

Муаррих Наршахӣ низ дар «Таърихи Бухоро» барои тасдиқи фикру 

андешаҳои худ ҳикоятҳо овардааст. Наршахӣ дар бораи тақсим кардани Бухоро 

дар миёни араб ва Аҷам изҳори ақида менамояд ва ҳикояте нақл менамояд оид ба 

сабр.  

«Ҷавомеъ-ул-ҳикоёт ва лавомеъ-ул-ривоёт»-и Авфӣ, ки бештар аз ду ҳазор 

ҳикоятро дар бар мегирад, дар мавзуъҳои мухталиф гуфта шудаанд: сиёсӣ, 

иҷтимоӣ, маишӣ, ҳаҷвӣ... Ҳикоятҳои панду ахлоқӣ дар бораи манофеи дӯстӣ ва 

сулҳ низ кам нестанд. Ҳикоятҳое ҳастанд, ки аз лиҳози шакл ва сабк ба такмил 

расидаанд, сужети мушаххасро фаро мегиранд ва анҷомёфта мебошанд. Ҳикоятҳо 

дар бораи ашхоси таърихӣ ва воқеӣ - Муҳаммад Закариёи Розӣ, Ҳаким Фаррухӣ, 

Анӯшервони одил, Кисро, Арасту, Наср Аҳмади Сомонӣ, Ҳаҷҷоҷи Юсуф, Баҳром, 

Султон Маҳмуд... Ҳикоятҳои моҷароӣ ва ишқӣ низ таваҷҷуҳи Авфиро ба худ 

кашидаанд. Онҳо дар асоси манобеи гуногун – асарҳои таърихӣ, сарчашмаҳои 

ҳиндӣ ва ривоятҳои мардумӣ навишта шудаанд. Ҳикоятҳои тамсилӣ дар бораи 

вуҳушу туюр, хазандаҳо ва паррандаҳо бо ҳикмат ва натиҷае аз онҳо тасниф 

гардидаанд. Масалан, ҳикоятеро дар боби мор, рӯбоҳ, одам ва дарахт, феъли 

музирри мор ва кумаки рӯбоҳ ба одами накукор нақл карда чунин натиҷа мегирад: 

«Ва фоидаи ин ҳикоят он аст, ки ҳар оқил, ки тариқи разм сипарад, бар душман 

эътимод накунад ва хасми худро хор надорад ва чун бадхоҳро дар дасти боло дидӣ, 

пой бар сари ӯ неҳ, то зиндагонӣ ба хуррамӣ ва шодӣ баъд аз хасм ба сар равад» 

[52, с. 490]. 

Нависанда дар хулосаи баъзе ҳикоятҳо шеър меорад, ки ҳам мазмуни ҳикоя, 

матлаб ва ғояи онро равшан месозад ва ҳам ҳусни анҷом аст. 

Баъзе ҳикоятҳо аз як саволу ҷавоб, яъне аз ду ҷумла иборат бошанд ҳам, 

маънии амиқро дар бар мегиранд: 

«Афлотунро гуфтанд: - Чӣ гӯӣ, ки ҳаргиз ғамгин набошӣ? 
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Гуфт: Дил дар чизе набандам, ки аз дасти ман биравад...» [52, с. 487]. 

Манобеи ҳиндӣ яке аз муҳимтарин омилҳои инкишофи ҳикоя дар таърихи 

адабиёти форсии тоҷикӣ гардида буданд. Дар ин бора на танҳо ҳикоятҳо дар бораи 

одамон, масалан, «Китоби Ҳаким Синдбод» (асри XII), балки кутуби ҳикоёти 

тамсилии Ҳусайн Воизи Кошифӣ «Калила ва Димна» ва Иноятуллоҳи Канбу 

«Баҳори дониш» шаҳодат медиҳанд. Онҳо аз ҳикоятҳои қадими форсию ҳиндӣ ва 

худи муаллифон иборат мебошанд. Дар ин асарҳо вуҳушу туюр тасвир ёфта 

бошанд ҳам, ҳар кадоми онҳо хӯву хислат ва ахлоқу одоби инсониро таҷассум 

менамоянд. Чунон ки дар ҳикоятҳои Муҳаммад Авфии Бухороӣ саъваю пилу 

пашшаю ғук, мор, дарахт ва рӯбоҳ бо забони одамӣ ҳарф мезананд, дар асарҳои 

Кошифӣ ва Канбу низ ҳайвонот ва паррандагон мисли одамон гуфтугӯ ва 

муошират мекунанд. Аз ҳар як ҳикояти тамсилӣ натиҷаҳои судманд метавон 

бардошт, ки ба манфиати хонанда хоҳад буд. 

Дар таҳаввул ва такомули ҳикояти классикӣ китобҳои маҳбуби халқҳои 

форсизабон –«Гулистон»-и Шайх Саъдӣ ва «Баҳористон»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ 

накши калидӣ доштаанд. Ҳикоятҳои Саъдӣ ва Ҷомӣ аз он ҷиҳат ҷолиб ба назар 

мерасанд, ки бо вуҷуди бадеият ва ҳунари баланди офаринандагӣ ва оҳанги қавии 

бофта будани сужаҳояшон, дар онҳо ҳақиқати ҳаёт тасвир ёфтааст. Устод Айнӣ 

навишта буданд: «Ҳақиқатан ҳам Саъдӣ реалист аст. Ӯ на танҳо дар ҳикояҳои худ, 

балки дар шеърҳои лирикии худ ҳам аз реал – аз ҳақиқат дур нарафтааст. Ташбеҳ 

ва истиораҳои Саъдӣ ҳамагӣ табиӣ ва мантиқианд, дар асарҳои ӯ чизеро 

намебинед, ки ақл қабул накунад, ё ин ки монандаш дар олами зинда набошад ё 

нагузашта бошад» [21, с. 123]. 

Шояд яке аз омилҳои асосии моҳияти реалистӣ пайдо кардани ҳикоятҳои 

Саъдӣ дар ин бошад, ки ӯ мамлакатҳои Эрон, Арабистон, Осиёи Сағир, Миср, 

Шом, Хуросон ва Мовароуннаҳрро сайёҳат кардааст, бо ҳаёти халқҳои гуногун аз 

наздик ошно гашта, аз ҳунармандону деҳқонон то шоҳону вазирон ва хӯву хислати 

тамоми синфу табақаҳои ҷомеаҳои рангоранг ва муносибату муоширати байни 

онҳо бардоштҳои ҷиддӣ гирифта, таҳлилу ҷамъбаст намуда, хулосаҳои лозим 
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баровардааст. Азбаски Саъдӣ дониши амиқ, ҷаҳонбинии васеъ ва истеъдоди комил 

дошт, тавфиқ ёфтааст, ки дар ҳикоятҳои хурд-хурд ҷаҳон-ҷаҳон маънӣ 

биғунҷонад, сирати подшоҳон, ахлоқи дарвешон, фазилати қаноат, фавоиди 

хамӯшӣ, ишқу ҷавонӣ, заъфу пирӣ, таъсири тарбият, одоби суҳбат ва дигар мавзуъ 

ва масъалаҳоро мавриди баррасӣ қарор бидиҳад. 

Реализми Саъдӣ дар тасвири объективонаи воқеаҳо ва эҷоди образҳои 

инсонӣ зоҳир мешавад. Ҳикоятҳои иҷтимоӣ, панду ахлоқӣ, танқидӣ-ҳаҷвӣ, 

мутоибаҳояш низ мазмуну моҳияти реалистона касб кардаанд. Ғояҳои ватанхоҳӣ, 

башардӯстӣ, амнияту сулҳу салоҳ, дӯстию бародарии халқҳои гуногунмиллат дар 

ҳикоятҳои Саъдӣ хеле пурқувватанд. Осори мансури ӯ аз лиҳози сабк бо 

омехтагии насру шеър тафовут доранд. Порчаҳои манзум бештар ҳамчун хулоса 

ва натиҷаи воқеаи баёншуда истифода мешаванд ва мақсаду матлаби муаллифро 

равшану барҷаста иброз медоранд.  

Ҳамин услуб дар ҳикоятҳои «Баҳористон»-и Ҷомӣ низ риоят шудааст, зеро 

он дар пайравии «Гулистон» иншо гардидааст. Ҷомӣ дар китоби панду ахлоқии 

«Бахористон» ҳикоятҳои ибратбахше оид ба ҳаёти орифон, шахсиятҳои бузург, 

подшоҳон, инчунин ҳикоятҳои дилпазире роҷеъ ба олиҳимматӣ, ишқу ошиқӣ, 

ҳазлу мутоиба овардааст. Як идда ҳикоятҳои ӯ дар бораи Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, 

Носири Хисрав, Низомӣ, Саъдӣ, Ҳофиз, Камоли Хуҷандӣ ва ҳамзамони 

Абдурраҳмони Ҷомӣ Алишери Навоӣ мебошанд. «Баҳористон» низ омехтаи зебои 

насру назм буда, насраш шоирона буда, унсурҳои саҷъро зиёд фаро гирифтааст. 

Чун сухан дар бораи ҳикоятҳои насри классикӣ меравад, яке аз вижагиҳои 

услубии онро бояд тазаккур дод, ки ин робитаи ҳикоятҳо бо насри ривоятӣ аст. 

Дар насри ривоятӣ, масалан, дар «Чор дарвеш» ҳикоят андар ҳикоят чун падидаи 

услуби баён равшан ба назар мерасад. Ҳамин услуб дар ҳикоятҳои чанде аз 

насрнависони асримиёнагии форсу тоҷик дида мешавад. Чунончи, асари Имод-ас-

Сағрӣ (асрҳои XIII-XIV) «Ҷавоҳиру-л-асмор» бо ҳамин услуб нигошта шудааст. 

Адабиётшинос А. Алимардонов дар ин хусус саҳеҳ навиштааст: «Ҷавоҳир-ул-

асмор» бо усули «ҳикоя андар ҳикоят» ва ё «достон андар достон» таълиф шуда, 
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достону ҳикоёт ва масалу афсонаҳои гуногун дар дохили он ба воситаи достони 

васила муттаҳид гардонида шудаанд ва як асари ягонаи мукаммалро ташкил 

додаанд» [52, с. 98]. 

Қаробати услубии насри классикии форсии тоҷикӣ бо насри ривоятӣ дар 

сабки лирикӣ низ аён мегардад. На танҳо асарҳои ёддоштӣ, аз қабили 

«Сафарнома»-и Носир Хисрав ва «Бадоеъ-ул-вақоеъ»-и Зайниддин Восифӣ, балки 

«Чор дарвеш» барин намоёнтарин ҳикоёти насри ривоятӣ низ бо услуби лирикӣ, 

яъне аз номи шахси якум - таҳкиягар офарида шудаанд. Нависанда худаш таъкид 

мекунад, ки он ҳикоятро аз касе шунидааст, аз ягон сарчашма гирифтааст ё 

бофтаю сохтаи худаш аст. 

Дар бисёр ҳикоятҳои «Гулистон»-и Саъдӣ низ иштироки муаллиф дар 

воқеот таъкид ёфтааст ва он мабдаи субъективии ҳикоятро тақвият мебахшад. 

Усули муколамаи нависанда-таҳкиягар ва қаҳрамонони ҳикоят ба тарзи «Гуфтам 

– Гуфт» сурат мегирад, ки чунин аст: 

«Гуфтам: 

- Ҳикояти он рӯбоҳ мувофиқи кори туст... 

Гуфт: Шерро мегиранд» [149, с. 89]. 

Шакли дигари услуби лирикӣ ҳузури бевоситаи «ман»-и нависанда аст, ки 

низ дахолати фаъолонаи ӯро ба воқеаи тасвиршаванда ва тақдири қаҳрамони он 

нишон медиҳад. «Тане чанд дар суҳбати ман буданд, - мегӯяд Саъдӣ дар ҳикояте, 

- зоҳири эшон ба салоҳ ороста ва яке аз бузургон ҳусни зане балеғ дар ҳаққи ин 

тоифа дошт ва идроре муайян кард» [149, с. 94]. 

Иштироки нависанда дар ҷараёни воқеаҳо на танҳо падидаи услуби 

лирикист, балки нишонаи ҳақиқатнигорӣ ҳам ба шумор меояд. Маълум мешавад, 

ки муаллиф ҳикоятро худ насохтааст, балки аз воқеият гирифтааст. 

Ҳамин тарзи баён дар ҳикоятҳои «Баҳористон»-и Ҷомӣ низ ба мушоҳида 

мерасад. Ҳатто дар осори илмии Амир Хусрави Деҳлавӣ «Расоилу-л-эъҷоз» ва 

«Ар-рисолат-ул-аввалӣ...» порчаҳои насри лирикӣ ҳастанд, ки бо эҳсоси баланд 

навишта шудаанд. Дар оғози китоб омада: «Ба фазли муншии бадоеъ оғоз кардам 
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тартиби ин тарассули ба таровате, ки селоби латофаташ қалами Уторидро пойи 

рост истодан надиҳад ва мавҷи латофаташ Бирҷисро об аз сар бигузаронад. Аз 

саҳоифи ин ҷарида мактуботе дар Ямини киромкуттоб ояд, ки кироманкотибинро 

Ямини таъзим ба зайли иззати он бошад ва аз наврудҳои ин парниён руқъаҳое дар 

остини фузалои инсу ҷон афтад, ки Руҳуламин пайванди ҷонаш созад ва Хизр, ки 

пеш аз ин ба чандин ҳазор сол об дар сиёҳӣ андохт, ҳамоно интисохи ин нусхаро 

интизор мекард ва дар девони азал, ки ин дафтар ба таҳрир пайваст, қалами қазо 

биёсуд ва то абад, ки рӯзу шаб набошад, ин саводу баёз хоҳад буд: 

 

Гар аз ҷаҳон биравад рӯзу шаб, матарсӣ, з-он к 

Мақом карду нигаҳ дорад ин баёзи савод» [52, с. 80-81]. 

 

Сабаби заминаи воқеӣ доштани бисёр ҳикоятҳои классикӣ дар ҳамин аст, ки 

он нависандагон мушоҳидакорони нуктасанҷ ва соҳибистеъдод будаанд. 

Андешаҳои моро ҳикоятҳои ёддоштии Зайниддин Восифӣ (1485-1556) «Бадоеъ-

ул-вақоеъ» тасдиқ карда метавонанд. Азбаски ӯ аз айёми наврасию ҷавонӣ бо 

зиндагонии мардуми шаҳр – косибону ҳунармандон, шоирону санъаткорон, 

донишмандону фозилон ошно буд, рӯзгор ва хислату характери онҳоро моҳирона 

тасвир кардааст. Боз ба устод Айнӣ муроҷиат менамоем: «Восифӣ як нависандаи 

бериё ва бо таъбири оммавии тоҷикӣ «фуртакигӯй» аст. Ӯ дар навиштани аҳволи 

худ, аҳволи ҳамзамонон, дӯстон, ошноён ва ҳамсуҳбатони худ ҳеҷ чизро зери 

парда нигоҳ намедорад. Ӯ аз кор фармудани таъбирҳое ҳам, ки дар замони мо 

беадабона ба шумор мераванд, ҳеҷ ибо намекунад. Бинобар ин, мо дар «Бадоеъ-

ул-вақоеъ» аҳволи замони муаллифро ва характери шахсҳои таърихии он замонро 

кушода, равшан ва «лучаку пӯстканда» мебинем...» [21, с. 21]. 

Ҳикояҳои Восифӣ воқеӣ мебошанд ва аксарияти қаҳрамони онҳо, мисли 

Ҷомӣ ва Навоӣ, шахсиятҳои таърихианд, ки нависанда олами маънавӣ, рафтору 

кирдор, хӯю хислат ва урфу одати эшонро реалистона нишон медиҳад. Дар 

адабиёти асримиёнагии форсии тоҷикӣ ҳикоятҳои латифаомез ва нимтахайюлӣ 
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ҳам вуҷуд доранд, ки бо ҳаёти маишии мардум аз ягон ҷиҳат наздик будаанд. 

Масалан, дар ҳикоятҳои «Рисолаи дилкушо»-и Убайди Зоконӣ (1270-1370) ҳаёти 

қашшоқонаи муздурон бо ҷузъиёти таъсирбахш ба тасвир омадааст. Инчунин, 

муносибатҳои тарафайни намояндагони табақоти мухталифи ҷомеа тавассути 

мутоибаи нозук мунъакис шудаанд. Нависанда ба тасвири фарогири шахсияти 

ҳиҷогӯйи моҳир Талҳак муваффақ гардидааст, ки нуқсонҳои ҳаёти иҷтимоӣ-

маишӣ ва ахлоқиро мавриди мазаммат қарор бидиҳад. 

Ҳикоятҳои Убайди Зоконӣ мисли ҳикоятҳои «Гулистон» ва «Баҳористон» 

мӯҷазанд ва аз муколамаҳои кӯтоҳ-кӯтоҳи нишонрас фароҳам омадаанд. 

Дар адабиёти тоҷикии давраи маорифпарварӣ мазмун ва муҳтавои танқидии 

ҳикоятҳо пурзӯр гардиданд. Онҳо асосҳои зиддихалқии давлатдории амирони 

манғит, ҷаҳолатпарастии арбобони давлат ва уламои мутаассибро фош мекарданд. 

Ҳикоятҳои Аҳмади Дониш (1826-1897) дар «Наводир-ул-вақоеъ», Қорӣ 

Раҳматуллоҳи Возеҳ (1817-1894) дар «Савонеҳ-ул-масолик» ва Шамсиддини 

Шоҳин (1858-1894) дар «Бадоеъ-ул-саноеъ» зарурати як инқилоб ва тағйироти 

куллиро дар ҷомеа ва усули давлатдорӣ пешниҳод кардаанд.  

Агар ҳикоятҳои Аҳмади Дониш бо услуби реализми танқидӣ, Возеҳ бо сабки 

очерку сафарнома таълиф шуда бошанд, ҳикоятҳои хеле мухтасару кӯтоҳбаёни 

Шоҳин бо рамзу истиора, кинояву ташбеҳоти пӯшида, бо мақолу зарбулмасал ва 

дигар суханҳои нешдори пурмаънӣ пероста шудаанд. 

Ҳикоятҳои Аҳмади Дониш дар бораи фарзандони халқи муздури Бухоро 

Холмуҳаммад ва Шукурбеки «дузд» бо услуби романтикӣ рӯи коғаз омадаанд. 

Онҳо қувваи бузурги ҷисмонӣ ва диловарии халқро бо забони дар ҳамон замон 

нисбатан содаи форсии тоҷикӣ ба риштаи тасвир кашидаанд. 

Бисёр хусусиятҳои насри классикии форсии тоҷикӣ дар насри даврони мо, 

аз ҷумла дар ҳикояҳои нависандагони даврони шуравӣ дида мешаванд, ки ин аз 

меросбарии онҳо далолат мекунад. Адибон аз айёми савод бароварда, китобхон 

шуданашон, ба мероси маънавии халқи худ дилбастагӣ зоҳир менамоянд, осори 

насри ривоятӣ ва классикиро меомӯзанд. Таъсири онҳоро дар эҷодиёти Ф. 
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Муҳаммадиев, Сорбон, Ӯрун Кӯҳзод, Саттор Турсун, Абдулҳамид Самад ва 

дигарон дидан мумкин аст. 

Адибони муосири тоҷик бо мурури вуқуфи худ аз он сарчашмаҳои адабӣ ва 

таърихӣ ҳикояҳои худро аз файзи мероси классикӣ шодоб намудаанд. Дар 

эҷодиёти нависандагони муосир «ҳикояҳои кӯҳна» мазмуну моҳияти нав касб 

кардаанд. Ҳикоёти адабиёти шуравӣ рӯзгори ашхоси таърихӣ ва воқеиро чунон 

тасвир намудаанд, ки онҳо мазмун ва ғояҳои ҳаётбахши ҷомеаи муосири худро 

дар бар мегиранд, мазмуну муҳтавои инсонпарварӣ ва башардӯстиро дар шаклҳои 

зебою шево ифода месозанд. 

Дар давраи баъдиҷангии адабиёти тоҷик мазмуну муҳтавои ҳикояҳои тоҷикӣ 

беш аз пеш мушаххастар гардида, робитаашон бо воқеияти реалӣ қавитар 

мегардад. 

Дар дунёи мутамаддин ҳама адабиётҳои миллӣ дар натиҷаи таъсири 

мутақобила ба пояҳои баланди рушду таҳаввул расидаанд. Адабиёти классикии 

форсии тоҷикӣ низ дар чараёни рушду камоли худ аз таҷрибаи эҷодии адабиёти 

араб, Ҳинд ва дигар халқҳое, ки форсизабонон бо онҳо робитаи иҷтимоӣ 

доштаанд, баҳраҳо бардоштааст. Дар давраи шуравӣ низ нависандагони тоҷик 

таҷрибаи адабиёти пешқадами халқҳои дигарро аз худ карда буданд. Пайдоиш ва 

таҳаввули жанрҳои ҳамосӣ - ҳикоя, очерк, қисса роман дар адабиёти муосири 

тоҷик на танҳо ба омӯзиши мероси маънавии миллӣ, балки ба фарогирии сабақҳои 

эҷодии суханварони бисёр халқҳои ҷаҳон низ вобаста мебошад. 

Дар давраи ҳозира низ пешрафти ҷинси адабии ҳамоса, аз он ҷумла жанри 

ҳикоя, ба зуҳури шаклҳои гуногуни равобити адабии халкҳои ҷаҳон алоқаманд 

аст. Ҳарчанд ки дар бист-бисту панҷ соли охир вобаста ба шароити нави таърихӣ 

робитаи адабиёти тоҷик бо дигар адабиётҳои миллӣ мисли пешин  пурсамар нест, 

бо вуҷуди ин, раванди омӯзиши таҷрибаи адабии халқҳои соҳибтамаддуни олам 

аз байн нарафтааст. Агар робитаи адабиёти тоҷик бо як идда адабиётҳои собиқ 

шуравӣ заифтар гардида бошад, бо адабиётҳои ҳамзабону ҳамфарҳанг, чунончӣ бо 

адабиёти Ҷумҳурии Исломии Эрон, мустаҳкаму босамар шуд. 
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Дар давраи шуравӣ аҳли адаб бештар дар бораи таъсири пурфайзи адабиёти 

рус ба адабиёти тоҷик, ба омӯзиши ҳунари суханпардозии адибони барҷастаи 

халқҳои дигар рӯ меоварданд. 

Нависандагон ҳам аз суҳбатҳои дӯстона, ҳам аз баҳсу мунозираҳо, ҳам аз 

мутолиаи осор ва тарҷумаи адибони рус баҳравар шуданашонро иқрор кардаанд. 

Ф. Муҳаммадиев гуфтааст: «Солҳои таҳсил дар Москва чанд муддат аз суҳбати 

адибони синну соли худ, аз қабили Виктор Астафьев, Евгений Носов, Владимир 

Туркин, Новелла Матвеева, Борис Можаев ва дигарон баҳраманд будам. Боре 

надидаам, ки онҳо аз кору эҷоди худ қаноатманд бошанд. Соатҳои фориғ аз 

таҳсилу кор онҳо доир ба масъалаҳои эҷодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва ҳатто иқтисодӣ 

баҳсу талошҳо мекарданд... Мароқи самимона ба паҳлуҳои зиндагонӣ, ҷустуҷӯи 

моҳияти масъала идомаи анъанаи устодон М. Горкий, К. Федин, А. Фадеев, Л. 

Леонов буд, муроду мароми он бо дарди халқу мамлакат зистан аст. Яъне ғами 

нависанда ғами халқ аст» [6, с. 400]. 

Поёнтар Ф. Муҳаммадиев аз ёддоштҳо – аз андешаҳои худ чунин натиҷа 

мегирад. «Имрӯз ба мо чунин мактаби ба ҳаракатоваранда, инкишофдиҳандаи 

фикр, таълимгоҳи рафиқона, мактаби ҳақиқатан эҷодкорона намерасад» [6, с. 401]. 

Саттор Турсун дар мусоҳиба бо рӯзноманигор Ҳокими Азиз ба саволи 

«Навиштанро бештар аз кӣ омӯхтед?» чунин ҷавоб медиҳад: 

«Аз пири тавоно Сотим Улуғзода, аз устод Фазлиддин Муҳаммадиев 

...Баътар, пас аз интишор додани як-ду маҷмуа, то имкон буд, ба адабиёти ҷаҳон 

ошно шуда, баръало дидам, ки аз даҳҳо, садҳо устодони сухан омӯхтан мумкин 

аст. Адиб на фақат менависад, балки аз ҳар чизи хондааш сабақ низ мебардорад. 

Пас ман ҳам алоқадри ҳол аз эҷоди адибони бақуввати дунё омӯхтаам» [14, с. 492]. 

Дар ҳикояҳои нависандагони тоҷик се вижагӣ рӯшан ба назар мерасад, ки ба 

назари мо, дар натиҷаи аз худ кардани таҷрибаи адабиёти халқҳои дигари шуравӣ 

ва ҳамчунин адабиёти ҷаҳон шакл гирифтаанд. Аввалан, сужети яклухт; сониян, 

тасвири инсон ва фаъолияти ӯ; ниҳоят, таҳлили рӯҳию равонӣ, ба ибораи дигар 

бигӯем, тасвири психологии қаҳрамони ҳикоя аст. Ин вижагиҳо дар ҳикояҳои 
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солҳои 30-ву 40-и асри гузашта бисёр камранг буданд, вале баъд аз нимаи солҳои 

50-ум бо ворид шудани Пӯлод Толис ва Фазлиддин  Муҳаммадиев ба ҳадди 

вижагиҳои сабкии ҳикояи тоҷик мақом пайдо карданд. Дар робита ба ҷараёни 

чунин таҳаввул Л. Демидчик менависад: «Протсесси ташаккули ҳикояи имрӯзаи 

тоҷик, ки ба солҳои сӣ рост омадааст, ҳаракати умумии адабиётро аз тасвири 

зоҳирӣ ба тааммуқи моҳияти ҳодисаҳо, аз тасвири таърихи воқеа, ки дар 

гирумонҳои печдарпечаш баъзан инсон нопадид мегардад, ба тасвири таърихи 

инсон, характери инсон, шахсияти инсон гузаштан инъикос мекунад. Ин тамоюли 

умумии протсесси адабии давр дар айни замон барои таҳаввули ҳикоя ҳамчун як 

жанри насри реалистӣ, барои аз ҷиҳати ғоявию эстетикӣ нав шудани шакли 

ҳикояти анъанавӣ, ки дар адабиёти классикӣ хеле маъмул буд, низ равиши хосе 

гардид» [49, с. 78]. 

Дар адабиёти классикии форсии тоҷикӣ, чунон ки ишора карда будем, 

ҳикоят хеле фаровон буд. Онҳо аз ҷиҳати мундариҷа низ гуногун буданд. 

Унсурҳои реализм низ ғанӣ буданд. Онҳо воқеаву ҳодисаҳои шавқовар ва 

ибратбахшро фаро мегирифтанд. Вижагии лирикиашон низ равшан ба назар 

мерасид, чунки дар воқеаҳои тасвиршаванда худи муаллиф низ ширкат меварзид 

ё шунидаашро баён мекард. Дар насри ривоятӣ дигар навъи ҳикоя вуҷуд дошт, ки 

он мундариҷаи нимтахайюлӣ ва латифаомез дошт. Дар ин навъи ҳикоя характери 

инсон барҷаста гасвир намеёфт, дунёи ботиниаш низ аз ҷиҳати рӯҳию равонӣ ба 

таҳқиқ намерасид. 

Равшантарин вижагии ҳикояи адабиёти тоҷик дар замони шуравӣ ҷанбаи 

қавӣ доштани заминаи реалистии он аст, реализми сирфе, ки дар натиҷаи омӯзиши 

таҷрибаи адабиёти рус ва дигар адабиётҳои дунёи мутамаддин ба даст омад, дар 

ҳикояи тоҷик реша ронд ва густариш ёфт. Нависандагон ба воқеият хеле амиқ сар 

фурӯ бурданд, лавҳаҳои ҳаёти ҷомеаро ба маърази тадқиқи бадеӣ кашиданд, чунин 

чеҳраҳои мусбату манфй ва мураккаби инсониро офариданд, ки дар асоси як 

манзараи рӯзгор, як рафтору кирдори ӯ ҳаёти гузашта ва ояндаи ӯро метавон пеши 

назар овард. 
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Нависандагон дар тасвири воқеаву ҳодиса ва эҷоди образи қаҳрамонони 

ҳикоёти худ услубҳои ҳамосӣ ва ғаноӣ-лирикиро истифода бурданд ва дар давраи 

ҳозира ҳардуи ин шакли таҳқиқи бадеии воқеият равнақу ривоҷ дорад. Мо 

наметавонем услуби ҳамосиро ба як нависанда ва услуби лирикӣ-ғаноиро ба адиби 

дигар нисбат диҳем, зеро он услубҳо дар эҷодиёти аксарияти нависандагони тоҷик 

дида мешаванд. Масалан, ҳикояҳои С. Турсун «Сарфаи сари оташдон» ва 

«Катарин» бо услуби ҳамосӣ навишта шудаанд, ҳикояҳои «Ноомади кор» ва 

«Дӯсти ман Бароталӣ» бо услуби лирикӣ таълиф ёфтаанд.  

Дар шакли ҳамосавии тасвир муносибати объективӣ-холисонаи нависанда 

нисбат ба воқеият ва тақдири қаҳрамонон мавқеи намоён дорад. Нақл, баён, 

таҳлилу тафсири воқеа ва рафтору кирдори онҳо оромона, батамкин ва батафсил 

рӯи коғаз меояд. Гӯё нависанда дар як канор истода, шоҳиди воқеаю ҳодисот 

мегардад ва онҳоро аз як сар ба риштаи тасвир мекашад, шахсан худаш ба ҷараёни 

онҳо дахолат намекунад. Аз ҳикоя худи хонанда хулоса мебарорад, ки ҳадаф ва 

муроди нависанда чӣ будааст. 

Аммо дар ҳикояи ғиноӣ мабдаи субъективӣ пурқувват аст. Таҳкиягар ҳама 

чизро аз номи худаш – «ман», шахси якум нақл мекунад ва дар маркази воқеаҳо 

қарор мегирад. Ӯ ба ҳамаи воқеаю ҳодисот фаъолона ширкат меварзад ва метавон 

гуфт, ки қаҳрамони асосии ҳикоя аст. Дар ҳикояи лирикӣ назар ба нақли орому 

осуда ҳиссиёту ҳаяҷони эмотсионалӣ, шавқу шӯр бештар ба назар мерасад. Худи 

таҳкиягар воқеаҳоро нақл мекунад, ба онҳо баҳо медиҳад ва натиҷа ҳосил мекунад. 

Вай аз ибтидо то интиҳои ҳикоя ҳамроҳи хонанда аст ва гоҳ-гоҳ бевосита ба ӯ 

муроҷиат ва изҳори фикру андеша мекунад. 

Ҷанбаи ғиноӣ дар ҳикояҳои имрӯзаи тоҷикӣ ду сарчашмаи адабӣ дорад. Яке 

адабиёти классикӣ ва насри ривоятии форсу тоҷик, дигаре адабиёти халқҳои 

ҷаҳон. Бисёр ҳикоятҳои анъанавӣ, ки ҳамчун саргузашт ё ёддошт нақл шудаанд, 

услуби ғиноӣ касб кардаанд. Дар адабиёти ҷаҳон низ ин услуб маъмул аст. Дар 

адабиёти рус услуби ғиноӣ дар «Қиссаҳои Белкин»-и А.С. Пушкин, ҳикояҳо ва 

қиссаҳои тарҷумаиҳолии Л. Толстой ва М. Горкий, Сергей Баруздин, дар адабиёти 
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украин - «Гирдбод»-и Олес Гончар, «Ғозҳо-қуҳо парвоз мекунанд»-и Михаил 

Стелмах ва дигарон ба мушоҳида мерасанд. Устод Айнӣ қиссаи «Мактаби кӯҳна» 

ва «Ёддоштҳо»-и худро бо сабки лирикӣ эҷод кардааст. 

Шаклҳои субъективии қиссапардозӣ дар адабиёти шуравӣ солҳои 50-60-уми 

карни XX рӯ ба нуфуз овард. Аввал бо таъсири адабиёти мамлакатҳои Аврупо дар 

адабиётҳои кишварҳои сохили Балтик - Латвия, Литва, Эстония роҳ ёфт, сипас дар 

адабиёти украин, белорус ва рус. Оҳиста-оҳиста услуби лирикӣ дар адабиётҳои 

мардуми Кафқоз, Осиёи Марказӣ ва Қазоқистон паҳн шуд. Нависандагони тоҷик 

Ҷ. Икромӣ ҳикояи «Интизорӣ» ва «Мактаби ман, устоди ман, худи ман», С. 

Улуғзода ва П. Толис қиссаҳои «Субҳи ҷавонии мо» ва «Тобистон», Р. Ҷалил 

«Маъвои дил», Ф. Муҳаммадиев ҳикоя ва қиссаҳои «Мактуби дӯст», «Савдои 

умр», «Ҷага», «Одамони кӯҳна», «Писари газета», «Дар он дунё»-ро бо сабки 

ғиноӣ эҷод кардаанд, ки вай ба дарки воқеияти таърихӣ ва ифшои розу ниёзи дили 

инсон халал намедиҳад, балки кумак мерасонад, боиси ба саҳафоти таърих ва 

ниҳонхонаи қалби қаҳрамон амиқтар сар фурӯ бурдани таҳкиягар мешавад. 

Услуби ғиноӣ дар адабиёти тоҷик, ки бо осори нависандагони номбурда таҳаввул 

ва ташаккул ёфт, бо қиссаю ҳикояҳои Ю. Акобиров, Сорбон, А. Самад, М. 

Воҳидов, Баҳманёр, Б. Фирӯз ва дигарҳо рушд кард. Услуби ғиноӣ паҳлуҳои тозаи 

истеъдоди нависандаро дар ҷодаи нигориш, тасвир ва таҳқиқи бадеии воқеият 

зоҳир менамояд. Мунаққид ва адабиётшинос Ҷӯрахон Бақозода дар мусоҳибаи худ 

бо Фазлиддин  Муҳаммадиев ба ин нависандаи забардаст савол дода буд, ки «ба 

ҳар ҳол, сирри дилбастагии Шумо ба ин услуби тасвир дар чист ва он барои 

нависанда маҳдудият низ дорад ё не?», Ф. Муҳаммадиев чунин посух дода буд: 

«...Ин услуб имконияти васеъ дорад. Ин тарзи тасвир ба қаҳрамон имкон медиҳад, 

ки дарди дил, орзую ният ва андешаҳои худро оид ба муҳит ва инсон баён намояд 

ва ба ин восита фалсафаи замон, моҳияти зиндагии одамони гуногунақидаро дарк 

намояд. Чунончи, Қурбон аз повести «Дар он дунё» дар бораи одамони гуногун, 

воқеаву манзараҳо ба андозае, ки одоби матбуот имкон медиҳад, андеша ронда 

метавонист. Зеро аз нуқтаи назари зиёии советӣ дар бораи он олам чӣ кадар ки 
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хоҳед, гуфтан мумкин аст. Вале он чи мумкин буд, Қурбон гуфт. Азбаски дар 

«Шоҳии япон» як проблема мавриди тадқик қарор гирифтааст, вусъати тасвир 

махдуд аст. Агар дар мавзуи синфи коргар озодтар сухан мерафт, хавфи аз 

масъалаи асосӣ дур шудан ба миён меомад. Бинобар ин кӯшиш ба кор рафтааст, 

ки ҳар лавҳа ба қадри имкон мухтасар бошад, зеро дар ин повест нахустин муроди 

муаллиф нишон додани назари Барака ба инсони муосир ва ба масъалаҳои тарбияи 

ҷавонон буд» [6, с. 410-411]. 

Гуногунии услубҳо – хоҳ реалистӣ, хоҳ романтикӣ, хоҳ ғиноӣ, ҳама 

ҷустуҷӯи шаклҳои мухталифи тадқиқи равандҳои асосии ҳаёти ҷомеа мебошанд. 

Дар ин радиф шаклҳои ғайриреалистии тасвири ҳаёт низ мавҷуданд. На танҳо 

пайдоиш ва ташаккули жанри асарҳои илмӣ-тахайюлӣ дар назар аст, балки як 

паҳлуи дигари он – тахайюли ғайриилмиро низ дар назар дорем, ки дар ҳикояи 

имрӯзаи тоҷик дар натиҷаи таъсирпазирӣ аз мероси миллӣ ва адабиёти олам ба 

вуҷуд омадааст. Шаклҳои рамзию самбулии тасвир дар ҳикояҳои нависандагони 

мо ҳам натиҷаи омӯзиш аз адабиёти миллӣ, ҳам бо шарофати аз худ кардани 

таҷрибаи адабиёти халқҳои дигар аст, ки тавассути мутолиаи тарҷумаи русии он 

асарҳо ба эҷодиёти адибони тоҷик роҳ ёфтааст. Ф. Муҳаммадиев иқрор карда буд: 

«Асар, ки ба кас маъқул шуд, нависанда бошад, хоҳу нохоҳ ба эҷодиёташ таъсир 

мекунад, ба офаридаҳояш нақш мегузорад» [6, с. 412]. 

Ф. Муҳаммадиев гуфтааст: «Нависандаҳое, ки образи пурқуввати 

қаҳрамонони мусбатро офаридаанд, ба камина наздиканд. Ба ин маънӣ на танҳо ба 

устодони бузурги адабиёти рус, балки ба эҷодиёти адибони пешқадаму намоёни 

ҷаҳонӣ ихлос дорам. Чунончи, қаҳрамонони бағоят бақуввати Э. Хемингуэйро аз 

асарҳои «Пирамард ва дарё», «Дар он сӯи наҳр, дар сояи дарахтон»-ро дӯст 

медорам. Ва романҳои Эрих Мария Ремарк «Токи зафар» ва «Се рафиқ»-ро. 

Ремарк дар «Се рафиқ» рафоқати ҳақиқии инсониро чунон хуб тасвир кардааст, 

ки ба назари ман, дар адабиёти ҷаҳон камназир аст» [6, с. 412]. 

Дар воқеъ, қаҳрамонони мусбати асарҳои Ф. Муҳаммадиев аз духтари 

боғуруру ҷасур Зӯҳро («Савдои умр», 1958) гирифта, то Носир Аббос, Ивон-амак, 
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Хиромон ва Иброҳимҷон («Палатаи кунҷакӣ») ва дигарҳо одамони соҳибирода, 

қавию диловар ва шикастнопазир мебошанд.  

Ҳамин тавр, метавон натиҷа гирифт, ки жанри ҳикоя, ки маъмултарин жанри 

адабиёти ҷаҳон шинохта шудааст, дар чорчӯбаи воқеаҳои хурд маъниҳои калон, 

хулосаҳоеро, ки арзиши инсонпарварона доранд, ғунҷонида метавонад. Дар 

пораҳои хурд бо забони рехтаву равон характерҳои мукаммал офарида мешаванд. 

Ҷиҳатҳои хуби ҳикояҳои аксар адибони муосир дар ҳамин аст. Онҳо воқеаҳои 

калонро интихоб намекунанд. Аксар ҳикояҳо аз тасвири ҳодисаҳои хурди типии 

ҳаёт иборатанд. Ҳамин ҳолат ба онҳо имконият медиҳад, ки аз нақли хушку холии 

воқеаҳо худдорӣ намуда, моҳияти воқеаҳоро ошкор намуда, характери мукаммали 

қаҳрамонҳоро ба вуҷуд оранд. 

«Ҳар як ҳикоя нағз манзарае аз зиндагии воқеист, лавҳаи хурдест, вале моро 

аз сирру асрори дили инсон огоҳ мекунад. Хусусияти ҳикоя ин аст, ки моҳияти 

рӯйдодҳои замонро ба воситаи як-ду лаҳзаи алоҳида падид меорад, зиндагиро бо 

пораҳои ибратомӯзе аз пеши чашми мо мегузаронад» [146, с. 114].   

Воқеан, он имконияти эстетикие, ки ҳикоя барои бо андак воқеаи маҳдуд 

барҷаста намоён кардони ҳаётро дорад, дар ягон жанри дигар ба назар намерасад. 

Дар ин маврид андешаҳои адиби маъруф Чингиз Айматов ҷолиби диққат аст: 

«Санъати ҳикоянависӣ ба кандакорӣ монанд аст. Ба ҳамон дарача пурзаҳмат аст, 

ки дар воситаҳои тасвир сарфакорӣ талаб мекунад, ҷузъиёти дақиқ мехоҳад. Ин як 

кори нозуку зариф аст» [23, с. 83].   

Адабиётшинос ва мунаққид, профессор Раҳим Мусулмониён хусусиятҳои 

жанрии ҳикояро ин гуна муайян кардааст: «Дар ин жанри хурд як воқеаи нисбатан 

хурд, аммо яклухти том инъикос меёбад. Лаҳзаҳо ва қисмҳои воқеа бо ҳамдигар 

сахт алоқаманданд. Хеле кам воқеъ мешавад, ки дар ҳикоя воқеаи асосӣ бо воқеаи 

пешин ва ё пасин вобаста тасвир ёфта бошад. Одатан алоқамандии воқеаи 

тасвиршаванда бо воқеаҳои гузашта ё минбаъда ба тариқи ҷузъӣ ва ё шартӣ сурат 

мегирад. Муҳимтарин хусусияти воқеаи ҳикоя ҳамин аст, ки вай аз нуқтаи назари 

замону макон, ҳаҷму ҳудуд ва моҳияти худ яклухту мазбут мебошад» [77, с. 19].  
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Дар адабиёти тоҷик дар садаи ХХ хусусиятҳои дар таърифи Р. Мусулмониён 

зикршударо дар ҳикояҳои Фазлиддин Муҳаммадиев («Даъво», «Рӯзи дафни усто 

Оқил», «Роҳ», «Ҷага», «1:0», «Сози Мунаввар») [7] адиби маъруфи тоҷик Раҳим 

Ҷалил («Пушаймонӣ», «Муҷассама», «Кӯри биношуда», «Модар», «Бӯи Ватан» 

«Умри дубора», «Қиссаи дӯсти мисрӣ», «Боғбондухтар»)[17], Баҳманёр 

(«Пешрави дор», «Ғӯли кӯҳистон», «Чашмаи ният», «Соли малах»)[1], А. Шарифӣ 

(«Тарбузи лалмӣ» «Болои сӯхта намакоб», «Кори имрӯзаро ба фардо магузор»), 

М. Аҳмадова («Соҳиби аспи сафед»), В. Одина («Илоҷ набуд»), С. Назарова 

(«Себи хубонӣ»), А. Самадов («Акаи ошиқ», «Қарз», «Раҳовард», «Сипоҳ», «Ишқи 

тирамоҳӣ», «Ҳазл», «Навсафар», «Хаёли ширин») ба мушоҳида гирифтан мумкин 

аст.  

Ғайр аз ин, нишонаи барҷастаи жанри ҳикоя равшан ва таркибан сода будани 

сужаи он ва аз як хат иборат шудани он низ мебошад. Васеъ будани доираи 

персонажҳо, портрет доштани қаҳрамони марказӣ, мавқеи муҳим доштани 

манзара, тасвир ёфтани зиддиятҳои мушаххас - аз аломатҳои ҷиддӣ ва 

дохилижанрии ҳикоя маҳсубанд.  

Аксар муҳаққиқони шинохтаи нақди адабии тоҷик, аз қабили М. Шакурӣ, Х. 

Шарифзода, Х. Асозода, Ҷ. Бақозода, М. Раҷабӣ, Р. Ҳодизода, А. Сайфуллоев, А. 

Набиев, А. Саъдуллоев, Л. Демидчик ва дигарон дар асар ва тақризҳои худ 

аломатҳои зикршударо ёдрас кардаанд. Бо вуҷуди ин, баъзе аломатҳо ва 

хусусиятҳои жанрии ҳикоя дар навъҳои дигари ҳамрангу ҳаммазмун аз ҷинси 

ҳамоса, чунончи дар новелла, очерк, тамсил, латифа низ вомехӯранд ва ҷиддан 

фарқ кардани онҳо мушкил мегардад. Аз ин сабаб аст, ки очерки «Раиси нав»-и Ф. 

Муҳаммадиевро гоҳо очерк ва гоҳе ҳикоя гуфтаанд, новеллаи «Хаппак»-и Ҳаким 

Каримро низ ҳамчун ҳикоя муаррифӣ мекунанд ва муҳаққиқи рус Л.И. Тимофеев 

байни новеллаву ҳикоя фарқи ҷиддӣ намебинад. Ӯ ҷойе ишора кардааст: «Ана 

ҳамин номҳои мухталиф бештар вақт муҳаққиқонро ба иштибоҳ овардааст, ки 

онҳо новелла, ҳикоя ва ғайрарро ҳамчун навъҳои махсус ва мустақили адабӣ 

омӯхта, кӯшиш кардаанд, ки хусусиятҳои хоси онҳоро муайян кунанд.  
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Ҳамин тавр, як қатор асарҳое ҳастанд, ки дар байни новелла ва ҳикоя 

тафовут мегузоранд. Дар асл бошад, ҷиҳатҳои асосии композитсионии онҳо, яъне 

тарзи тасвири инсон дар онҳо, асосан бо ҳам мувофиқат мекунанд, тафовути 

ҷиддие дар байни онҳо ҷустан ғалат аст. Ба андешаи мо, ҷудо сохтани жанри ҳикоя 

аз новелла ба воқеияти рушди адабиёти ҷаҳонӣ дар замони мо мувофиқат нахоҳад 

кард ва фикри кӯҳнашударо мемонад. Зеро машҳуртарин ҳикоянависони муосир, 

ба мисли Элис Манро, Анна Матвеева, Ҳоруки Мураками, Этгар Керет ва дигарон, 

ки дар равишҳои тозаи навгароӣ ва пасонавгароӣ, ҳечангорӣ ва пучгароӣ навишта 

шудаанд, хутути муайянкардаи адабиётшиносони асри гузашта барои ҷудо 

сохтани жанри ҳикоя ва новелларо пок кардаанд.  

 Адабиётшиноси дигаре, ки оид ба махсусиятҳои ин навъи адабӣ асарҳои 

зиёде дорад, Сергей Антонов мебошад. Номбурда ҳикоя ва новелларо ҳамчун 

жанрҳои мустақили адабӣ эътироф мекунад. Ӯ қайд мекунад, ки «дар новелла 

ҳуҷҷатнокии ҳодисаҳо, ҷиҳатҳои эмотсионализм ба кор бурда мешавад. Санъати 

нависанда дар офаридани ҳикоя дар он зоҳир мегардад, ки дар як лавҳаи хурде аз 

ҳаёти инсон хусусиятҳои барҷастаи типпиро нишон диҳад. Масалан, ҳикояҳои 

«Унтер Пришибеев», «Хоб кардан мехоҳам»- А. П. Чехов, «Челкаш»-и М. Горкий 

ва ғайра» [25, с. 56]. 

Муҳаққиқи адабиёти украин Ф.М. Билетский «решаи ҳикояро дар фолклор» 

дида, чунин ибрози андеша мекунад: «Чунин асари таҳкиявиро ҳикоя мегуянд, ки 

лавҳаҳои алоҳидаро аз ҳаёти инсонҳо дар бар гирад ва шумораи ками ашхоси 

амалкунанда дошта бошад» [53, с. 10] 

Маълум, ки маншаи ин таърифот аз ақидаи машҳури Гёте мебошад, ки асоси 

ҳикояро аз як ҳодисаи ғайримуқаррарӣ иборат дониста буд. Таъриф ва сохти 

ҳикояро худи адибони ҳикоянавис муқаррар намудаанд. Чунончи, Антон 

Павлович Чехов вазифаи ҳикоягӯйро дар тасвири равиши табиии ҳаёт донистааст. 

Б.В. Томашевский бошад, дар мухтасарбаёнӣ ва сужетнокии ҳикоя аломатҳои 

асосии ин жанрро дидааст [121, с. 416]. 



 

 

37 

 

Бунёди ҳикоя дар рафтору амал ва ягон воқеаи муҳим кушода шудани 

характери қаҳрамон ифода мешавад. Аз ин нуқтаи назар, офариниши ҳикоя кори 

заҳматписанд аст ва ҳикояи хуб аз қиссаву роман ҳам арзиши бештар пайдо карда 

метавонад. Дар ин хусус мунаққид Ҷӯрахон Бақозода дар мақолаи «Тасвири инсон 

дар ҳикоя» менависад: «Дар адабиёти мо ҳикояҳои хуб бисёранд. «Сози 

мунаввар», «Марги усто Оқил», «Даъво»-и Ф Муҳаммадиев, «Марги ҳофиз»-и 

Сотим Улуғзода, «Нисфирӯзӣ»-и Саттор Турсун, баъзе ҳикояҳои Сорбон, Ӯрун 

Кӯҳзод, Бурҳон Ғанӣ аз қабили ин гуна ҳикояҳо ба шумор мераванд. Қимати 

бадеию ғоявӣ ва эстетикии ин гуна ҳикояҳо аз қиссаву романҳо кам нест.  

Воқеан, дар ҳикоя воқеаи конкрет, саргузашти хурд, як лаҳзаи ҳаёти 

қаҳрамон дар конфликти тезутунди ботинӣ инъикос меёбад. Ягонагии дохилӣ ва 

мухтасарбаёнии зоҳирии ҳикояро алоқаи зичи ҳодисаҳои тасвиршаванда муайян 

мекунад. Дар заминаи ҳамаи гуфтор метавон ба фарқи ҳикоя аз навъи адабии ба 

он монанд, яъне новелла расид. Муҳимтарин аломати фарқкунанда «мавҷуд 

набудани имкони тафсили ҷузъиёт дар новелла мебошад»  [77, с. 139].  

Дар ҳикоя мувофиқи завқу салиқаи адиб ҳар ҷузъи воқеа ё характери 

қаҳрамон каму беш  тафсил меёбад. Ғайр аз ин, дар ҳикоя имкони ғайр аз воқеаи 

асосӣ боз лаҳзаҳои воқеаҳои дигарро тасвир кардан ҳаст ва новелла чунин 

имконро дошта наметавонад. Ҷое ҳикоя бо очерк низ махлут дониста мешавад. 

Ҳам ҳикоя ва ҳам очерк дар асоси воқеаҳое, ки дар зиндагии мо рух додаанд ва 

нависанда онро мушоҳида кардааст, навишта мешаванд. Ҳикоя аз очерк бо он 

фарқ мекунад, ки ҷанбаи намуна, яъне типӣ дар ҳикоя назар ба очерк қавитар аст.  

Нависанда барои ифодаи мақсад метавонад, ки чандин воқеаҳо ва рафтору 

кирдори одамонро омӯхта, дар як ҳикоя ҷамъбаст кунад. Дар ҳикоя прототип, он 

чизе, ки манбаи илҳом ё воситаи ангезиши нависанда гардад, дар паси парда 

мемонад. Дар очерк бошад, прототип ҳамчун қаҳрамон амал мекунад. Қаҳрамони 

очерк хислати намунавӣ, рафтору кирдори ибратомӯз дошта бошад ҳам, ҳоло типӣ 

нест.  
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Ҳикоя аз очерк аз ҷиҳати сохт низ фарқ мекунад. Дар аксар очеркҳо сохти 

композитсионӣ монанди ҳикоя устувор нест. Пайванди дохилии воқеаҳои дар 

очерк тасвиршаванда назар ба воқеаҳои ҳикоя, ки як мақсади мушаххасро ифода 

мекунанд, заиф аст. Дигар фарқ дар офаридани образи қаҳрамон ба мушоҳида 

мерасад. Қаҳрамони ҳикоя маҳсули тахайюли нависанда аст. Дар очерк бошад, 

қаҳрамони вақт рӯйи тасвир меояд. Дар очерк нависанда ҳамон муҳитеро тасвир 

мекунад, ки қаҳрамонон ва ашхоси гуногун аз сар мегузаронанд. 

Дар ҳикоя бошад, ин тавр нест. Муҳитро ҳам нависанда меофарад ва ҳам 

интихоб мекунаад. Масалан, дар ҳикояи Сотим Улуғзода «Марги ҳофиз» воқеаҳо 

дар Ҳиндустон мегузаранд, қаҳрамонҳо низ ҳиндуянд. Вале ин аз зиндагии 

имрӯзаи мо заррае ҳам дур нест. Очеркнавис ин гуна имконияти васеъро надорад. 

Боз як фарқи дигар ҳамин аст, ки ҳикоя ҷустуҷӯҳои зеҳнӣ, таҳлили фалсафии 

воқеаҳои иҷтимоӣ ва сиёсиро талаб мекунад, очерк ин гуна хусусият надорад. Дар 

эҷоди бадеии нависандагони солҳои 30-60-уми асри гузашта, ки ҳам очерк ва ҳам 

ҳикоя менависанд, услуби эҷоди ин ду навъи адабӣ гоҳо бо ҳам омезиш меёбад. 

 

1.2. Рушду камоли шахсияти адабии Фазлиддин Муҳаммадиев 

 

«Агар дар наср монанди Фазлиддин боз панҷ-шаш нафари дигар пайдо 

шавад, – гуфт Мирзо, – адабиётамон монанди қуллаҳои Тоҷикистон баланд 

мешавад». Ин сухани Мирзо Турсунзода дар мавриди Фазлиддин Муҳаммадиев 

аст, ки Боқӣ Раҳимзода дар хотироташ аз шоир нақл кардааст [93, с. 147]. Агарчи 

Ф. Муҳаммадиев хеле дартар вориди корзори адабиёт шуд ва бисёр зуд ҷаҳонро 

тарк кард, аммо осоре, ки барҷой гузошт, на танҳо насри адабиёти замонашро 

дучори таҳаввул кард, балки то андозае роҳи такомул ва таҳаввули насри адабиёти 

муосири тоҷикро ҳам муайян сохт, ки ин ҳолатро дар бахшҳои баъдинаи кор 

баррасӣ хоҳем кард.  

Рушди шахсияти адабии нависанда аз фаъолияти ӯ дар рӯзномаи 

«Тоҷикистони сурх»  нашъат гирифта, бо ворид шуданаш ба адабиёти бадеӣ ва 
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эҷоди осори ҳунарӣ дар ин роҳ такомул меёбад ва ба зинаи устоду роҳнамои насли 

нави нависандагон дар солҳои 70 ва 80-и асри ХХ мерасад. Ф. Муҳаммадиев ба 

файзу донишу истеъдоди адабиаш муваффақ мешавад, ки ду бор, аввалан соли 

1951 дар мактаби марказии комсомол давраи омӯзишии такмили ихтисос ва 

баъдан соли 1962 дар Донишкадаи адабии ба номи М. Горкий дар Маскав 

барномаи олии адабиро азхуд кунад. Фаъолияти рӯзноманигории нависанда дар 

нашрия ва муассисаҳои рӯзноманигории гуногун, чунончи адабиётшинос Х. 

Асозода менависад, то соли 1978 идома пайдо карда, дар ин давра аз ҳаёташ 

ҳамчунин бо «Тоҷикфилм» ва дигар идороти телевизионӣ дар робита ба 

фаъолияти филмноманависӣ ҳамкориҳои мустақим доштааст [28, с. 311].  

Аз соли 1978 то 1981 дар вазифаи котиби Иттифоқи нависандагони 

Тоҷикистон хидмат намудааст. Аз ин давра то охири ҳаёташ нависанда комилан 

ба кори офариниши осори адабӣ тамаркуз карда, ғояи аслӣ ва марказии тамоми 

осораш – масоили тарбияти ахлоқи ҳамида дар вуҷуди инсонҳоро рушд медиҳад. 

16-уми октябри соли 1986 Ф. Муҳаммадиев бар асари захмҳои корди чанд авбош, 

ки 16-уми июни ҳамон сол ба нависанда дарафтода буданд, ба ҷовидон 

мепайвандад. 

Ф. Муҳаммадиев ба кори эҷодӣ аз нимаи дуюми солҳои 50-ум даст зада, 

аввалин маҳсули қалами хешро, ки дар жанрҳои очерк ва ҳикоя офарида шуда 

буданд, дар маҷаллаи «Шарқи Сурх» ва ҳафтаномаи адабии «Адабиёт ва санъат»  

интишор медиҳад. Таҳлилу баррасии нахустин офаридаҳои адиб бар ин натиҷа 

мерасонанд, ки осори адабӣ ва рӯзноманигории ин давраи Ф. Муҳаммадиев 

ҳосили бардоштҳои огоҳона ва натиҷагириҳои мӯшикофонаи ӯ аз масоил ва 

мушкилоти ҳаёти синфи коргар ва рӯзгори мардуми деҳот ҳастанд. Чунончи 

адабиётшинос Ҷ. Ҳамроев менависад, «нависанда дар навиштаҳои аввалинаш ба 

проблемаҳои муҳимми ҳалталаби иҷтимоӣ таваҷҷуҳ карда, бад-ин восита моҳияти 

ҳодисаву воқеаҳои иҷтимоӣ ва тамоюлҳои инкишофи онҳоро аз назар 

мегузаронад» [132, с. 325]. 
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Табиатан, маҳсули давраҳои аввали эҷодии ҳар нависанда ё шоир дар 

баробари кӯшишҳои ӯ барои дарёфти сабку равиши хосси шахсӣ, ҳомили навоқис 

ва норасоиҳои ҳунарӣ мегардад ва танҳо дар давраҳои баъдӣ ҳунари офаринанда 

сайқал ёфта, камбудиҳо рафъ мегарданд. Ин ҳолат як қонунмандии табиии ҳунари 

офаринандагӣ аст. Аммо истиқболи адабиётшиносон аз роҳу равиши тозаи 

очеркҳо ва ҳикоёти нахустини Ф. Муҳаммадиев далели дигари ин ҳақиқат аст, ки 

ҳар қонунмандие метавонад истисноҳое дошта бошад. Ҷолиб ин ҷост, ки бо 

вуҷуди дар давраи аввали кори эҷодӣ офарида шудани очеркҳои Фазлиддин 

Муҳаммадиев дар нақди адабӣ аз ҷониби касоне, чун М. Шакурӣ, С. Табаров, Х. 

Асозода баҳои баланд гирифта, тозакориву тозаҷӯйиҳои нависанда аз ҷониби ин 

мунаққидон таъкид карда мешавад. Масалан, М. Шакурӣ менависад: «Хидмати Ф. 

Муҳаммадиев дар очерки тоҷик ин аст, ки бунёди очеркро бар характерҳои 

барҷаста, ки аз чанд ҷиҳат тадқиқ шудаанд, гузошт. То он вақт дар очерк аз роҳи 

тадқиқи публитсистӣ ба вуҷуд овардани характери ҳарҷонибаи муътамад ба 

нависандагони тоҷик кам муяссар мегардид. Ф. Муҳаммадиев бо образи 

Фатҳиддинов ва хусусан Музаффар ба очерки тоҷик характерҳои пурқувват, 

характерҳоеро, ки аз чанд ҷиҳат тадқиқ шудаанд, дохил намуд»  [144, с. 144]. 

Ё С. Табаров очеркҳои Ф. Муҳаммадиевро аз назари нақди адабӣ баррасӣ 

карда, бар ин натиҷа мерасад, ки «диққати нависанда ба бештар кушодани 

характер, хислат, рӯҳия ва ҷаҳоншиносии қаҳрамонон сафарбар шудааст» [116, с. 

221]. 

Профессор Х. Асозода бар ин бовар аст, ки «нависанда аз тарзи публитсистӣ 

кам кор гирифта, балки тасвири образнокро истифода кардааст ва умуман, 

очеркҳои ӯ сар то по аз унсурҳои бадеӣ саршоранд» [28, с. 317]. 

Ба назари мо, ин муваффақияти Ф. Муҳаммадиев, пеш аз ҳама, дар он аст, 

ки ӯ баъди фаъолияти нисбатан давомдори рӯзноманигорӣ ва ҳамчунин, дар 

робита ба синну сол хеле дертар вориди адабиёт гаштааст. Ҳамин таҷрибаҳои ӯ 

дар хабарнависӣ ва омодасозии гузоришҳои фаврӣ барои рӯзномаҳо ба ӯ имкон 

додааст, ки пеш аз ворид шудан ба корзори адабиёт вижагиҳои кори хабарнигорӣ 
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ва паҳлуҳои мусбату манфии жанрҳои хабариро омӯхта, ҳангоми эҷоди асарҳои 

бадеӣ таносуби тиллоии аносири жанрҳои хабарӣ ва адабиро нигаҳ дорад. Аз 

тарафи дигар, аввалин очерки ҷиддии Ф. Муҳаммадиев «Раиси нав», ки ӯро ба 

адабиёт ошно мекунад, соли 1955, яъне дар синни 27-солагии нависанда иншо 

шудааст. Яъне метавон гуфт, ки дар ин замон нависанда аллакай шахсияти 

камолёфта ва ошно ба пастиву баландиҳои рӯзгор будааст. Ҳамин аст, ки 

мунаққидон, пеш аз ҳама, муваффақиятҳои ӯро дар бозшиносии дунёи дарунии 

қаҳрамонон ва тамонмандиҳояшро дар тасвири комили ҷаҳонбинии онҳо 

донистаанд. 

Албатта, набояд ин нуктаро ҳам нодида гирифт, ки дар баробари пазириши 

ҷанбаҳои муваффақи очерку ҳикоёти аввалини Ф. Муҳаммадиев, мунаққидон 

ҳамзамон аз навоқиси ҷойдоштаи онҳо ҳам сухан гуфтаанд. Масалан, С. Табаров 

бештар аз навоқиси сарфиву наҳвии офаридаҳои ин давраи Ф. Муҳаммадиев 

интиқод карда, аз ҷумла ба «вуҷуди ҷумлаҳои вазнин ва ба тарҷимаи таҳтуллафзии 

сустмонанд», «такрори нолозими як калима»,  риоя нашудани «алоқаи мантиқии 

байни калимаҳо»,  «ба маънои аслӣ кор фармуда нашудани баъзе калимаҳо»,  

истифодаи нолозими пасвандҳое монанди «гӣ»  ва ҳиссачаҳое монанди «мӣ» дар 

очеркҳои «Раиси нав», «Муҳоҷирон»  ва «Фаттоҳ ва Музаффар» ишораҳо кардааст 

[116, с. 242-243]. 

Муҳаққиқ А. Набавӣ яке аз барҷастатарин дастовардҳои Ф. Муҳаммадиевро 

дар он мебинад, ки нависанда таҳлили равонковӣ ва равоншинохтии  қаҳрамонони 

асарҳои хешро бо истифода аз таҳкияи ровӣ, ки ҳоло ҳам шахси сеюм ва ҳам худи 

қаҳрамон метавонад бошад, дар адабиёти тоҷик вусъат додааст. Ӯ менависад: 

«Усули тасвири тозае, ки бо навиштаҳои Фазлиддин Муҳаммадиев дар насри 

тоҷикӣ оғоз ёфт, тасвиргарии субъективист (зеҳнист), ки ҳам барои нависанда ва 

ҳам барои иштирокдорони асар, бахусус ровии ӯ озодӣ фароҳам овард, шаклҳои 

мухталифи тасвир: нақли воқеаи саргармкунанда, тасвири ҳодисот, баёни лирикӣ, 

таҳлили равоншинохтӣ ва биниши мутоябавиро дар сохтори таҳкия ба ҳам созиш 

дод»  [81, с. 116]. 
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Бо таваҷҷуҳ ба талаботи низоми ҳокими шуравӣ аз адабиёт баъди Ҷанги 

Бузурги Ватанӣ, ки ба қавли Х. Асозода «ба таври фаврӣ инъикос додани ҳаёт буд» 

[28, с. 316], дар насри солҳои панҷоҳум очерки масъаланигорӣ ба миён омад, ки 

хусусияти барҷастаи он тасвири ҷанбаҳои мушкилотдори ҳаёти деҳот буд. 

Очеркҳои аввалини Ф. Муҳаммадиев ҳам дар ҳамин замина навишта шуда, дар 

онҳо симои ду навъ аз шахсияти инсонӣ ба ҳам муқобилгузорӣ мешаванд, ки 

феълу хӯй ва сифатҳои инсонии онҳо ба ҳам зид ҳастанд. Ҳамчунон ки ишора 

доштем, ин очеркҳои нависанда дар муқоиса бо офаридаҳои адибони ин давра аз 

назари ҳунар ва бадеият, забони баён ва тасвирсозиву чеҳраофаринӣ беназир 

буданд. М. Шакурӣ ин тавфиқи адибро вобаста ба ин ҳолат медонад, ки Фазлиддин 

Муҳаммадиев дар очеркҳои худ камтар аз аносири жанрҳои хабарнигорӣ корбурд 

доштааст ва баръакс, аз тавонмандиҳои орояҳои адабӣ, равишу услубҳои 

нигориши матни адабӣ ва умуман, ҳунари офариниши асари бадеиро ба кор 

гирифтааст. Ӯ дар мавриди хасоиси жанрҳои очерк ва ҳикоёти солҳои 50-уми асри 

ХХ сухан карда, менависад: «Аз як тараф, очерк бо суръати тамом ҳарчи бештар 

хусусияти бадеӣ пайдо кардан гирифт, аз тарафи дигар, дар ҳикояву повест ҷанбаи 

публитсистӣ то андозае пурзӯр шуд... Дар ин роҳ эҷодиёти Ф. Муҳаммадиев роли 

калон бозидааст»  [144, с. 144] 

Ф. Муҳаммадиев дар очеркҳои худ барои пеши назари хонанда комилан 

равшан сохтани дунёи дарунӣ ва хисоли мусбату манфии қаҳрамонон асосан 

ҳақиқати тазоди рафтори инсонҳоро истифода карда, дар ин асос қаҳрамонони 

худро дар ду қутби мухолиф мегузорад ва дар давоми баёни бархӯрди 

намояндагони ин ду қутб бо ифшо сохтани дунёи дарунии онҳо пирӯзии нек бар 

бадро борҳо собит месозад. Ин бархӯрдҳои қаҳрамонон дар очеркҳои нависанда 

гоҳо дар шакли ошкор ва ба таври рӯёрӯӣ, гоҳи дигар тавассути аъмоли пинҳон ва 

пуштипардаии қаҳрамонон воқеъ мешаванд. Худи баёни ин бархӯрдҳо ҳам 

вобаста ба қаринаи муҳтавои очеркҳо бевосита ва ё бавосита сурат гирифтаанд. 

Ин бархӯрди эҷодӣ дар очеркҳои «Раиси нав», «Муҳоҷирон»  ва «Фаттоҳ ва 

Музаффар» комилан равшан эҳсос мешаванд. Ин сабки очеркнависӣ, паёмадаш 
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ҳузури муассири тасвир дар асар мебошад, чунончи гуфта гузаштем, мавриди 

қабулу таҳсини мунаққидон қарор гирифтаааст.  

«Оғози солҳои шаст ба фаъолияти эҷодии Ф. Муҳаммадӣ дигаргуниҳои 

сифатиро ворид сохт»  [28, с. 317]. Ин ҳолат дар ҷараёни таҳаввул ва ташаккули 

шахсияти адабии ҳар нависанда табиӣ ба назар мерасад. Осори ин давраи Ф. 

Муҳаммадиев ҳокӣ аз онанд, ки нависанда ковишҳои худро дар робита ба дунёи 

дарунии инсонҳо, масъалаи тарбияи ахлоқ дар ҷомеа, тарбияи инсони ба тамоми 

маънояш мусбат ва масоили маънавият дар ҷомеа умқ мебахшад, беш аз пеш ба 

таҳлили шахсиятҳои қаҳрамононаш мепардозад. Ӯ ҷомеаи ҳамзамони худашро 

дар робита ба масоили маънавӣ ба таҳлил мекашад, қаҳрамонони осорашро, ки 

намояндагони табақоти гуногуни ҷомеа ҳастанд, ба ҳаводиси рӯзмарраи инсонӣ 

дучор сохта, зина ба зина камол ёфтан ва рушд кардани инсон дар ҷомеаро 

пайгирӣ мекунад. Дар осори ин давраи нависанда эҳсос мешавад, ки дигар мақому 

ҷойгоҳи қаҳрамони асар барои адиб аҳаммият надорад, ӯ мехоҳад қаҳрамононаш 

новобаста ба мақоми ҷамъиятиашон «инсон» бошанд. Аз ин назар, эҳсос мешавад, 

ки Ф. Муҳаммадиев эътиқод бар ин дорад, ки маънавиёт аз аносири бунёдии ҷомеа 

бояд бошад, ки вуҷуди ҳатмии он дар замири инсонҳои табақоти гуногун асоси 

зиндагии шойистаи ҷамъият аст.  

Чизи ҷолиби осори ин давраи нависанда он аст, ки мо дар ҳикояҳои ин 

давраи ӯ дучори ҳодисоти фавқулода ва ё ҳолатҳои изтирорӣ ва ё фоҷеае дар 

зиндагии қаҳрамонон намешавем, балки онҳо гирифтори ҳамон саргармиҳои одии 

рӯзгор ҳастанд, ки ҳар кас метавонад ба онҳо дучор ояд. Вале бо вуҷуди ин, 

масъалагузориҳои нависанда, ки дар меҳвари онҳо маънавиёти инсонҳо қарор 

дорад, хонандаро аз баёни сарсарии рӯзгори одии қаҳрамонони марказӣ дур 

мебарад ва ба дунёи дарунии онҳо, ки саҳнаи муборизоти баду нек аст, ворид 

месозад. «Ф. Муҳаммадӣ аз воқеаҳои рӯзмарраи зиндагӣ хулосаҳои амиқи 

иҷтимоиву фалсафӣ бароварда, касро ба фикру андеша рондан маҷбур месозад»  

[28, с. 318]. Тамоми ин хасоиси эҷодии нависандаро дар ҳикоёти «Арзамас» (1960), 

«Роҳ» (1962), «Суди рафиқон» (1966), «Рӯзи дафни усто Оқил» ва «Сози 
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Мунаввар» (1967), «Хиёбони Нодир» ва «Шаби савум» (1973) метавон ба равшанӣ 

мушоҳида кард. 

Масалан, дар ҳикояи «Роҳ» ҷараёни бо мошини як ронандаи ношинос аз 

Душанбе ба Фархор рафтани қаҳрамони асосӣ – Фотима нақл шудааст. Шояд 

хонанда интизор дошта бошад, ки нависанда аз воқеоте, ки дар роҳ бояд иттифоқ 

биафтад, қисса хоҳад кард. Аммо на, Ф. Муҳаммадиев дар тамоми тӯли ҳикоя аз 

андешаҳо, фикру хаёл ва шубҳаву гумонҳои Фотима нисбат ба  ронанда менависад 

ва бо ин роҳ тамоми хатти достонро ба дунёи дарунии қаҳрамононаш 

мепайвандад.  

Ё дар ҳикояи «Суди рафиқон», ки комилан аз гуфтугӯҳои қаҳрамонони он 

ташкил ёфтаву аз ноқил ҳарфе изофа нашудааст, «гуноҳи» Собир баррасӣ 

мешавад. Нависанда ҳеч як аз қаҳрамонони асарро ба хонанда муаррифӣ 

намекунад, феълу рафтор ва ахлоқи онҳоро ҳам нишон намедиҳад, балки 

мунозираҳои қаҳрамононро тавре банду баст месозад, ки хонанда аз тарзи 

сухангӯӣ ва каломи худи қаҳрамонон хислати онҳоро кашф месозад ва дар охир 

чӣ гуна шахсият будани худи қаҳрамони ҳикоя – Собирро ҳам мефаҳмад.  

Ҳамин тавр, тамоми қаҳрамонони ин ҳикоётро нависанда равонковӣ 

мекунад, тасвири равоншиносонаи адабиро ба кор мегирад.  Ин ҳолат дубора аз 

истеъдоди қавӣ ва тавонмандиҳои нависанда дар шинохти инсон шаҳодат 

медиҳад. Тасвири равоншиносона ба нависанда имкон додааст, ки сиришти 

қаҳрамонони ҳикоёташро бозшиносӣ кунад, робитаи қаҳрамон ба муҳити атроф 

ва ҷомеаро на аз тариқи баёни хушку холии ҳаводиси бавуқуъомада, балки аз 

тариқи равшан сохтани андешаҳо, бардоштҳо ва таҷриботи эҳсосӣ ва ақлонии 

қаҳрамонон бозгӯ намояд.  

Дар тамоми ин осор Ф. Муҳаммадиев бархӯрди қаҳрамонони худро ба 

паҳлуҳои гуногуни зиндагӣ, муносибати онҳоро ба атрофиён, бардоштҳои онҳоро 

аз таҷриботи пушти сар гузоштаашон тавре ба тасвир мекашад, ки хонанда бино 

бар самимӣ ва ба ҳақиқат наздик будани ин тасвирот ба осонӣ ва бидуни тааммули 

изофӣ ба дунёи дарунии онҳо ворид мешавад ва бо ин роҳ шинохти худро аз 
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шахсияти қаҳрамонон ҳосил мекунад. Дар робита ба ин паҳлуи эҷодии нависанда, 

А. Набавӣ изҳор медорад, ки «нависанда чӣ дар масъалагузорӣ ва чӣ дар баҳову 

нигоришҳояш ба заминаи мардумии ахлоқи инсонӣ таваҷҷуҳи бештаре зоҳир кард 

ва ба такмили мазмуну дарунмояи халқӣ ва миллии характерҳои адабӣ даст ёфт» 

[81, с. 121]. 

Ҳамин тавр, ончунон ки ба назар мерасад, то ин ҷойи фаъолияти эҷодии Ф. 

Муҳаммадиев масъалаи маънавиёт дар замири инсон ҷавҳари асосии ҳунари 

офаринандагии ӯ будааст. Суоле ба миён меояд, ки чӣ чиз нависандаро бар ин 

ҳидоят кардааст, ки аз ҳамон очерку ҳикоёти аввалаш ба муаммои «инсон» ва тору 

пуди ҷаҳони дарунии ӯ даст бизанад? Ба назари мо, худи роҳи рушди шахсияти 

адабии Ф. Муҳаммадиев метавонад посухгӯи ин суол бошад. Яъне аз он ҷо, ки 

адиб аввал ҳамчун мухбир ва рӯзноманигор фаъолият доштааст, бар ҳасби тақозои 

касбаш барои омода сохтани гузоришҳо ба ҳаёту фаъолият ва кору меҳнати 

шахсиятҳо ва одамони касбу кори гуногун аз наздик ошно гаштааст. Ӯ пеш аз он 

ки ба нависандагӣ бипардозад, имкон ёфтааст, ки бевосита ба феълу атвор ва кору 

рафтори шахсиятҳои воқеӣ ошно шавад, сабабҳои пешрафт ва ё баръакс нокомии 

онҳоро бифаҳмад. Ба иборати куллӣ, тавонад ба зиндагии воқеӣ ва ҷараёндоштаи 

ҷомеаи худ ошно гардад. Ин ҳолат ба ӯ имкон додааст, ки ҳангоми офаридани 

осори ҳунарии адабӣ пайранги осорашро аз қайду банди қавонини жанрҳои хабарӣ 

озод карда, дар муқобил ҳаводис ва рухдодҳои онҳоро бо истифода аз 

имкониятҳои адабӣ ва таҳлили ахлоқиву равоншинохтӣ, ки жанрҳои адабӣ ҷоиз 

медонанд, абъоди гуногуни рӯзгори ҷомеаи хешро дар таҳлили фалсафӣ манзури 

хонанда созад. Ин тарзи бархӯрдро метавон ҳанӯз дар ҳикоёти аввалини адиб ба 

монанди «Арзамас»  ва «Роҳ»  ба мушоҳида гирифт. Албатта, осори баъдинаи ӯ 

ҳокӣ аз инанд, ки Ф. Муҳаммадиев дар ин роҳ ба дараҷаи устодӣ мерасад. А. 

Набавӣ дар робита ба ин паҳлуи эҷодиёти нависанда иброз медорад, ки 

Муҳаммадиев «ҳикояи тоҷикро аз воқеагӯӣ ва талқини мавзуъҳои маҳдуд берун 

кашида, ба он ғановати тозаи лирикӣ ва ғунҷоиши эпикӣ бахшид»  [80, с. 16].  
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Масъалаи баррасии бадеӣ ва дар айни замон мамлӯ аз аносири равонковӣ ва 

равоншинохтии маънавиёти инсон, ахлоқ ва ҷомеа аз очерку ҳикоёти Ф. 

Муҳаммадиев ба жанрҳои нисбатан калони наср – қиссаву повесту роман асар 

мекунад ва нависанда ҷусторҳои хешро дар қолаби ин жанрҳо идома медиҳад.  

Равонковии амиқ вале бо баёни содаву мардумӣ, ки дар омехтагӣ бо шӯхиву 

ҳазлу мутоиба ва ҳамчунин танзҳои намакини қаҳрамонон дар повестҳои 

«Одамони кӯҳна» (1962) ва «Дар он дунё» (1965) рӯйи кор омадааст, нишон 

медиҳад, ки Ф. Муҳаммадиев сабку услуби оғозкардааш дар очерку ҳикоёташро 

ин ҷо давом медиҳад. Ҳамин тавр, адиб дар повести «Одамони кӯҳна» бо омезиш 

додани ҷанбаҳои равонковии тасвири бадеӣ ва баёни танзомези масоили иҷтимоӣ 

асари хосеро ба вуҷуд меоварад. Муҳаммадҷон Шакурӣ аз забону баёни ин повест 

гӯё ончунон ба ваҷд меояд, ки дар нақди он менависад: «Дар повести «Одамони 

кӯҳна» хуштабъии ин нависанда ҳадду канор надорад, маҳдудият ва худдориро 

намедонад, хаёлоти ӯ нозук, рангин ва баландпарвоз аст» [146, с. 151]. 

Ба иддаои Х. Асозода,  «мутоиба дар ин асар ҷанбаи лирикӣ пайдо карда», 

[28, с. 324] ба ин восита тавонистааст, ки эҳсосу отифоти қаҳрамонони асарро 

ширинкорона ва намакдор баён кунад.  

Чизи ҷолиби аҳаммият ин аст, ки шахсиятҳои Аҳрор-амак, Зиёбобо, Иқбол-

хола, Заррина, Ойишахон, Рауф Сафозода ҳамагӣ комилан аз ҳунари танзу 

шӯхигӯйӣ бархӯрдоранд. Ба ифодаи М. Шукуров, повести Муҳаммадиев «аз як 

навъ лиризми нозуки навозишкоре саршор аст. Юмор дар ин асар юмори лирикӣ 

буда, ҳиссиёти нозук ва мурраккаби муаллифро, ки дилаш пур аз меҳру муҳаббат, 

мамнуният ва шодмонист, ифода мекунад» [146, с. 151].  

Зимнан бояд гуфт, ки повести бо мазҳакаи ғиноӣ асосёфтаро М. Шакурӣ дар 

насри тоҷик ҳодисаи нав медонад. Худи унвони повест ҳам як навъ талмеҳи нозук 

ба назар мерасад: чӣ гуна «одамони кӯҳна» тавонистаанд қаҳрамони рӯзи ҷомеаи 

нависанда шаванд? Аммо хониши ин асари нависанда равшан месозад, ки 

«одамони кӯҳна»-и Муҳаммадиев бо вуҷуди аз насли кӯҳна буданашон ҳамқадам 

ва гузашта аз он, ҳаммароми ҷомеаи муосири хештан ҳастанд, онҳо на танҳо ба 
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раванди рушди ҷомеаи ҳамсозӣ доранд, балки мекӯшанд дар ин раванд саҳим 

бошанд.  

Бо вуҷуди ин ки хонанда аз тасвири нависанда фақат чанд лаҳзаи умри 

қаҳрамононро дармеёбад, вале ҳамин як давраи пурҷӯш аз ҳаёти онон тамоми роҳи 

зиндагии онҳоро пеши чашм ҳувайдо месозад ва моро бар ин натиҷа мерасонад, 

ки зиндагии ин мӯйсафедон таҷассуми сифоти ростӣ, поквиҷдонӣ ва созандагӣ 

будааст. Умри онҳо сарфи созандагиву бунёдкорӣ, онҳо дар бунёд ва устувор 

доштани пояҳои ахлоқии ҷомеа саҳми бузург мегиранд. Ф. Муҳаммадиев дар ин 

повест нишон медиҳад, ки бо вуҷуди ин ки инсонҳо наметавонанд хулқу хӯи ягона 

дошта, ба як навъ андешанд ва аз зиндагӣ ва муҳити атроф бардоштҳои ҳамсон 

дошта бошанд, аммо метавонанд дар бархӯрд бо ҷомеа ва рӯзгор бо такя ба 

арзишҳои умумиинсонӣ ва маънавӣ ҳамовоз шаванд ва аз ин роҳ ба ваҳдат 

бирасанд. Чунончи, қаҳрамонони ин повест ҳар кадом дар мавқеи худ дар боби 

рӯзгори иҷтимоӣ ва масъулияти инсонӣ ва шаҳрвандӣ аз дидгоҳ ва назароти хеш 

андеша мекунанд, аммо ҳангоми бархӯрд ба аносири манфии ҷомеа ҳамраъйӣ 

нишон медиҳанд.  

Бо офаридини симоҳои Аҳрор-амак ва Зиё-бобо Ф. Муҳаммадиев муваффақ 

шудааст, ки масоили иҷтимоии аз назари худ мубрами ҷомеаи замонашро матраҳ 

кунад. Андешаву суханҳои онҳо ҳамеша ба кадом як ҷанбаи сусти ҷомеа ишорат 

дорад. Масалан, вақте Аҳрор-амак хитоб мекунад, ки «Бале, додар, кас ана ҳамту 

озода кор мекунад» [9, с. 468] аён мешавад, ки мӯйсафед дӯст медорад, ки инсонҳо 

масъулият ва кори худро ба таври шойиста анҷом диҳанд. 

Қиссаи «Дар он дунё»-ро аз назари сабку равиши баён метавон давоми 

повести «Одамони кӯҳна» донист. Дар ин асар ҳам Ф. Муҳаммадиев дубора аз 

имкониятҳои ба ҳам овардани тасвири равоншинохтӣ бо равиши мазҳакавии баён 

истифода мекунад. Агарчи мавзуи он ҳанӯз аз замони ба миён омадани асар то 

имрӯз мавриди баҳс будааст, аммо бо ин вуҷуд, чизе аз арзиши адабии ин асари 

нависанда дар адабиёти тоҷик коста нашудааст. Дар мавриди муҳтавои ин қисса 

муҳаққиқ А. Набавӣ баррасиҳои судманде дошта, дар охир хулоса мекунад, ки 
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«мақсади Муҳаммадиев дар асари мазкур бо нишон додани сустиҳои хислату хӯи 

намояндагони дин, ба интиқод гирифтани сохтори устураии ривоятҳои мазҳабӣ, 

қобили қабул набудани таассуби динӣ танҳо ба манфиати озодии комили 

маънавии инсон мебошад»  [81, с. 119] 

Чунин менамояд, ки қиссаи «Дар он дунё» авҷи камоли шахсияти адабии Ф. 

Муҳаммадиев дар робита ба истифодаи равишҳои равонковии тасвири адабӣ бояд 

бошад. Нависанда тавонистааст, ки шахсияти ҳақиқии тамоми қаҳрамононашро ба 

пуррагӣ ба хонанда шиносонад, сабабҳои пиндору рафтору кирдори шахсии 

онҳоро бо баёни дунёи даруниашон нишон диҳад ва дар айни ҳол, баёни 

мазҳакавии хатти пайранги асарро камранг накунад.   

Яке дигар аз зинаҳои рушди шахсияти адабии Ф. Муҳаммадиев романи 

«Палатаи кунҷакӣ» аст, ки соли 1974 ба чоп расид. Воқеияти асар дар утоқи 

бемористон мегузарад. Дар ин утоқ чаҳор нафар бемор ҷой ёфтаву муолиҷа 

мешаванд. Инҳо Носир Аббос – раиси кумитаи ноҳиявии назорати халқӣ, Ивон-

амак – собиқадори инқилоб, ҷанги шаҳрвандӣ ва Ҷанги Бузурги Ватанӣ, 

Каримҷон-ака – коргар ва Иброҳимҷон Олимӣ – гардонандаи кино мебошанд. 

Ҳамаи ин шахсиятҳои асар гирифтори бемории сактаи дил ҳастанд, ки зери 

назорати табиб Алихон Зардодхон муолиҷа мегиранд.  

Қаҳрамонони нависанда намояндагони се насли мардуми шуравӣ ҳастанд. 

Робитаи ирсии наслҳо, ки дар амалиёт ва марому маслаки онҳо ифода ёфтааст, яке 

аз масъалаҳои марказии роман аст. Муҳаммадҷон Шакурӣ «Палатаи кунҷакӣ»-ро 

шакли нави роман дар адабиёти тоҷик дониста, онро романи андешаҳо номидааст, 

ки воқеан ҳам ба табиати ин асар мувофиқ аст. Бархилофи ӯ, адабиётшинос Х. 

Асозода бар ин назар аст, ки Ф. Муҳаммадиев дар эҷоди жанри роман комёб 

нашудааст. Ӯ бар ин ақида аст, ки ба далели «нависандаи пургӯ ва ҳамагӯ» 

набудани Ф. Муҳаммадиев, ҳамчунин аз он ҷо, ки камияти сухани бадеиии ӯ 

«асарро ба сӯйи оҳанги очеркиву публитсистӣ мекашад», «маъние, ки дар 

«Палатаи кунҷакӣ» омадааст, ба талаботи навъи румон ҷавобгӯ нест» [28, с. 327]. 
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Палатаи кунҷакии бемористон дар аввал гӯё муҳити ғайбат ва мубоҳисаи 

берабтро мемонад. Чун бо таҳқиқ ба гуфтугӯи ин беморон гӯш фаро диҳем, 

мебинем, ки «ин фикру андешаҳои бепоён, ин баҳсу мунозираҳои ботинӣ ва 

ошкоро кам-кам моро аз муҳити маҳдуди як утоқи танги бемористон ба 

вусъатободи зиндагии пурҷӯш, ба шоҳроҳи мураккаботу ихтилофоти ҳаёт 

мебарорад» [147, с. 116]. Дар романи «Палатаи кунҷакӣ» муаллиф масъалаҳои 

муҳимму мураккаби иҷтимоиро мавриди баррасии ҳунарӣ қарор додааст. Ба ин 

васила, нависанда масъулиятшиносии ҳар фардро дар назди ҷамъият, мақоми он 

ва хусусан нақшу мавқеи падарон дар мустаҳкаму устувор намудани асосҳои 

маънавию ахлоқии ҷамъият, ҷонфидоӣ ва ҷонсӯзии онҳо, фаъолиятмандии 

иҷтимоии насли калонсоли одамони замони худро ба риштаи таҳлил мекашад.  

«Палатаи кунҷакӣ» катибае дорад ба ин мазмун - «Чароғи падарро фурӯзон 

дор», ки ба робитаи наслҳо ва интизориҳои ғаризавии инсон аз насли худ ишорат 

дорад. Худи муҳтавои асар ҳам бад-ин маънист, ки инсонҳо бояд марому маслаки 

ниёкони хешро давом бидиҳанд. Намояндагони насли калонсол даруни утоқи 

тиббӣ сари масъалаҳои рӯзгор баҳс менамоянд, намояндаи насли ҷавон – 

Иброҳимҷон беихтиёру баихтиёр шунавандаи ин гуфтугуҳо мешавад ва ҳамин 

тавр, ботинан ва ба тариқи гуфтугӯҳои дарунӣ ба ин мабоҳис шарик шудаву фикру 

андешаҳояшро ба ин ё он масъала баён мекунад ва ҳамин тариқ, пеши хонанда 

тафаккури ду насл ҷилва мекунад. 

Чунин ба назар мерасад, ки ин ашхос, ки як вақтҳо сари вазифаҳои расмӣ 

фаъолият доштанд, ё дар сохтмони ҷомеа заҳматҳо бардоштаанд, ҳангоми ба 

беморӣ гирифтор шудан ҳама сарнавишти хешро пеши назар меоранд, аз бурду 

бохти худ ва ҷомеаи хештан андеша мекунанд ва бар асари ҳамин андешаҳо 

бештар аз вазъи ҷомеа, ки ба фаъолияти роҳбарону инсонҳо вобаста аст, баҳс 

менамоянд. Масалан, рафти андешаҳои Носир Аббос ӯро ба ин натиҷа мерасонад, 

ки «ҳар як зиёнкор ҳам душман аст». Ба ақидаи Иброҳимҷон, «инсон охир, ҳамон 

аст, ки на фақат ғами хеш, балки ғами дигаронро низ мехӯрад». 
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Дар баробари масоили иҷтимоӣ ва тасвиру таҳлили муҳити ҷомеа қиссаи 

ишқи Иброҳимҷону Хиромон аз хатти асосии пайранги роман қарор мегирад. Ф. 

Муҳаммадиев қудсияти ин мавзуъро бисёр амиқ дарк карда, дар ҳамин замина ба 

тафсири ин масъала мепардозад. Заминаи ишқи ин ду қаҳрамон дар тасвири 

нависанда воқеӣ ба назар меояд. Иброҳимҷон шахсияти фаъолу собитқадам буда, 

ҳадафи зиндагии вай ҳавову ҳавас нест. Бинобар ин ҳам, ҳусни таваҷҷуҳи вай ба 

Хиромон ормони зиндагии ӯст. Муҳаммадиев дар симои Хиромон ҷойгоҳи зани 

фаъол дар ҷомеа ва ҳамчунон зебоии ахлоқиву маънавии зани тоҷикро тасвир 

кардааст. Мисли аксари қаҳрамонони мусбати ҷинси зани Ф. Муҳаммадиев 

Хиромон шахсияти намунавии ҷомеаи хештан аст ва фаъолона аз ҳуқуқ ва 

имкониятҳои сиёсиву иҷтимоии худ баҳра мебарад. Хонанда тамомияти образи 

Хиромонро аз хилқат, рафтор ва кирдори ӯ эҳсос мекунад, ки хоси зани тоҷик аст. 

Масъулиятшиносӣ, заҳматдӯстӣ, собитқадамӣ ва самимияту дилгармӣ ба зиндагӣ 

ва одамон фазилатҳои инсонии ӯро такмил бахшидаанд.  

Яке аз фарқиятҳои романи мазкур ин аст, ки бархилофи талаботи ин жанр, 

ки тасвирот ва тавсифоти муфассал ва бадеъ дар баёни ҳаводис, тасвири 

шахсиятҳои асар ва ифшо кардани дунёи дарунии қаҳрамонон аст, оҳанги 

рӯзноманигорона ва ё очеркӣ дорад. Шояд аз ҳамин назар аст, ки Х. Асозода ба 

жанри роман тааллуқ доштани ин асари Ф. Муҳаммадиевро зери суол бурдааст. 

Бо ин вуҷуд, метавон гуфт, ки романи «Палатаи кунҷакӣ» дар шакл 

гирифтани назари интиқодии аҳли ҷомеа нисбат ба камбудиҳое, ки дар заминаи 

коҳилӣ, муфтхӯрӣ, масъулиятношиносӣ, муносибати бюрократӣ ва роҳбарии 

фармонфармоёна решаҳои амиқ давонида буданд, мақоми бузурге бозид. 

Қаҳрамонони роман Носир Аббос, Ивон-амак, Хиромон, Иброҳимҷон он ҳама 

беназмиву бесуботиро дар асоси анъанаҳои неки ахлоқии ҷомеаи шуравӣ ва 

умуман арзишҳои ахлоқии мардуми тоҷик ва гоҳе меъёрҳои умумиинсонӣ 

мавриди муҳокима ва интиқод қарор медиҳанд. 

«Палатаи кунҷакӣ» нишон медиҳад, ки дар баробари рушди адабии 

шахсияти Ф. Муҳаммадиев, шахсияти фалсафии ӯ камол меёбад ва ба хираде 
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дастёб мешавад, ки битавонад ҷомеаи хештанро амиқан мавриди баррасӣ қарор 

диҳад, навоқиси онро на дар асоси андешаву тафаккури намояндагони он, балки 

дар асоси таҳлили ҷомеашинохтӣ ҷӯё шавад, роҳи раҳоӣ аз онҳоро пайдо бикунад.  

Ба ҳар ҳол, Ф. Муҳаммадиев дигар ба жанри роман таваҷҷуҳ зоҳир накард 

ва ба офаридани қиссаву ҳикоёт давом дод. Муҳаққиқ Ҷ. Бақозода повестҳои 

«Шоҳии япон» ва «Варта»-ро зинаи нав дар тафаккури бадеӣ ва эҷодиёти 

нависанда медонад [33, с. 110].  

Мавзуи асосии повести «Варта» масъулият ва мавқеи инсон дар ҷомеа, 

муносибати роҳбар ва кормандон, бузургӣ ва пастии ахлоқи инсон ва одамият 

мебошад. Мисли дигар осори Ф. Муҳаммадиев, ҳам дар повести «Шоҳии япон» 

(1981) ва ҳам «Варта» (1983) ҷараёни дарки инсон ва дунёи маънавии ӯ, мақоми 

вай дар ҷомеа ва моҳияти зиндагӣ бо истифода аз таҳлили равонковӣ сурат 

мегирад.  

Дар ҳар ду повест ҳам муҳим он аст, ки мазмуни онҳо аз зиндагӣ берун 

омадааст. Ҳарду қаҳрамони асосӣ, ҳам акаи Барака («Шоҳии япон») ва ҳам 

Саидбек («Варта») дар назди ҷомеа худро масъул медонанд. Зиндагӣ ва умри 

сипарикардаи онҳо ба ҳам монанд нест, вале сарнавишти инсонии онҳо як аст, 

марому мақсади онҳо иборат аз заҳмати ҳалолу судманд буда, дар ин роҳ як умр 

собитқадам будаанд.  

Дар повести «Шоҳии япон» ҳам ташвишу ҳам андешаҳои қаҳрамон, ки 

зиндагии чандсола ва ҳатто тамоми лаҳзаҳои муҳимми ҳаёташро ёдовар шудааст 

ва ҳам муносибати вай ба масъалаҳои гуногуни зиндагӣ тасвир меёбанд. Дар 

андешаву ташвишҳои акаи Барака аз мураккабтар шудани тарбияи одам ва 

омилҳои он, аз тавсеаи доираи ахбор, озодии шахс, ки метавонад натиҷаҳои 

ғайричашмдошт дошта бошад, аз таъсири воситаҳои ахбори хориҷӣ ва масъулияти 

инсон сухан меравад.  

Дар повести «Варта» низ андешаву мулоҳизаҳои қаҳрамони марказӣ 

Саидбек дар бораи худ ва муносибати одамон мавқеи муҳим дорад. Ин қаҳрамон 

пайваста ва бошиддат дар бораи худ ва дигарон, дар бораи ҳодисаҳои атроф фикр 
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мекунад. Мо ба василаи андешаҳои қаҳрамон тавоноии рӯҳониву ҷисмонӣ, мавқеи 

ҷамъиятии ӯро фарқ мекунем. Саидбек дар тасвири нависанда инсони комил, 

шахси меҳнатдӯсту фидокор, шавҳару падари ҳалиму меҳрубон аст. Шахсияти ӯ 

нокомиҳо низ дорад, ки хоси ҳар инсон мебошад.  

Дар мавридҳои душвор Саидбек бобояш Сангинбекро ба ёд меоварад, ки 

рамзи инсони зубда ва мумтоз аст. Танҳо ба забон овардани номи бобояш ба 

Саидбек ҷасорат мебахшад. Ибратангезии ҳаёти бобо дар он зоҳир мегардад, ки 

вай дар зиндагӣ собитқадам ва росткор будааст. Саидбек аз бобо ҳамин чизро ба 

мерос гирифт. Дар ташаккули шахсияти Саидбек бобо бевосита саҳм дорад. Аз ин 

мавзуъ образи бобои бузург ҳамчун характери барҷастаи бадеӣ аз бозёфтҳои тозаи 

нависанда буда, инкишофи сифатан нави силсилаи образи мӯйсафедон дар 

адабиёти тоҷик мебошад.  

Муҳимтарин унсури дигаре, ки дар гуфтору рафтор ва кирдори қаҳрамони 

марказӣ ҳис мешавад, ҳамоно муҳаббати нотакрори ӯ ба зиндагист. Дилбастагии 

қаҳрамон ба ҳаёт ва муосиронаш ба воситаи тасвири муносибати ӯ ба Нигор – зани 

меҳрубону дилсӯз, Райҳони азизаш ифода шудааст. Духтарчааш чароғдори меҳри 

хонаводагии ӯст.  

Дар асар нависанда симои риёкоронаи Давидро хеле табиӣ ва боварибахш 

офаридааст. Ба назари нависанда, Давид барин шахсҳо барои ҷамъияти мо аз он 

ҷиҳат хавфноканд, ки пояҳои некро ниқоб карда, барои амалӣ сохтани ғаразҳои 

нопоки худ истифода бурданӣ мешаванд. Аз ҳамин мавқеъ ба нависанда муяссар 

шудааст, ки дар повест ташаккули феълу хӯй ва равони худхоҳии Давид, назари 

танг, маънавиёти тиҳӣ ва аъмоли ношоистаи ӯро бо ҷузъиёташ ҳамаҷониба таҳқиқ 

кунад. Дар ин замина табиист, ки Давиди аз ҷиҳати маънавӣ нокомил Саидбекро 

бояд бад бинад, кинаву ҳасодати ӯ ба Саидбек ошкоро, вале бенатиҷа аст.  

Нависанда бо тасвири боварибахш бепоя будани кӯшишҳои ӯро дар ҷамъият 

собит мекунад. Соҳиб Табаров дуруст қайд мекунад, ки «дар повести «Варта» 

бештар ҳақиқати ҳаёти мураккаб, масъалаҳои муҳимми умумиинсонӣ бо як далелу 

мисоли зоҳиран ҷузъӣ ва хеле хурд – бо тақдири чандлаҳзагии як фарде, ки бо айби 
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фарди дигар аз кӯҳ ҷар мешавад ва он воқеаи нохуши фоҷиавӣ ҳамагӣ «сӣ ё чил 

сония тӯл кашидааст», бо чунон тафаккури бадеие ба қалам дода шудааст, ки он 

инсонро ба таҳлука меоварад.  

Ф. Муҳаммадиев ба воситаи ҳамин як мисолу далел масъалаи имрӯз барои 

тамоми инсоният муҳимро оид ба чигунагии виҷдону шараф, зебоию зиштӣ, 

улвияту қабоҳат, бузургиву сифлагӣ, баландию пастии хулқи инсонӣ бо эҳтиросу 

эҳсосоти амиқ, бо қувваю боварии комил дар мисоли воқеаи мудҳиши ба варта 

афтодани қаҳрамони асосии повест – Саидбек Сангинов ба миён мегузорад.  

Бо таваҷҷуҳ бар ин ки «Варта» охирин асари ҷиддии бадеии Ф. 

Муҳаммадиев будааст, метавонем роҳи рушду камоли шахсияти адабии 

нависандаро ҳамин ҷо натиҷагирӣ кунем. 

Чунончи аз баррасии назароти мунаққидон ва рӯзгору фаъолияти адабии 

Фазлиддин Муҳаммадиев бармеояд, бо касби хабарнигорӣ шуруъ кардани роҳи 

эҷодӣ, нисбатан дертар ворид шудани ӯ ба корзори адабиёт ва ҳамчунин, 

таҷрибаҳои муассираш дар робита ба бевосита шинос шудани нависанда ба 

шахсиятҳои гуногуни ҷомеа, ҳамчунин, зиндадиливу майли табиии ӯ ба аносири 

ҳаҷв имкон додааст, ки ӯ аз ҳамон рӯзи аввали ворид шудан ба адабиёт сабку 

салиқаи хоси худро дошта бошад.  

Ф. Муҳаммадиев бо вуҷуди ин ки дар жанрҳои гуногун – очерк, ҳикоя, қисса, 

роман осори худро таълиф кардааст, аммо ҳамвора ва дар ҳама ҳолат ба ҷавҳари 

афкору андешаи худ – масъалаи маънавияти инсон ва тарбияи ахлоқи ҳамида дар 

замири ӯ пойбанд мондааст. Ҳеч яке аз асарҳои Ф. Муҳаммадиев дар ин робита 

истисно набудаанд. Ин ҳолат метавонад далели ин бошад, ки Ф. Муҳаммадиев аз 

ҳамон рӯзи аввал, ки ба офариниши осори адабӣ рӯй овардааст, мақсад ва вазифаи 

худро дар ин роҳ шинохта, то охир ба он содиқ мондааст.  
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1.3. Фазлиддин Муҳаммадиев ва вазъи жанри ҳикоя дар адабиёти солҳои  

60-80-уми асри ХХ 

 

Вақте сухан аз адабиёти шуравии нимаи дувуми асри ХХ меравад, 

муҳаққиқон сухани худро аз таъсири анҷумани ХХ-уми Ҳизби Коммунистӣ ба 

адабиёт, ки 14-25-уми феврали соли 1956 баргузор шудааст, оғоз мекунанд. Ин 

қонунмандиро на танҳо дар нақди адабиёти шуравии тоҷик, балки дар нақди 

адабиёти миллии тамоми кишварҳои пасошуравӣ ба мушоҳида гирифтан мумкин 

аст. Дар адабиётшиносии тоҷик ҳам дар робита ба таъсиргузории ин иҷлосия ба 

адабиёт муҳаққиқон ва адабиётшиносоне, монанди М. Шакурӣ [133, с. 434], Х. 

Асозода [28, с. 147], Х. Шарифзода [134, с. 352], Ҷ. Ҳамроев [132, с. 286] ва 

дигарон ишороти кӯтоҳ ва ё баррасиҳои муфассале доштаанд. 

Ба иборати дигар, муҳаққиқон ҳамин анҷуманро, ки дар умум сиёсатҳои 

саркӯбгаронаи низоми сталиниро маҳкум карда, фишор болои адабиётро камтар 

сохтааст, сарчашмаи асосии таҳаввули муҳтавоӣ ва сифатии адабиёт донистаанд. 

Ба ҳар ҳол, дар муҳити сиёсии шуравӣ, ки воқеан адабиёт дар хидмати низоми 

ҳоким қарор дошт, чунин бардоште набояд аз беху бун нодуруст шинохта шавад. 

Аммо аз тарафи дигар, марбут донистани таҳаввули адабиёт ба ин анҷуман якбора 

муҳаққиқро дар пешорӯи ҷустуҷӯҳои қонунмандиҳои рушду такомули табиии 

адабиёт метавонад даступобаста кунад.  

Ин ки адабиёти тоҷик баъди солҳои панҷоҳуми асри гузашта дучори 

таҳаввул шудааст, имрӯз дар адабиётшиносӣ ҷойи тардидеро боқӣ нагузоштааст. 

Аммо ҳанӯз ҳам авомил ва пешзаминаҳои ин таҳаввул ба таври фарогир омӯхта 

нашудааст. Ба назари мо, яке аз роҳҳои натиҷадор дар робита ба пажӯҳиши 

масъалаҳои адабиёти муосири тоҷик ин аст, ки ҳар як навъу жанрҳои алоҳидаи 

адабии солҳои 50-60-и асри ХХ дар алоҳидагӣ баррасӣ шуда, бунёди таҳаввул ва 

такомули жанрҳо нисбат ба солҳои гузашта таҳқиқ гардад. Ба ҳамин мақсад, дар 

ин бахши кор кӯшиши мо бар он хоҳад буд, ки вазъи жанри ҳикоя дар авохири 

солҳои 50-ум ва авоили солҳои 60-умро, ки ба давраи аввали эҷоди Ф. 
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Муҳаммадиев рост меояд, баррасӣ карда, дар робита ба ин масъала ҷойгоҳи 

нависандаро дар рушди минбаъдаи ҳикоя дар адабиёти тоҷик муқаррар намоем.  

Пӯшида нест, ки дар давраҳои баъдиҷангӣ жанрҳои пуркорбурди адабиёти 

мансури тоҷик очерку ҳикоя будаанд. М. Шакурӣ дар ин робита менависад, ки 

«дар давоми солҳои 1945-1967 адади асарҳое, ки дар матбуоти тоҷик бо номи 

очерк чоп шудаанд, қариб ба 900 расида буд. Ба як ҳисоб, аз нимаи соли 1945 то 

охири соли 1968 дар матбуоти Тоҷикистон зиёда аз 900 адад ҳикояи 

нависандагони тоҷик ба табъ расидааст» [147, с. 19, 83]. Танаввуи шуморавии 

ҳикоя метавонад бунёди фарзияе бошад, ки таҳаввул ва рушди он комилан зина ба 

зина ва табиӣ сурат гирифта бошад.  

Нависандагони фаъол дар ин давраи адабиёти тоҷик, ки ба ҳикоянависӣ 

машғул будаанд, Р. Ҷалил, Ҷ. Икромӣ, С. Улуғзода, А. Деҳотӣ, Ф. Ниёзӣ, П. Толис, 

Ф. Муҳаммадиев, М. Хоҷаев, Ю. Акобиров, Б. Насриддинов, И. Файзуллоев ва 

дигарон ба шумор меоянд. Аз хусусиёти умдаи ҳикоёти ин адибон дар давраҳои 

баъдиҷангиро муҳаққиқон дар он донистаанд, ки «...ҳикоя ҳанӯз аз мақолаи 

публитсистӣ ҷудо нашудааст, хусусиятҳои жанри он ҳанӯз муайян нагардидааст» 

[147, с. 65]. Ҳамчунин, М. Шакурӣ бар асоси таҳлили баъзе аз ҳикоёти ин давра 

хулоса мекунад, ки «тасвири рӯякӣ ва саҳлгиронаи воқеиятҳо дар солҳои чилу 

панҷоҳ ба аксари ҳикояҳои тоҷикӣ хос буд» [147, с. 67] 

Вале дар баробари баррасии хусусиятҳои ҳикоёти Ф. Муҳаммадиев дида 

мешавад, ки нависандагони тоҷик дар солҳои 30 то 50 дар офаридани асари адабӣ 

дар ин жанр ба душвориҳое дучор омадаанд, ки ба қавли М. Шакурӣ «душвории 

ҳикоянависӣ аз хусусиятҳои хоси жанр сар задааст» [147, с. 84]. Муҳаққиқон 

ҳамвора дар ин бобат ба танг будани имконоти нависанда ишора кардаанд. Чун 

ҳикоянавис имкони тафсил додани тасвиру тавсифҳои шахсияти инсон ва 

таҳаввули тағйири маънавии ӯ, заминаву пешзаминаҳои ҳодисоту воқеот ва 

бисёре аз аносири дигари насрро надорад. Нависанда дар чаҳорчӯбаи ҳикоя 

маҷбур аст, ки танҳо қисмати аз назари замонӣ бисёр кучаки ҳаёти инсонҳоро 

қаламдод кунад ва дар баробари ин тавонад шахсияти қаҳрамононашро ба хонанда 
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ошно кунад. Дар ин мавқеъ танҳо роҳи муваффақият ин аст, ки нависанда 

битавонад тамоми ҷузъиёти лозимаро мухтасар ва кӯтоҳ, вале дар айни ҳол 

ҳунармандона ва зебоишиносона тасвир созад. Дар ҳикоя мавзеъгирии нависанда, 

ҷаҳонбинӣ ва тафаккуру андеша ва ҳиссу ҳоли ӯ бояд қатъитар ва равшантар зоҳир 

шавад. 

Албатта, бояд тазаккур дод, ки эъҷоз ва саранависӣ дар ҳикоёти адабиёти 

классикии тоҷик ба ҳадди волои худ расидааст, ба андозае, ки ҳикоёти  

«Гулистон»-у «Баҳористон» ва монанди инҳо ба масалҳои кӯтоҳ наздикӣ доранд. 

Аммо мушкили нависандагони адабиёти шуравӣ дар ин робита тавъам сохтани 

реализми сотсиалистӣ ба эъҷозу саранависӣ буд. Реализми сотсиалистӣ талаб 

мекард, ки нависанда ҳаётро комилан равшан ва бидуни истиораву маҷоз ба тасвир 

кашад, ҷузъиёти ҳаётиро ришта ба ришта, мӯ ба мӯ нишон диҳад. Маҳз ҳамин 

ҳолат аст, ки то жанрҳои калони наср дар адабиёти то солҳои 60-70 аз назари адабӣ 

ҳунармандонатар ва муваффақтар танҳо жанри ҳикоя будааст.  

Пажӯҳишоти муҳаққиқон дар робита ба ҳикояҳои ин давра ҳокӣ аз он аст, 

ки бо омадани Пӯлод Толис ба адабиёт ҷараёни рушду такомули жанри ҳикоя ҳам 

суръат гирифта бошад. Масалан, А. Набавӣ ҷанбаҳои равонковии қиссаи 

«Тобистон»-и П. Толисро баррасӣ карда, менависад, ки «ҳусни таваҷҷуҳ ба 

қаҳрамон ва психологияи ӯ ба ҳикояҳои аввали Пӯлод Толис низ хос буд» [84, с. 

72]. 

Аммо баъди зикри П. Толис дар мавриди ҷараён гирифтани таҳаввули ҳикоя 

дар адабиёти шуравии тоҷик ҳамвора номи Фазлиддин Муҳаммадиев ҳамчун 

давомдиҳанда ва бакамолрасонандаи кори ӯ зикр мешавад. Шамиддини Солеҳ дар 

мавриди таҳаввули жанри ҳикоя дар солҳои 70-80-уми асри ХХ сухан карда, 

тазаккур медиҳад, ки «ҷунбиши тоза ва навҷӯиҳое, ки баъди ба майдони адабиёт 

ворид шудани Пӯлод Толис ва Фазлиддин Муҳаммадиев оғоз шуд, ба жанри ҳикоя 

низ бетаъсир намонд» [111, с. 24-25]. 

Дида мешавад, ки дар баррасии таҳаввули ин жанр дар эҷоди П. Толис ва Ф. 

Муҳаммадиев муҳаққиқон бештар ба ҷанбаҳои равонковии сабки эҷоди онҳо 
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тамаркуз карда, рушди ин ҷараёнро аз воқеоти муҳимми такомули ҳикоя дар 

адабиёти муосири тоҷик донистаанд. «Агар Толис дар зоҳир кардани характер ва 

инкишофи он ба ҷузъиёти хурд, тасвиркории майда ва сужети оҳистарав рағбат 

карда бошад, аз аввалин қадамҳои Ф. Муҳаммадиев маълум шуд, ки дасти ӯ дар 

кишидани нақшҳо ва ранггузорӣ бештар вусъат дошта, ӯ рангҳои баландтарро 

дӯст медорад, нақли ӯ шиддате ва сужеташ суръатеро соҳиб аст» [147, с. 69]. 

Абдухолиқ Набавӣ менависад, ки «Муҳаммадиев устоди тасвири психологист» 

[84, с. 75]. 

Ҳамин тавр, мурур ба пажӯҳишоти муҳаққиқон кофист, то ба ин ҳақиқат 

бирасем, ки таҳаввул ва пешрафти жанри ҳикояро, ки аз нимаи солҳои 50-уми асри 

гузашта оғоз шудаву то солҳои 80 ҷараён гирифтааст, маҳз бояд дар маҳсули эҷоди 

Ф. Муҳаммадиев бояд ҷустуҷӯ кард. Дарвоқеъ, Ф. Муҳаммадиев ба жанри ҳикоя 

аносири тасвир, тавсиф ва тафаккури фалсафӣ-равонӣ ва маърифати дунёи 

ботинии инсонро ворид сохта, бад-ин тартиб ҳикояи солҳои баъдиҷангиро, ки аз 

таъсири қавонини жанри публитсистӣ наметавонист бурун ояд, бадеътар ва 

ҳунармандонатар сохт.  

Агар асарҳои дар жанрҳои бузурги адабӣ эҷодшуда, ба монанди 

«Ёддоштҳо»-и устод Айнӣ ва «Ман гунаҳкорам»-и Ҷ. Икромиро сарфи назар 

кунем, масъалаи равонковии инсон ва фитрати ӯ, ахлоқи ҷомеа ва масоили тарбия 

дар он, маънавиёт ва аҳдофи зистан дар ҳикоёт маҳз бо қалами Ф. Муҳаммадиев 

мавриди баррасиҳои бадеӣ қарор гирифтааст.  

Нависанда дар тамоми ҳикоёти худ ба ҷузъиёти хурду бузурги ҷунбишҳои 

руҳиву равонии қаҳрамононаш мутаваҷҷеҳ мешавад, ҳодиса ва воқеоте, ки қарор 

аст аз онҳо нақл шавад, пушти симои шахсияти қаҳрамононаш мегузорад, ба тавре 

ки пеши рӯйи хонанда на худи воқеа, балки ҳолу ҳаво ва ҳиссу эҳсоси 

таҷрибакардаи қаҳрамонон дар онҳо ҷилва мекунад. Аммо ин ҳама равонковӣ, ки 

дар пажӯҳишоти муҳаққиқони тоҷик дар робита ба осори Ф. Муҳаммадиев сухан 

аз он меравад, ончунон ки интизор меравад, на ба ҷиддият ва фалсафаронӣ, балки 
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бо мазҳакаи нафис, ширингӯиҳои ҷоуфтода ва тасвироти шодиангез ҷараён 

мегирад.  

Ҳоло метавон намунаҳоеро аз Ф. Муҳаммадиев ва дигар нависандагон, ки 

пештар аз ӯ дар эҷоди ҳикоя фаъол будаанд, бо ҳам муқоиса кард.  

Масалан, дар ҳикояи Р. Ҷалил - «Фатҳи қалъае» [17, с. 78] аз ду ҷавоне 

ҳикоят карда мешавад, ки аввалин бор бар қуллаи кӯҳе по ниҳодаанд. Нависанда 

кӯшидааст, ки эҳсосоти дарунии Шарафҷону Ҳасанро бозгӯ кунад, кунҷковӣ ва 

ҷӯяндагии онҳоро нишон диҳад, аммо ин корро ончунон ошкор анҷом додаааст, 

ки ҳикоя оҳанги таблиғотӣ ва рӯҳи публитсистӣ гирифтааст. Фатҳи як қуллаеро, 

ки то кунун гӯё аҳаде бар он пой нагузошта бошад, як қаҳрамонӣ ва нишони 

далерии шахсиятҳои асараш бозгӯ кардааст. Равиши тасвири манзараҳои табиати 

кӯҳсор ҳам на танҳо ба рӯҳи қаҳрамонон пайванд нагирифтааст, балки ба рафти 

нақл гӯё ба таври сунъӣ рабт дода шуда бошад.  

Аммо агар аввалин ҳикояи нависанда - «Порчаи остин»-ро, ки соли 1956 дар 

чаҳорумин шумораи маҷаллаи «Шарқи сурх» интишор ёфтааст [7, с. 380], сарфи 

назар кунем, Ф. Муҳаммадиев на танҳо нақли воқеотро, ки албатта бе ин унсур 

наметавонад асари адабӣ вуҷуд дошта бошад, ба як абзори ёридиҳанда табдил 

медиҳад, балки тамоми ҳунар ва имконоти офаринандагии худро барои ифшо 

сохтани шахсият ва олами ботинии қаҳрамононаш сарф мекунад. Дар ҳикояи 

«Савдои умр», нақли қаҳрамони асосӣ Любов Константиновна тавре ба роҳ монда 

шудааст, ки ӯ дар баробари нақли ҳодисот зуд-зуд бар пояи бардоштҳои худ аз 

рафтор ва бархӯрдҳои Сайёра ва Зӯҳрохон хонандаро ба дунёи ботинии онҳо ҳам 

ошно мекунад. Ба ин ҷумла диққат диҳед: «Сайёра ин гапро бо оҳанги шӯхиомез 

гуфта бошад ҳам, ба хаёлам як изтироби сабуке ба монанди ташвиш ё таассуф 

лаҳзае дар чеҳрааш соя андохт...» [7, с. 61].  

Нависанда бо чунин равиш бе ин ки ҳодисаи рухдодаро нақл кунад ва 

хонандаро мутаваҷҷеҳи он созад, аввал аз «изтиробу ташвиш»-и хонанда мегӯяд, 

бо ин роҳ диққати хонандаро аз воқеа ва ҳиссиёти қаҳрамон ҷалб мекунад. Ҳамин 

тавр, дар тамоми тӯли ҳикоя нависанда бо авҷ додани моҷаро ва пеш бурдани 
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нақли ҳодисот ҳамчунон феълу рафтор, олами ботинӣ, ҳиссу ҳол ва умуман 

ҷанбаҳои равонии қаҳрамононашро ошкортар мекунад. Ҳадафи нависанда дар ин 

ҳолат нақли ҳодиса нест, балки сухан гуфтан аз ҳамон дунёи ботинии инсонҳоест, 

ки дар меҳвари ҳодиса қарор гирифтаанд ва дар рафти гирифториашон ё баъди 

таҷриботи аз сар гузаронидаашон дучори таҳаввули дарунӣ шудаанд.  

Дар ҳикоёти нависандагони то Ф. Муҳаммадиев сабки реалистӣ тавре 

истифода мешуд, ки инсон ва таҷрибиёти дарунии ӯ на танҳо ҷузви аносири 

ташкилдиҳандаи осори адабӣ набуд, балки ба хотири инъикоси комилан 

воқеъгароёнаи ҳодисоту воқеот танҳо ба тасвири хунсардонаи воқеияти 

баамаломада такя карда мешуд. М. Шакурӣ дар ин робита менависад: «Дар  наср, 

аз ҷумла ҳикоя, тасвири предметии конкрет, маишатнигории дақиқ воситаи 

муҳимми ба зуҳур овардани моҳияти аслии амалиёт ва характерҳо гардидааст» 

[147, с. 71]. 

Таҳаввуле, ки ҳикоёти Ф. Муҳаммадиев насри адабиёти тоҷикро дучори 

тағйирот гардонид, ин буд, ки дар баробари ҷузъиёти дақиқи муҳити атроф ва 

ҳодисоту воқеот, тасвири шахсияти қаҳрамонон бо ҷузъиёти тасвири равонии 

олами ботинии инсон омезиш пайдо кард. Албатта, реализм ва қонунмандиҳои 

сабки он комилан риоят мешуданд, вале дигар ин реализм кам-кам ҷанбаҳои 

ҳунарӣ ба худ касб мекард, аносири бадеӣ ва зебоишинохтии адабиёт дар он зуҳур 

меёфт. Тавфиқи Ф. Муҳаммадиев дар ин роҳ, пеш аз ҳама, дар он буд, ки ӯ дигар 

воқеияти ҷараён гирифтан ё нагирифтани кадом як ҳодисаро мавзуи асари худ 

интихоб намекард, балки таҳлили авомил ва сабаб ё таъсир ва паёмади онро ба 

зиндагии инсонҳо дар мисоли таҳаввули дунёи дарунии қаҳрамононаш мақсади 

асосии худ медонист.  

Ҳамин аст, ки нависанда ҳам абъоди модӣ ва ҳам абъоди маънавии ҳаётро 

дар нақли саргузашти қаҳрамон омезиш медиҳад, онҳоро ба ҳам мепайвандад. Ф. 

Муҳаммадиев дар ҳикояҳои  «Сози Мунаввар»,  «Тамошо»,  «Шаби савум»,  «Рӯзи 

дафни усто Оқил», «Хиёбони Нодир» ҳодисоти алоҳидаи ҳаёт, зуҳуроти гуногун 

ва ҳамчунин арзишҳои маънавиву ахлоқии ҷомеа, инсон ва таҳаввули дарунии ӯро 
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аз ҳар ҷиҳат баррасӣ мекунад ва мехоҳад масоили мубрами ҷомеаи худро бо 

пайванд додан ба арзишҳои инсонӣ таҳлил созад. 

Ф. Муҳаммадиев қариб дар ҳамаи ҳикоёти худ бо истифода аз 

муқобилагузории ду ҷаҳонбинӣ ва ё ҷанбаҳои маънавии инсон арзиши ҳар кадоме 

аз онҳоро дарёфтанӣ мешавад. Масалан, дар ҳикояи «Даъво» ҷавонпаҳлавони 

ҳангоматалаб Муҳаммадмурод, бе ин ки адаб ва эҳтироми инсониро риоят кунад, 

ҳамвора ва пайваста паҳлавони номдор ва солдида Аҳмадбекро ба қувваозмоӣ 

даъват мекунад. Аммо нависанда қувваозмоии ин ду паҳлавонро мавзуи аслӣ 

қарор надодааст, балки ду шахсият ва ду хулқу хӯи мутазодро ба тасвир мекашад. 

Аз ҳамон аввал масъала на санҷиши зӯри бозуи ин ду нафар, балки санҷиши 

одамият ва ахлоқи онҳост. Муаллиф бо як тафсилоти саргармкунанда хонандаро 

ба шахсияти ин ду кас ошно мекунад, бо нақли рафтору гуфтори онҳо то чӣ андоза 

хуб ва ё бад будани ин ё он хислат ва сифоти инсонҳоро вузӯҳан ошкор месозад, 

бе ин ки ба таъриф ва ё танқиди хислатҳои хубу бади инсонӣ бипардозад, бархӯрди 

ҷомеа ба ин хислатҳоро нишон медиҳад.  

Дар аксар ҳикояҳои Р. Ҷалил, Ҷ. Икромӣ, С. Улуғзода, А. Деҳотӣ, Ф. Ниёзӣ, 

ки дар солҳои 50-ум навишта шудаанд, қаҳрамонон ду навъанд: ё хуби хуб, ё бади 

бад. Бештари ин ҳикоёт муборизаи ин хубиҳову бадиҳост, ки албатта, бо пирӯзии 

хубиҳо поён меёбанд. Аммо мо дар ҳикоёти Ф. Муҳаммадиев саҳнаи муборизоти 

хубиҳову бадиҳоро намеёбем. Масалан, дар ҳамон ҳикояи «Даъво» билохира 

Аҳмадбек Муҳаммадмуродро мағлуб месозад, аммо нақли воқеияти мағлубияти 

дувумӣ ончунон сурат мегирад, ки ба ёди хонанда на пирӯзии Аҳмадбек, балки 

шахсият ва маънавиёти қаҳрамонон нақш мебандад.  

Аммо вақте ба ҳикоёти солҳои 60-уми ҳамин нависандагон ва гурӯҳи дигари 

адибон, ки тоза вориди адабиёт шудаанд, назар мекунем, дармеёбем, ки мавқеи 

инсон дар асари адабӣ бештар мавқеъ пайдо мекунад. Ҳамчунин, эъҷоз ва 

саранависӣ дар осори адибоне, ки дар тӯли солҳои шастум эҷод кардаанд, рафта-

рафта бештар намоёнтар мешавад. Аммо ин эъҷоз ва саранависӣ дар нависандаҳо 

дар ашколи гуногун зуҳур ёфтаанд. Масалан, худи Ф. Муҳаммадиев бештар дар 
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тасвири муҳити атроф ва нақли ҷузъиёт аз кӯтоҳбаёнӣ кор мегирад, Сорбон бошад, 

паҳлуҳои алоҳидаи ҳаёти қаҳрамононашро фақат ба ишораҳои кучак мехоҳад 

ошкор созад.  

Ф. Муҳаммадиев дар баробари мухтасарбаёни дар масоили зикршуда 

кӯшиш мекунад, ки таҳаввули дарунӣ ва тағйироти равонии қаҳрамононашро зина 

ба зина, ҷузъ ба ҷузъ нақл кунад, сабаб ва натиҷаи ин таҳаввул ва дигаргуниро 

фақат ва фақат дар робита ба бардоштҳои худи қаҳрамон, ки ё аз забони худи ӯ, ё 

аз забони нависанда ва ё аз забони шахси сеюм баён мешаванд, нишон диҳад.  

Ҳамин тавр, дар ҳикоёти солҳои 50-70-ум дида мешавад, ки ҳар андоза, ки 

нависанда ба равонковии шахсиятҳои қаҳрамононаш мепардозад, ҳамон андоза 

нақли муборизаҳои хубу бад ҳунармандонатар ва зебоишиносона мегардад. Ин 

ҳолат худ аз худ заминаи берун шудани воқеиятнигории хушку берӯҳ аз осори 

адабӣ ва мавқеъ пайдо кардани масъалаҳои муҳимми ахлоқи ҷомеаи замон дар 

адабиётро муҳайё месозад. Дар раванди бозтоби ин масоил ҷанбаҳои фаъолонаи 

иҷтимоии адабиёт ҳам пурзӯртар мегардад. Тамоюлоти асосӣ дар ҷараёни 

таҳаввули насри тоҷик, аз ҷумла жанри ҳикоя, амиқтар шудани моҳияти иҷтимоии 

тасвири ҳақиқати адабӣ, равшантар шудани ҷанбаҳои маънавии баррасии ҳодисот 

ба ҳисоб меравад. Худи ҳикоёти Ф. Муҳаммадиев далели онанд, ки адабиёт дар ин 

давра феълу атвори шахсиятҳои алоҳидаро ба баррасии адабӣ мегирад, арзишҳои 

ахлоқии нави ҷомеа ва ғояву идеалҳои ҳам ҷовидонаву ҳам тозаи инсонҳоро 

таҳлил менамояд.  

Масалан, нависанда дар ҳикояи «Рӯзи дафни усто Оқил» дар баробари ин ки 

сифатҳои нолоиқи усто Оқилро маҳкум кунад, аз нигарониҳо ва таассуфи ҷомеае 

нақл мекунад, ки аз давом наёфтани кору пайкори ин усто ба хашм омадаанд. 

Мардум усто Оқилро на аз он ҷиҳат маҳкум мекунанд, ки бахилӣ, нотавонбинӣ ва 

худшефтагӣ барин хислатҳои ӯ ба худии худ бад ҳастанд, балки онҳоро ин ки 

чунин рафтори усто сабаби маҳрум шудани ҷомеа аз ҳунари ӯ гашт, мутаассиф 

сохтааст.  
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Дар ин ҳикоя вижагиҳои тафаккур ва ҷаҳонбинии ҷомеа ҳамчун ҷузъи 

муҳимми ғоявии таҳқиқи бадеӣ баромад мекунад. Нависанда байни меъёри 

арзишдоварии ҷомеа ва меъёри ахлоқии инсонӣ, байни замони муосир ва фарҳангу 

расму ойини таърихии мардум пайванди табиӣ падид оварда, ба ин восита таҳқиқи 

масъалаҳои ахлоқӣ ва маънавии ҷомеаи худро амиқтар месозад. Чунин вижагӣ 

албатта, дар ҳикояҳои солҳои сиюм ва чилуми асри ХХ қобили мушоҳида нест ва 

метавон гуфт, саҳми Ф. Муҳаммадиев барои мавқеъ пайдо кардани чунин ҷараён 

дар таълифи ҳикоя, ки баъдҳо дар насли баъди Сорбон ба мушоҳида мерасад, 

калидӣ аст. 

Яке аз вижагиҳои калидии ҳикоёти Ф. Муҳаммадиев, ки дар насри пеш аз ӯ 

дида намешуд, ҷой доштани аносири ҳаҷв аст. Нависанда муваффақ шудааст, ки 

дар баробари тақвият бахшидани ҷанбаҳои равонковӣ ва равонпажӯҳии 

шахсиятҳои қаҳрамононаш зарофат ва латофати суханро нигаҳ дорад ва бо ин роҳ 

самимияти баёни худро тақвият бахшад. Ӯ ҳадду андозаи истифода аз аносири 

ҳаҷвро дақиқан риоят кардааст, тавре ки ба истифода аз онҳо робитаи хонанда ва 

нависанда дар тӯли ҳикоя самимона боқӣ мемонад, вале он ба натиҷагириҳои 

аввалӣ баъди мутолиа наметавонад муассир бошад.  

Ба сархатти аввали ҳикояи «Рӯзи дафни усто Оқил» мутаваҷҷеҳ мешавем:  

- «Ё тавба! Ин қадар сангдиланд мардум. Аз ягон бандаи шӯрбахт 

гуноҳе сар занаду аз байн муддате гузарад, ҳатто қонун, қонуни давлат гузашт 

мекунад. Ҳукумат ҳам ҳар сари сол чанд гоҳ ба гунаҳкорон авфи умум эълон 

мекунад. Аммо одамизод не, намебахшидааст. Беақлӣ карда, ба оши касе намак 

пошида бошед, сад сол гузарад, устухонатон хоку туроб шуда равад, ки 

абераатонро аз дур бо ангушт нишон дода мегӯянд: «Нигаред, нигаред, оши бобои 

фалониро бобокалони ана ҳамин бача шӯр карда буд...» [7, с. 183]. 

Фақат дар ин порча аз аносири ҳаҷв дар чанд сатҳ истифода мешавад. 

Масалан, сифати шӯрбахт дар ҷумлаи савум на ба хотири баёни шӯрбахтӣ, балки 

фақат ба хотири бедор кардани ҳисси тараҳҳум дар хонанда истифода мешавад. Ё 

дар ду ҷумлаи охир як андешаи комилан ҷиддӣ, як буъди хислати инсонӣ, ки 
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масъалаи муҳимми фалсафаи ҷаҳонист, бо як зарофати малеҳ баён мешавад ва бо 

ин роҳ самимияти баён пурзӯр мегардад. Чун маълум аст, ки як инсони одӣ дар 

тафаккури худ ҳаргиз ба ҷиддият фалсафапардозӣ намекунад, аммо як инсони 

комилан ноогоҳ ҳам метавонад ба як содалавҳӣ дар мавриди фалсафаи ҳаёт 

андеша кунад.  

Албатта, мавқеи ҳаҷв дар ҳикоёти солҳои 50-60-уми нависандагони дигар 

ҳам бисёр бузург аст. Худи Ф. Муҳаммадиев ҳам як силсила ҳикояҳои ҳаҷвӣ 

дорад. Аммо вобаста ба сабки маъмули ҳикоёт Ф. Муҳаммадиев ҳамеша аз 

аносири ҳаҷв баҳра бурдааст ва бо ин роҳ сабки фардии худро барҷастатар 

сохтааст. 

Умуман, дида мешавад, ки Ф. Муҳаммадиев бо ворид шудан ба адабиёт 

маҷрои жанри ҳикояро комилан тоза кардааст. Албатта, чунончи пештар ҳам 

ишораҳо рафт, мавқеъ ва мақоми ӯ дар робита ба ин масъала аз ҳамон рӯзҳои 

аввали эҷодиаш эътироф шудааст. Нависанда бо тамаркуз ба маънавиёт ва дунёи 

дарунии қаҳрамон, даст кашидан аз нақли воқеа ба хотири баёни худи воқеа, 

истифода аз аносири ҳаҷв ва самимият бахшидан ба раванди таҳкия жанри ҳикояи 

адабиёти тоҷикро ба сатҳи нав расонидааст. 
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БОБИ II  

МУХТАССОТИ СОХТОРИЮ ПОЭТИКИИ ҲИКОЯҲОИ ФАЗЛИДДИН 

МУҲАММАДИЕВ 

 

2.1. Унсурҳои пуркорбурди пайранг дар ҳикоёти нависанда 

 

Агар ба дурии таърихии масъалаи пайранг (сужа ва ё сюжет, ки аз 

фаронсавии sujet – мазмун, тавсеаи воқеот дар замону фазо – дар асарҳои ҳамосиву 

драмавӣ, баъзан ғиноӣ) таваҷҷуҳ шавад, дармеёбем, ки аввалин мулоҳизоти назарӣ 

вобаста ба ин мавзуъ дар «Фанни шеър»-и Арасту мундариҷ шудаанд. Бо ин ки 

Арасту худи истилоҳи «сужа»-ро ба кор намебарад, вале дар мулоҳизаҳои худ ба 

ҳамон масоиле мутаваҷҷеҳ мешавад, ки дар адабиётшиносии имрӯза маҳз ба 

аносири пайранг марбут ҳастанд.  

Дар ин замина як қатор мушоҳидаҳо ва мулоҳизоти Арасту пурарзиш 

мебошанд. Ӯ, бе он ки аз истилоҳоте, ба монанди «сужа» ва «фабула» огоҳӣ дошта 

бошад, як истилоҳи ба мафҳуми «моҷаро» наздикро истифода мебарад. Дар 

тарҷумаи тоҷикии ин асари Арасту истилоҳи истифодабурдаи файласуф «ҳодиса» 

тарҷума шудааст, ки манзури нависандаро дақиқ баён карда наметавонад. Зери ин 

мафҳум ӯ пайванди воқеиятҳоро дар муносибаташон бо баёни бадеӣ, ки ба таври 

зинда пеши назар намоиш дода мешавад, тафсир мекунад [27, c. 52-57].  

Истилоҳи «сужа»-ро дар корбурди адабиётшиносӣ намояндагони 

клатситсизми фаронсавӣ вориди гардиши илмӣ кардаанд. Дар «Ҳунари шоирӣ»-и 

Буало омадааст: «Бе кашолкорӣ шумо моро бояд вориди сужа кунед. // Ваҳдати 

ҷойгоҳро дар он риоя намоед, // Ҳар қадар достон беохиру бемаънӣ бошад // 

Гӯшҳои мо хаставу ақли мо нокора хоҳад шуд» [44, с. 77-78]. Ҳамчунин, дар 

мақолаҳои танқидии Корнейл дар бораи театр истилоҳи «пайранг» (sujet) низ 

вомехӯрад. 

Нақди адабии тоҷик, бо пайравӣ аз адабиётшиносии русӣ, бо назардошти 

анъанаи фаронсавӣ истилоҳи пайрангро ба ҳамин маъно истифода мебарад. В. Г. 
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Белинский дар мақолаи «Дар бораи повести рус ва ҳикояҳои Н.В. Гогол» (1835) 

менависад: «Сарчашмаи илҳоми ӯ (шоири ғиноии муосир) андеша аст. Чунон ки 

дар опера барои мусиқӣ калимот навиштаву пайранг сохта мешавад, ӯ низ бо амри 

тахайюли худ шакле барои андеша меофарад» [45, с. 202]. 

Р. Мусулмониён пайрангро бад-ин қарор тафсир кардааст: «Робита ва 

ҳамбастагии бахшҳо ва лаҳзаҳои як воқеаи том ё силсилаи воқеаҳо, ки дар асари 

бадеӣ инъикос меёбанд, сужа номида мешавад» [77, с. 301]. 

Муфассалтарин коркарди ин мафҳумҳо ва истилоҳро намояндагони мактаби 

формалистии русӣ анҷом додаанд. Маҳз дар осори намояндагони ин мактаб нақду 

баррасии фарогири пайранг анҷом шуда, ҳамчунин, истилоҳоти пайранг ва фабула 

бори аввал равшан аз ҳам ҷудо карда шудаанд. Б.Томашевский дар «Назарияи 

адабиёт» менависад: «Аммо занҷираи ҷолиби ҳодисаҳоро офаридан, онҳоро бо 

ибтидо ва интиҳо маҳдуд сохтан кифоя нест, ин ҳодисотро тақсим кардан, онҳоро 

бо тартиби муайян тавсеа додан, баён сохтан, аз маводи фабулӣ таркиби адабӣ 

офаридан лозим аст. Тақсимоти ҳодисоти ба таври бадеӣ офаридашудаи асарро 

пайранг меноманд» [122, с. 181-182]. 

Ҳамин тариқ, пайранг дар ин ҷо ҳамчун унсури пешакӣ муайяншуда, ба 

монанди як навъ моҷаро, ҳодиса, воқеае, ки аз ҳаёт ё асарҳои дигар муаллифон 

гирифта шудааст, фаҳмида мешавад. 

Дар тамоми мароҳили инкишофи адабиёт пайранг дар ҷараёни эҷоди асари 

бадеӣ мавқеи асосиро ишғол мекард. Аммо дар миёнаҳои асри XIX, ки пайранг 

дар романҳои Диккенс, Балзак, Стендал, Достоевский ва дигарон рушди дурахшон 

дошт, ба назар чунин менамуд, ки баъзе аз романнависон зери таъсири билқувваи 

он қарор гирифтаанд. «Чизе, ки ба назари ман зебо менамояд ва офаридани онро 

мехостам, –  менависад сабкшиноси бузурги фаронсавӣ Гюстав Флобер (ки 

романҳои ӯ аз назари пайрангсозӣ бисёр ҷолибанд), - китобест, ки тақрибан ягон 

пайранг надошта бошад, ё дастикам китобе, ки дар он пайранг тақрибан ноаён 

бошад. Зеботарин осор ҳамонҳое ба шумор меоянд, ки матлаби камтарин доранд... 

Ба андешаи ман, ояндадории ҳунар дар ҳамин дидгоҳ нуҳуфтааст» [76, с. 243]. 
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Дар ин хоҳиши аз пайранг озод будани Флобер кӯшиши расидан ба шакли 

озоди пайрангсозӣ ба назар мерасад. Воқеан, дар бисёре аз романҳои асри ХХ  

пайранг, ончунон ки дар осори Диккенс, Толстой, Тургенев тасаллут дошт, дигар 

аҳаммияти аввалдараҷа надорад. Жанри эътирофи ғиноӣ, ёддоштҳое, ки 

таҳлилҳои амиқ доштанд, рӯйи кор омаданд. Аммо яке аз маъмултарин жанрҳои 

адабии имрӯза – жанри романи моҷароҷӯӣ пайранги тунду шадиди 

ғайримуқаррариро пояи асосӣ ва ягона бунёди вуҷуди худ қарор додааст. 

Пайранг марҳилаҳои раванди кашмакаши асосиро пайгирӣ мекунад. Ин 

мароҳил дар адабиётшиносӣ таърифи худро доранд ва бо ин мафоҳим ифода 

мешаванд: 

- «дебоча» (ки аз амали даромади асар ҷудост); 

- «муқаддимачинӣ» (тасвири ҳаёте, ки бевосита пеш аз гиреҳбандӣ ҷараён 

доштааст); 

- «гиреҳбандӣ» (оғози амал, пайдоиши кашмакаш); 

- «инкишофи амал», «авҷ» (нуқтаи баландтарини кашмакаш дар ҷараён 

гирифтани моҷароҳо); 

– «гиреҳкушоӣ» (лаҳзаи анҷоми амал); 

- «муаххара» (анҷом, ки ҷудо аз амалиёти қисми асосии матн меояд). 

Аммо намешавад пайранги ҳамаи осори адабиро сарсарӣ ба ин аносир 

тақсимбандӣ кард. Бо ин муқаддимаи кӯтоҳ метавонем ба баррасии пайранг дар 

ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев бипардозем.  

Аввалин ҳикояи Ф. Муҳаммадиев «Порчаи остин» дар сабки достонҳои 

моҷароҷӯӣ навишта шудааст ва интихоби ҳамин сабк нависандаро водор сохтааст, 

ки пайранги пӯё (динамикӣ) ва пуршӯреро биофаринад ва дар ҳамин робита ба 

вижагиҳои пайрангсозии ин сабк пойбанд бошад. 

Ҳамчунон ки ба достонҳои моҷароҷӯӣ хос аст, «Порчаи остин» аз унсури 

гиреҳбандӣ оғоз меёбад. Нависанда бе он ки хонандаро ба муҳити воқеа ошно 

созад, ба тасвири воқеияти садамаи мошин мепардозад. Дар ҳикояи «Порчаи 

остин» гиреҳбандии моҷаро дар чанд сатҳ сурат мегирад. Дар сатҳи аввал 
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нависанда ба воситаи натиҷагириву пешфарзҳои муфаттишон аз ҳолати ба вуқуъ 

омадани садама гиреҳи муамморо ба латтапорае мепайвандад, ки ба назари 

муфаттишон вуҷуди он шубҳаангез аст. Дар сатҳи дувум рафторҳои 

ғайримуқаррарии Довуд ва пирамарди посбон рафти моҷароро тезонида, гиреҳи 

масъаларо чиратар мекунад. Дар сатҳи севум воқеаи ғоиб шудани Насим ва 

ҳодисоти ба ин воқеият марбут гиреҳбандии пайрангри ҳикояро ба унсури авҷ 

наздик месозад. Аммо сатҳи чаҳоруми гиреҳбандӣ, ки дар он хонанда ба Тӯронов, 

ки гӯё устои соатсоз бошад, шинос мешавад, якбора хатти маъмулии пайрангро 

рахна мекунад ва нависанда танҳо дар ду сархатти охир онро як навъ ба кори 

Насим пайванд медиҳад. Албатта, дар ин ҷо заъфи пайрангсозии нависанда эҳсос 

мешавад, ки худи Ф. Муҳаммадиев шояд ҳамин ҷиҳатҳои ҳикояро ба назар 

гирифта, минбаъд онро дар ягон маҷмуаи худ ҷой надодааст [7, с. 381]. 

Унсури муқаддимачинӣ дар «Порчаи остин» тамоман истифода нашудааст. 

Муаллиф тавонистааст, ки дар баъзе аз қисматҳои ҳикоя, бевосита дар хатти 

гиреҳбандии пайранг баъзе аз хусусиятҳои муқаддимачиниро, ба монанди тасвиру 

тавсифи муҳити атроф ва шахсияти қаҳрамонон истифода барад. Масалан, дар 

оғози қисмати чаҳоруми ҳикоя нависанда ба тасвири ҳолати Сафаров диққат 

медиҳад ва дар ин замина баъзе характерҳои ӯро ба хонанда баён месозад.  

Пайванди гиреҳбандӣ ва авҷ дар «Порчаи остин» бисёр ҳамвор ва ба таври 

мутаволӣ сурат гирифтааст. Дар робита ба унсури гиреҳкушоии пайранги ин ҳикоя 

метавон гуфт, ки бо вуҷуди пурмоҷаро ва пуробуранг будани унсури гиреҳбандӣ 

гиреҳкушоӣ чизи ҷолибе надорад. Нависанда тавонистааст, ки бо шиддат 

бахшидан ба моҷаро кунҷковӣ ва андешаи хонандаро ҷазби худ кунад, аммо 

равиши авҷ додани моҷаро ва кушодани асрори он бисёр мубтазил ва ё хеле 

поёнтар аз сатҳи интизор аст.  

Ба ҳар ҳол, «Порчаи остин» на танҳо аввалин ҳикояи Ф. Муҳаммадиев 

дониста мешавад, балки ин аввалин кӯшиши нависанда дар офаридани жанри 

қиссаи моҷароҷӯӣ аст. Ҳамин аст, ки адиб дар анҷом бахшидани он ҳунари кофии 

офаринандагӣ наёфтааст. 
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Дар ҳикояи «Савдои умр» аввал муқаддимачинӣ истифода мешавад, вале 

бисёр кӯтоҳ давом мекунад. Гиреҳбандии моҷаро оҳиста сурат мегарид ва ин ба 

нависанда имкон медиҳад, ки ба дунёи дарунии қаҳрамонон диққат диҳад, ҳиссу 

ҳоли онҳоро дар рафти шиддат ёфтани ҳодиса ҳунармандона баён созад ва ба ин 

тариқ гиреҳкушоӣ ва ё ҳалли моҷароро на, балки шахсияти қаҳрамонон ва рафтору 

бархӯрдҳои онҳоро муҳимтарин ҷаззобияти асари худ қарор диҳад.  

Дар унсури гиреҳбандии пайранги «Савдои умр» Ф. Муҳаммадиев эпизоди 

мушаххаси ривоятиро бо эпизоди равоншиносона ҳунармандона омезиш медиҳад. 

Масалан, ба ин порча аз бардоштҳои Любов Константиновна диққат диҳед: 

«Ман сурати ӯро дида ва як-ду маротиба нақли Сайёраро шунида, тахмин 

карда будам, ки ин як духтари баландқомати тануманде асту мизоҷи тунд ва 

оташине дорад. Ҳоло дар назди ман духтараки миёнақади газгӯште менишаст, ки 

ҳаракатҳояш вазнин ва пуртамкин буданд. Ман аз чеҳраи сафед, лабони маҳини 

гулгун, аз абрӯвони дарози ба ду тараф хамхӯрдаи ӯ чашм наканда менишастам. 

Нигоҳи чашмони шаҳло ва лабханди нафиси духтарак гӯё аз нури меҳр ва 

самимият мунаввар гашта буд» [7, с. 62-63]. 

Нависанда дар ин порча на танҳо чеҳраи Зӯҳроро ба тасвир кашидааст, балки 

бо ин роҳ як буъди шахсияти Любов Константиновнаро ҳам  ба хонанда шинос 

кардааст. Ҳамин як порча дар мисоли андешаи ин зан нишон медиҳад, ки бисёр 

авқот бардоштҳои пешакӣ ва тасаввуроти аввалияи инсонҳо бино бар ҷой доштани 

баъзе «қолабҳои фикрӣ»-и нодуруст иштибоҳ воқеъ мешаванд. Ф. Муҳаммадиев 

дар ҳар эпизоди мушаххаси тасвирӣ ҷанбаҳои эпизоди равоншиносонаро ҳам ҷой 

дода, бо ин роҳ маҳз шахсият ва дунёи ботинии қаҳрамононашро дар тамоми тӯли 

ин ҳикоя мавриди тасвири адабӣ қарор додааст.  

Ҳамин таваҷҷуҳи нависанда ба равонковии қаҳрамононаш сабаб шудааст, 

ки унсури авҷи пайранг як навъ шиддати худро аз даст диҳад. Ба иборати дигар, 

хонанда даргири шахсияти қаҳрамонон шуда, инкишоф ёфтани моҷароро пай 

намебарад ва ҳамин тавр, вақте ба авҷи ҳикоя мерасад, гиреҳкушоии моҷаро ҳам 

ҳамин тавр оҳиста сурат мегирад.  
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Дар ҳикояи «Савдои умр» нависанда дунболаи моҷаро намегардад, низоъ ба 

маънои воқеии худаш дар ин ҳикоя ҷой надорад. Балки баръакс, Ф. Муҳаммадиев 

кӯшидааст, ки бо пайранг сохтан аз як ҳодисаи ҳаёт масоили ахлоқӣ ва маънавии 

инсонро ба риштаи таҳқиқи адабӣ кашад.  

Ҳамин тавр, агарчи аносири авҷ ва гиреҳкушоӣ дар ин ҳикоя ба вузуҳ қобили 

ташхисанд, аммо аз назари сифат наметавон онҳоро ба гиреҳкушоӣ ва авҷи осори 

бузургӣ ҳамосӣ ва драмавӣ муқоиса кард. 

Ҳикояи дигари Ф. Муҳаммадиев «Мактуби дӯст» ном дорад. Агарчи ин 

ҳикоя ҳам аз назари равонковӣ бисёр ҷолиб аст, аммо аз назари пайранг кашол 

ёфтани унсури гиреҳкушоӣ яке аз асоситарин вижагиҳои жанри ҳикоя – эъҷозро 

сарфи назар кардааст. Ҳикоя аз нақли шахси сеюм – дӯсти  яке аз ду қаҳрамони 

асосии асар – Ҳайдарҷон дар бобати ошиқ шудани дувумӣ оғоз мешавад. Дӯсти 

Ҳайдарҷон дар мактуб ба Сорохон, ки бо рафторҳои ҳадафмандонаи худ 

Ҳайдарҷонро ба худ ошиқи шайдо карда буд, аз тамоми рафти ин моҷаро қисса 

карда, дар охир ин кирдори духтарро маҳкум ва аз ӯ талаб мекунад, ки дӯсташро 

осуда гузорад.  

Дӯсти Ҳайдарҷон ҳар лаҳза ва ҳар моҷарои марбут ба муносибати ду 

қаҳрамонро нақл мекунад ва бо ҳамин роҳ гиреҳбандии моҷаро бисёр кашол 

меёбад. Албатта, нависанда ин навъ тӯл додани ҳикояро ба ҳадафи зина ба зина 

кушода додани ҳолати рӯҳии Ҳайдарҷон ва ҳамчунин, хислату хӯи Сорохон пеш 

гирифтааст. Нақли ҳар як моҷарои алоҳидаи байни онҳо, ки ҳунармандона сурат 

гирифтааст, имкон медиҳад, ки хонанда ҷараёни шефта шудани Ҳайдарҷони 

ошиқро ба Сорохон нукта ба нукта пайгирӣ кунад. Аз тарафи дигар, нақли ҳар як 

воқеаи оянда хислат ва шахсияти Сорохонро ҳам ба хонанда кушода медиҳад. 

Масалан, ба ин ду порча диққат диҳед: 

«Оқибати ин мулоқотҳоро худатон бешак, медонистед ва ҳис мекардед, ки 

суҳбатҳои гарми дуятон ҳарчанд дар мавзуи навъҳои чигити тухмӣ ё таркиби 

химиявии хокистар бошад ҳам, рафта-рафта чӣ натиҷае хоҳанд бахшид. Шумо пай 
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мебурдед, ки табассумҳои дилфиреб, дурахши чашмони оташборатон дар дили 

ҷавони ҳариси ишқ чӣ шӯре бармеангезанд» [7, с. 90]. 

«Ҳайдарҷон шефтаву шайдои шумо, шумо бошед, аз он масруру  

саодатманд, ки боз як ҷавонро аз хоби ширин, аз оромӣ ва роҳати одии зиндагонӣ 

маҳрум сохта, ба дарёи фикру андешот, ба кӯчаи сарбастаи рашк, ба роҳи умед ва 

пайроҳаи ноумедиҳо, орзу ва хаёлҳои талху ширин андохтед...» [7, с. 91]. 

Тағйир ёфтани ҳолату вазъияти Ҳайдарҷон аз порчаи аввал то дувум бисёр 

равшан аст ва ин ҳолат то поёни ҳикоя давом меёбад. Хонанда аз ин сатр ба он 

сатр гӯё сайри таҳаввули дунёи дарунии як ошиқи нокомро анҷом медиҳад. Ба 

иборати дигар, ҳикояи «Мактуби дӯст» комилан аз маҷмуи эпизодҳои 

равоншиносона таркиб ёфтааст, ки ҳар як тасвир, ҳар як нақли моҷаро фақат ва 

фақат ба хотири ифшо сохтани аҳволи рӯҳии қаҳрамонон омадааст. 

Аммо аз тарафи дигар, ба назар мерасад, ки тамоми ҳикоя фақат аз унсури 

гиреҳбандӣ таркиб ёфтааст. Аслан, барои хонанда равшан намешавад, ки оё ин 

моҷаро ба чӣ хоҳад анҷомид. Чун тамоми ҳикоя аз мактуби дӯсти Ҳайдарҷон 

иборат аст ва ӯ ҳам дар охир фақат хоҳиш кардааст, ки Сорохон рафиқашро ба 

ҳоли худаш монад. Вале оё худи қаҳрамонони асар чӣ тасмиме хоҳанд гирифт, 

барои хонанда норавшан боқӣ хоҳад монд. Метавон гуфт, ин ҳикоя унсури авҷ ва 

ҳамин тавр гиреҳкушоӣ надорад. Аммо, ҳамчунон ки ба сабки Ф. Муҳаммадиев 

хос аст, ӯ аслан думболаи чӣ гуна анҷом ёфтани ин моҷаро нест, ӯ мехоҳад аз 

рафтори инсонҳо суҳбат кунад, мехоҳад барои хонанда равшан ва возеҳ шавад, ки 

ба ҳаёту зиндагӣ, эҳсосу андеша ва шахсияти инсонҳо бозӣ кардан, инҳоро 

дастхӯши хостаҳои худ сохтан комилан маҳкум аст.  

Яке аз ҷолибтарин ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев аз назари эпизодсозӣ шояд 

ҳикояи «Арзамас» бошад. Ҳикоя аз назари офариниш ва инкишофи пайранг бисёр 

маъмулист: муқаддима, гиреҳбандӣ, авҷ ва гиреҳкушоӣ пайиҳам меоянд. Аммо 

эпизодҳое, ки дар ин ҳикоя ҷобаҷогузорӣ шудаанд, аз як тараф, паёму муҳтавои 

комилан мустақил доранд, аз тарафи дигар, бо ҳам ҳунармандона пайванд дода 

шудаанд.  
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Масалан, эпизоде, ки дар муқаддимачинӣ, ҳангоми дар шуъбаи таъминоти 

иҷтимоӣ интизор нишастани Зокир Муҳаббатов омадааст, бисёр ҷолиб аст. Агарчи 

моҷарои дар ин замон воқеъшуда ба хатти асосии пайранги ҳикоя рабти маъноӣ 

надорад, аммо нависанда бо истифода аз пайванди замонии он комилан як 

масъалаи алоҳидаро ба тасвир кашидааст.  

Ф. Муҳаммадиев бо тасвири рафтори як фарди маълули бепой, ки бисёр 

дағалона ба пирамарде бархӯрд мекунад, як паҳлуи мушаххаси масъалаи ахлоқ дар 

ҷомеа, дақиқан эҳтироми инсонро дар ҳамин як эпизод баррасӣ ва ҷамъбаст 

мекунад. Ин ҷамъбасти нависанда ба ин қарор ба қалам омадааст: 

«Инвалиди бепой «оҳ, сабил, насиҳат сар шуд...» гӯён истеҳзоомез хандае 

карду папиросашро оташ гиронда, бо ҳамин баҳона оҳиста ғоиб шуд. 

Дар навбат нишастагон чанд дақиқаи дигар ғур-ғуркунон кирдори он одамро 

мазаммат мекарданд: 

- Одами беҳуд будааст. 

- Мардумозор... 

- Дар дунёи равшан дағалӣ ҳам бинои салтанат шуд-ку... 

- Ба худаш ҷабр, - мегуфт мӯйсафед, - барака намеёбад...» [7,  с. 100-

101]. 

Ҳамин тавр, эҳтироми калонсолон дар чанд эпизодҳои дигар ин ҳикоя 

баррасӣ мешаванд. Нависанда бо офаридани образи Шафеъ-амак, аз як тараф, 

масъалаи бархӯрди номуносиби ҷомеа ба пиронсолонро нишон медиҳад, аз тарафи 

дигар, дасткӯтоҳии ҷомеаи солдидаро дар баробари рафторҳои ғайриахлоқии 

ҷомеа тасвир кардааст.  

Ҳикояи дигари Ф. Муҳаммадиев - «Роҳ» дар сабку равиши наздик ба 

«Мактуби дӯст» офарида шудааст. Дар ҳикояи мазкур кӯшиши пайванд додани 

тасвири табиат бо рӯҳияи қаҳрамон бисёр ба чашм мехӯрад. Ҳанӯз дар 

муқаддимачинӣ нависанда бо тасвири анҷоми рӯз як навъ «ҳузни ташвишомез»-и 

Фотимаро бозгӯ мекунад. Тамоми ин тасвирҳо, албатта, аз диди Фотима ба қалам 

дода мешаванд. Дар натиҷа худи ҳикоя аз ҷамъи эпизодҳои равоншиносона 
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ташкил ёфтааст. Дар ин гуна эпизодҳо нависанда таҷоруби ботинӣ, ҷараёнҳои 

равонии қаҳрамони асосии он - Фотима ва ҳолу эҳсоси ӯ ва масоили марбут ба 

дунёи дарунии инсонро тасвир мекунад. 

Албатта, маълум аст, ки андеша ва ғояи ҳар як ҳикоя дар интихоби шахси 

ноқил (шахси якум ва ё сеюм), ки моҷаро аз забони ӯ гуфта мешавад, нақши 

калидӣ дорад. Дар ҳикояи «Роҳ», мисли аксари дигар ҳикояи нависанда, шахси 

сеюм истифода шудааст. Имконияти дахолати муаллиф ба олами ботинии 

шахсиятҳо, ҳамроҳӣ ва шарҳу тафсири афкор, эҳсосот ва ҳолатҳои қаҳрамон аз 

бартариятҳои ин равиш аст. Чунончи, дар ин ҳикоя таҳлили ноқил ва 

хештаннигарии Фотима дар як қарина бо тавсифи андешаҳои ӯ, бо ҳамроҳӣ ва ё 

барангехтани равандҳои муайянӣ равонӣ зуҳур ёфтаанд. Ин омезиши таҳлили 

муаллиф, ки аз забони ноқил сурат мегирад ва тафаккури мустақими қаҳрамони 

ҳикояи«Роҳ» асосан дар ҳолатҳое ба вуҷуд омадаанд, ки муаллиф ҳолат ва ё эҳсоси 

мураккаб, гуногунҷабҳа ва пӯёи Фотимаро тасвир карданӣ мешавад. 

Нақл аз забони шахси сеюм ба муаллиф имкон додааст, ки аз тамоми 

тавонмандиҳои шакливу сабкии бозшиносии ҷаҳони ботинии қаҳрамон истифода 

кунад. Аз ҷумла монолог (ки дар шакли хештаннигарии равонковонаи Фотиа ва 

таҳлили ҳамин хештаннигариҳои ӯ аз ҷониби ноқил) эътирофоти қаҳрамон 

муассир воқеъ шудаанд.  

Аммо бояд гуфт, ки Ф. Муҳаммадиев дар тасвири олами ботинии ҳамаи 

шахсиятҳои ҳикояҳояш танҳо аз шахси сеюм ба унвони ноқил истифода 

намекунад. Жанри ҳикоя ягонагии қаҳрамон ва пайрангро тақозо мекунад, ки дар 

марказ моҷаро ва рӯҳу равони як шахс ва ё гурӯҳи ашхос меистад. Ҳар як шахсияти 

дигар, новобаста аз он ки вазифаи ӯ дар рушди пайранг ва кашмакаш, инчунин 

ғояи ҳикоя то чӣ андоза муҳим аст, танҳо объекти мушоҳидаи қаҳрамони асосӣ 

мебошад.  

Ҳикояи «Суди рафиқон» аз назари сохтор ва пайранг аз он ҷиҳат ҷолиби 

диққат аст, ки агар нақли Собирро, ки он ҳам дар миёни гуфтугӯҳо воқеъ шудааст, 

ба назар нагирем, ҳикоя комилан аз гуфтугӯи қаҳрамонон таркиб ёфтааст. Ин 



 

 

73 

 

ҳолат сабаб шудааст, ки дар чунин порчаҳои ҳикоя нависанда аз эпизодҳои 

маъмулии пайранг – эпизодҳои мушаххаси ривоятӣ, ҷамъбастӣ -ривоятӣ, 

эпизодҳои тавсифӣ ва равоншиносона умуман мустафид нашавад. Аммо бо ин 

вуҷуд, нақли Собир, ки муфассал аст, нишон медиҳад, ки нависанда барои шинос 

кардани шахсияти қаҳрамони манфии ҳикоя – Зоҳирҷонов аз эпизодҳои ҷамъбастӣ 

- ривоятӣ ва тавсифӣ истифода кунад.  

Ҳикоя бевосита аз унсури авҷ оғоз мешавад. Муқаддимачинӣ надорад. Дар 

муқоиса ба ҳаҷми худи ҳикоя гиреҳбандӣ муфассал омадааст. Вале ҳамчунон ки 

ба жанри ҳикоя хос аст, гиреҳкушоӣ бисёр кӯтоҳ воқеъ шудааст.  

Гуфтугӯҳои қаҳрамонон моҷароро ба хонанда равшан месозанд. Аммо 

нависанда дар бозшиносонидани қаҳрамони асосӣ нақли худи ӯро истифода 

мекунад. Агарчи Собир фақат дар мавриди рафтори ғайриахлоқии Зоҳирҷонов 

нақл мекунад, вале ошкор будани мавзеъгирии худи ӯ дар робита кору кирдори 

дувумӣ имкон медиҳад, ки симои маънавии Собир барои хонанда равшан шавад. 

Дар нақди адабӣ ҳикояи «Сози Мунаввар»-ро аз беҳтарин офаридаҳои Ф. 

Муҳаммадиев донистаанд. Ин ҳикоя ҳам аз назари пайрангсозӣ баъзе нуктаҳои 

қобили таваҷҷуҳ дорад. Аз ҷумла, нависанда се давра аз ҳаёти яке аз ду қаҳрамони 

асосии он - Мунавваршоҳро дар як пайранги асосӣ пайванд дода, бо ин роҳ ду 

пайранги алоҳидаро ҳам ба ҳикоя ворид кардааст.  

Дар ҳикоя аз унсури муқаддимачинӣ дар чанд маврид истифода шудааст.  

Муқаддимаи асосӣ ҳолу вазъи Саид Амон оғоз мешавад. Муқаддимачинии дувумӣ 

ба рӯзгори бори аввал хонадор шудани Мунавваршоҳ ва моҷароҳои атрофи он 

бармегардад. Дар мавриди савум хонадоршавии дубораи ӯ хеле  кӯтоҳ пайгирӣ 

мешавад.  

Дар ҳикояи «Сози Мунаввар» эпизодҳои равоншиносона хеле муассир 

офарида шудаанд. Нависанда дар тасвири муҳити атроф, оҳанге, ки Мунавваршоҳ 

менавозад, эҳсос ва андешаҳое, ки аз сари Саид Амон мегузаранд, симои 

деҳотиёне, ки бо ӯ ҳамсуҳбат мешаванд, шахсият ва симои худи Мунавваршоҳ, 
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расму ойини мардуми деҳ асосан ба ҷанбаҳои ба рӯҳу равони инсон муассир 

таваҷҷуҳ кардааст. Масалан, ин порча ҷолиби таваҷҷуҳ аст: 

«Мунавваршоҳ ба навохтан даромад. Боз садои тор аз шӯриши эҳсосоти 

одам ба ривоят оғоз намуд. Боз фаввораи савтҳои махмуркунанда ба сари сомеон 

фурӯ мерехт. Меҳмон акнун аз қиссаи ғамангези мутриб, аз ишқи ноком, вале 

хомӯшнашавандаи ӯ воқиф буд ва лаҳзае ба назару ӯ чунон намуд, ки маъшуқаи ӯ 

– Мунавварбегимро низ хуб медонад ва мешиносад» [7,  с.156]. 

Вижагиҳои ҷаҳонбинӣ, ҳолати равонии шахсиятҳои ин ҳикояро нависанда 

бо истифода аз таҳлили равонковии бавосита, ки намуди зоҳирӣ (симои қаҳрамон), 

муҳити атроф, авзои табиат, рафтор, ифодаи чеҳра, гуфтор ва мисли инҳоро 

тавсиф мекунад, тасвир кардааст. Дар ин гуна тасвироти нависанда ҷузъиёте, ки 

бори тасвири равоншиносонаро ба худ мекашанд, аҳаммият пайдо кардаанд. 

Масалан, дар ҷумлаи зер, ки фақат дар тасвири симои Мунавваршоҳ омадааст, 

нависанда ҷузъиёти бисёреро ба ҳам овардааст ва дар хидмати ифшо сохтани 

ҳолати равонии қаҳрамон қарор додааст: 

«Оре, ӯ бо кори ҳаррӯзаи худ банд буд, суккони муқаррарии кемаи 

муқаррариро идора менамуд, аммо нигоҳаш ба як тарзи пуртамкин ҷунбонидани 

сари мӯйсафедаш шаҳодат медод, ки фикру зикре, ки ҳоло ӯро машғул медорад, 

ба хаёлу андешаи дигарон ба ҳар ҳол монанд нест, ӯ ба соҳил, ба мусофири 

ягонааш Саид Амон ба маҷрои наҳр, ба кема, ба осмону замин якзайл бо як нигоҳи 

андаке маҳзуни хайрхоҳона, бо ҳамин гуна нимтабассуми ба зӯр аёни ҳам 

маҳзунона ва ҳам хайрхоҳона менигарист» [7, с. 148] 

Ҷузъиёти намуди зоҳирӣ ва ё рафторӣ, ки бори равонковӣ мекашанд, на аз 

тарафи қаҳрамон, на аз тарафи муаллиф таҳлилу тафсир намешаванд. Умуман, 

зарфияти ҷузъиёти равоншиносонаи тасвир яке аз муҳимтарин вижагиҳои ҳикоёт 

ва умуман осори Ф. Муҳаммадиев ба ҳисоб меравад. Адами тафсири ин гуна 

ҷузъиёт хонандаро водор месозад, ки мустақилона холигоҳи ҷойдошта дар 

тасвироти равоншиносонаи қаҳрамононро пурра созад. 
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Яке аз дигар ҳикояҳои шуҳратёр ва хондании Ф. Муҳаммадиев ҳикояи 

«Даъво» аст. Ин ҳикоя бо овардани як муқаддимачинии дароз оғоз мешавад. 

Чунин сабки оғози асар дар дигар ҳикояҳои нависанда ба чашм намехӯранд. Агар 

ӯ дар ҳикоёти дигараш ҳамеша шахсияти қаҳрамонро дар давоми гиреҳ хӯрдани 

моҷароҳои асосии ҳикоя ба хонанда шинос карда бошад, дар ин ҳикоя шахсияти 

Аҳмадбек бо истифода аз эпизоди тавсифӣ дар муқаддимачинӣ ба таври кофӣ ба 

хонанда ошно карда мешавад. Ҳикояро худи нависанда тариқи шуморагузорӣ ба 

ҳафт бахши алоҳида қисмат кардааст. Қисмати аввал, ки аз нигоҳи пайранг 

муқаддимачинӣ ба шумор меояд, пурра ба тасвири симои Аҳмадбек бахшида 

мешавад.                

Аммо ба назар мерасад, ки пайранги ҳикоя ҳам ду хат дорад. Нависанда дар 

қисмати панҷуми ҳикоя бо овардани хотироти Аҳмадбек аз аввалин вохӯрӣ ва 

гӯштигириаш бо паҳлавони номдор Наврӯз як хатти иловагӣ ба сохтори ҳикоя 

ворид кардааст. Ин эпизоди ҳаёти Аҳмадбек, албатта, бо хатти асосии  пайранг, ки 

нақли рафтори номуносиби Муҳаммадмурод дар баробари ӯст, алоқаи мустақим 

надорад. Вале аз назари равонковии шахсияти Аҳмадбек бисёр муҳим буда, бо 

овардани ин эпизоди ҳаёти ӯ Ф. Муҳаммадиев дунёи маънавии қаҳрамонро 

иловатан мавриди таҳқиқи адабӣ қарор додааст. Аз ҳамин ҷост, ки ин пайранги 

изофӣ дар сурати хотироти Аҳмадбек оварда шудааст. 

Ҳамчунин, гиреҳбандии воқеа ҳам аз назари тасвирсозӣ бисёр ҳунармандона 

офарида шудааст. Нависанда бо истифода аз таҳлилҳои ҷомеашиносонаи 

шахсияти ноқил ба бархе аз масоили рӯзгор аҳаммият додааст.  

Авҷ дар ҳикояи «Даъво», ки аз як эпизоди мушаххаси ривоятӣ таркиб 

ёфтааст, тасвири бисёр зебое аз бархӯрди ду шахсияти асосии асар дорад. 

Ҷузъиёте, ки дар ин тасвир ба назар мерасанд, ҷанбаҳои ҳақиқатнигории ҳикояро 

қувват бахшидаанд ва дар саҳнасозӣ нақши мусбат ва ҳалкунанда доранд. 

Масалан, ба ин порча диққат медиҳем: 

«Муҳаммадмурод дуруст ҷойгир шуда, як-ду сулфа карда, гулӯяшро 

афшонида монд ва фақат баъди ин дасти худро ба Аҳмадбек дароз кард. Аҳмадбек, 
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ки дар ин асно худнамоии имрӯз дар тангкӯчаи қишлоқ кардаи ӯро бо тамасхур ба 

ёд меовард, дасти вайро маҳкам фишурда, қасдан оҳиста-оҳиста, андак-андак пеш 

кашида, тани ӯро аз замин ва танаи сада ҷудо карда, ба по хезонид» [7, с. 179]. 

Дида мешавад, ки ин лаҳза аз амали қаҳрамонон бо дохил кардани ҷузъиёт 

бисёр табиӣ тасвир шудаанд. Ҳамин тавр, ин ҳикояи Ф. Муҳаммадиев ҳам аз 

назари пайрангсозӣ ва эпизодофаринӣ ҷолиби диққат омадааст ва гиреҳкушоии он 

ки бо унсури авҷ пайванди ҳамворе пайдо карда, анҷоми зебо ва мантиқии ҳикояро 

таъмин намудааст. 

Дар ҳикояи «Рӯзи дафни усто Оқил» ба фарқ аз ҳикояи гузашта аз ҳамон оғоз 

кашмакаши ду шахси алоҳида не, балки кашмакаши шахсият бо ҷомеа мавриди 

баррасӣ қарор гирифтааст. Қаҳрамони асосии ҳикоя – усто Оқил аллакай 

мурдаасту Абдурауф-амак маросими ҷанозаи ӯро сарварӣ мекунад. Нависанда 

рафтор ва симои усто Оқилро маҳз тавассути андешаҳои таҳлилии Абдурауф-амак 

дар мавриди марҳум ба тасвир кашида, бархӯрди ҷомеаро ба рафтори нодурусти ӯ 

нишон додааст. Аз ҳамин ҷост, ки эпизодҳои тасвириву тавсифӣ тамоми хатти 

пайранги ин ҳикояро дар бар гирифтаанд. 

Яке аз вижагиҳои пайрангсозии ин ҳикоя дар он аст, ки нависанда унсурҳои 

маъмулии пайрангро танҳо ҳамчун ҳаракати берунии воқеаҳои рӯйдода, ҳамчун 

занҷираҳои пайвасткунанда, ҳамчун усулҳои занҷирбандии воқеаҳо истифода 

набурдааст. Балки онҳо аз ҷиҳати ғоявию бадеӣ ҳам нақши калидӣ доранд: 

нависанда бо истифода аз бардоштҳои Абдурауф-амак мушаххасот, мантиқи 

муносибатҳои одамонро нишон медиҳад, ки барои фаҳмидани кашмакаши хоси 

давраи тасвиршуда замина фароҳам овардааст.  

Ба назар мерасад, ки дар ин ҳикоя сохтори намунавии пайранг бо овардани 

муқаддимачинӣ, гиреҳбандӣ, авҷ ва гиреҳкушоӣ риоя нашудааст. Дар ҳамон оғози 

ҳикоя хонанда огоҳ мешавад, ки ҳама ҳамму ғами Абдурауф-амак гузаронидани 

маросими дафни ҳамсояаш аст, аммо ҳамдеҳагон ба омадани маросими ҷанозаи 

усто Оқил рағбати чандоне нишон намедиҳанд. Фақат ҳамин бахши ҳикоя ба 

замони нақли он мувофиқат дорад. Аммо дарунмояи асосии ҳикоя, ки фақат 
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андешаҳои Абдурауф-амак аст, маҷмуи хотирот ва баррасиҳои ӯ аз зиндагии усто 

Оқилу ҳамдеҳагонаш аст.  

Ҳамин аст, ки бо марги усто, ки аллакай воқеъ шудааст, чӣ гуна анҷом 

пазируфтани моҷароҳои ин хотирот чизи муҳимме ба назар намерасад. Пас 

аносири асосии пайранг дар ин ҳикоя дида намешавад. Балки кашмакаш 

(конфликтность), ки яке аз дигар ҷузъиёти муҳимми пайранг аст, дар тасвири 

бархӯрди ҷомеа ба рафтори ғайриқобили қабули усто Оқил дар тамоми тӯли ин 

ҳикоя тасаллут дорад. 

Ҳикояи «Шаби савум» аз назари пайрангсозӣ комилан бо ҳикояи «Рӯзи 

дафни усто Оқил» тафовут дорад. Дар ин ҳикоя пайранг дар якчанд хатҳои алоҳида 

инкишоф ёфта, дар охир ба ҳам мепайванданд. Қаҳрамони асосии ин ҳикоя 

духтури асабшинос Наққош аст. Ӯ айни замон ба табобати як зане машғул аст, ки 

қасди худкушӣ кардааст. Ин ҳолат пешзаминае барои дохил кардани як хатти 

дигар ба пайранг мегардад. Яъне нависанда бо баррасии муносибатҳои Шоҳида ва 

ҳамсараш Вакил як масъалаи дигари маънавиёт дар ҷомеаро ба пайранги ҳикоя 

ворид месозад. 

Дар ин ҳолат ҳар ду хатти пайранг аз аносири алоҳидаи муқаддимачинӣ, 

гиреҳбандӣ, авҷ ва гиреҳкушоӣ бархӯрдор гаштаанд.  

Дар ин ҳикоя эпизодҳои ҷамъбастӣ-ривоятӣ истифода мешаванд. Яъне 

нависанда аз ҳодисоте, ки ба таври умумӣ дар замони ҳозира рӯй медиҳанд, 

ҳамчунин, бо канорагириҳои бузург аз ҳодисоте, ки дар замони гузашта дар 

рӯзгори Наққошу ҳамсараш, Шоҳидаву Вакил рӯй додаанд, ҳамроҳ бо дидгоҳҳои 

қаҳрамонони асосӣ, мушаххасоти дахлдори тасвироти равоншиносона сухан 

мекунад.  Интихоби ин навъи эпизод аз интихоби сабки инкишоф додани пайранги 

ҳикоя вобастагӣ дорад. Нависанда дар ҳикояи «Шаби савум» бевосита дидгоҳҳои 

қаҳрамони асосиро вобаста ба масоили матраҳшуда дар шакли хулосаҳои худи 

Наққош нақл мекунад. Ҳамин шева сабаб мешавад, ки нақли воқеот ва моҷароҳо 

ҳам як навъ ҷанбаи ҷамъбастӣ ва натиҷагирӣ доранд. Масалан, ба ин порча назар 

меандозем: 
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«Бо вуҷуди он Наққош ақида дорад, ки мудири шуъба будани ӯ барои 

беморон хуб аст, монед, ки роҳбарӣ карда, савори мошини ёрии тиббӣ ин сӯ – он 

сӯ шитобида, дар маҷлисҳо гап фурӯхта гардад. Агар вазифаи мудирӣ намешуд ва 

ӯ фақат ба табобат машғул мегардид, миқдори беморони камтолеъ, ки ба дасти ӯ 

меафтоданд, сечанд меафзуд» [7,  с. 211]. 

Дида мешавад, ки нависанда манзураш тасвири кору зиндагии мудир нест, 

балки мехоҳад бардошти Наққошро аз чунин равиши зиндагонӣ нишон диҳад. 

Чунон ки гуфта шуд, ин ҳикоя маҳз аз чунин эпизодҳои ҷамъбастӣ-ривоятӣ  таркиб 

ёфтааст. Аз ин назар, пайрангсозии ин ҳикоя комилан мутафовит аз пайрангсозии 

ҳикоёти дигари нависанда буда, агарчи фақат дар ин ҳикоя дида шавад ҳам, вале 

муваффақона сурат гирифтааст. 

Ҳикояи «Хиёбони Нодир» ҳам ба ҷумлаи машҳуртарин ҳикоёти Ф. 

Муҳаммадиев шомил аст. Дар мавриди ин ҳикоя моро зарур аст, ки ба масъалаи 

аҳаммияти кашмакаш ё низоъ (конфликтность) сухан кунем.  

Кашмакаш (низоъ) дар адабиёт мафҳуми хеле васеъ аст. Фаҳмиши 

анъанавии кашмакаш ҳамчун моҷаро ҳам метавонад дар нақди адабӣ мавриди 

истифода қарор гирад. Дар ин маврид он ҳамчун бархӯрди неку бад, олӣ ва паст, 

рӯҳӣ ва нафсонӣ дарк мешавад. Ин падидаҳо ва вазифаҳо характерҳои асар, ё 

«сухани муаллиф», яъне мулоҳизаҳои муаллифи ҳамабинро, ки берун аз сужет 

воқеъ буда, вале барои шарҳи ғояи асар заруранд, дар худ таҷассум мекунанд.  

Инчунин кашмакашҳои мураккабтаре вуҷуд доранд, масалан, кашмакаши 

байни шахсияти муаллиф ва олами воқеии берунӣ, ки ба ҳар навъ ба ӯ мувофиқат 

намекунад. Чунин асарҳоро берун аз ин кашмакаш баррасӣ кардан мумкин нест, 

зеро онҳо дар ин ҳолат маънои худро гум мекунанд. 

Кашмакаш барои асари адабӣ ҳамчун далели вуҷуди худи он, мағзи ғоявии 

он лозим аст. 

Ҳикояи «Хиёбони Нодир» аз як назар ҳамин кашмакашро надорад. Яъне 

қаҳрамони асосии ҳикоя Абдувоҳид-ака ба касе ё чизе мубориза намебарад, ҳеч 

қувваи бадӣ ҳам дар пайи анҷоми кори нописанде нест, ҳатто нишонаҳои 
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кашмакаши дарунӣ, даруннигарии интиқодии қаҳрамон, ки мехоҳад ба қувваҳои 

бадии вуҷуди худаш мубориза барад, дар ҳикоя дида намешавад. Танҳо чизе, ки 

Абдувоҳид-ака бо он норозист, ба номи ӯ гузоштани хиёбонест, ки ду тарафи онро 

сафедорони шинонидаи Нодир зеб медиҳанд. Аммо тасвири ин норизоият ҳам на 

ба мақсади ба миён овардани кашмакаш оварда шудаанд, балки баҳри огоҳии 

бештару беҳтари хонанда аз дунёи дарунии қаҳрамони асосӣ хидмат мекунад.  

Оре, ин ки ҳамвора тасвири натиҷаҳои харобиовари ҷанг дар ин ҳикоя ҳам 

аз забони ноқил, ҳам аз забони қаҳрамонони он садо медиҳад. Яъне  метавон гуфт, 

ки тамоми қаҳрамонони ин ҳикоят ҷангро маҳкум мекунанд. Аммо аз он ҷо, ки дар 

ҳикоя шахсияти тарафдори ин ҷанг вуҷуд надорад, ба миён омадани кашмакаш боз 

ҳам номумкин шудааст. Аз ин нуқтаи назар, пайранги ин ҳикоя як падидаи нодир 

ба ҳисоб меравад. 

Ф. Муҳаммадиев муваффақ шудааст, ки бе унсури кашмакаш ҳикояи 

хонданӣ ва ҷолиберо офарад. Албатта, паёми ғоявии ин асар ҳам ҷолиби диққат 

аст, аммо мавзуи баррасии ин бахши кори мо нест.  

Бо баррасии ин ҳикоёти Ф. Муҳаммадиев дар робита ба пайранг ва аносири 

он дар ин жанри адабӣ метавон натиҷигириҳои ин бахши корро ироа кард. 

Албатта, ҳикоёти дигари нависанда, ба монанди «Тамошо», «1:0», «Ҷага», «Эй 

санам», «Пристум Колдычево» ва 18 ҳикояи ҳаҷвии ӯ баррасиношуда боқӣ 

мондаанд. Аммо аз назари пайрангсозӣ онҳо ба ҳикоёти таҳлилшуда ҳамранг буда, 

нуктаҳои мушаххаси истисноии барои натиҷагирӣ муҳим надоранд.  

Ҳамин тавр, дида мешавад, ки дар ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев пайранг 

ҷониби  мавзуиву тасвирии сохтор ба ҳисоб меравад, зеро симои шахсиятҳо, ки аз 

ҷузъиёти гуногун ба мисли амал, гуфтор, тасвири чеҳра ва ғайра иборат аст ва 

худи пайдарпайии замонии ин амалҳо, ин ё он алоқамандии ҳодисаҳо ифодаи 

фардии хислатҳои умумии ҳаёт дар дарк ва баҳо додани муаллифи онҳо мебошад. 

Пайранг аз рӯйи пайдарҳамии инкишофи худ мушаххасот, масоил ва 

арзишдоварии ғоявию ҳиссии воқеоти асарро кушода медиҳад. Робитаи пайранг 

ва мазмун вижагиии муайяне дорад, ки беҳтар аст онро вижагии амалкардӣ тавсиф 
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кунем, зеро пайранг нисбат ба мазмуни ифодакардааш вазифаҳои гуногуни 

бадеиро иҷро мекунад. 

Ҳар дафъа пайдарпайии беназир ва инфиродии рӯйдодҳо ва кирдорҳои 

шахсиятҳо натиҷаи эҷодии намунасозии характерҳо дар ҳолатҳои зиндагӣ ва 

муносибатҳои онҳост. Дар намунасозии характеру вазъиятҳо, агарчи инкишофи 

эҷодӣ қариб ҳамеша мушоҳида мешавад, аммо муболиға дар ҳикоёти Ф. 

Муҳаммадиев фақат дар як ду ҳолати алоҳида истифода шудааст. Маҳз пайранг 

дар ҳикояҳои нависанда моҳияти шахсиятҳои тасвиршударо ифшо мекунад, барои 

равшанӣ андохтан, мустаҳкам кардан, инкишоф додани он ҷиҳатҳои ҳаёт, ки 

барои нависанда аҳаммият дорад, хидмат мекунад.  

Дар вақти офаридани пайранг дар ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев ифоданокии 

эҷодиву эҳсосии тасвир нақши фаъол мебозад. Ба қаҳрамон лозим меояд, ки худро 

дар ҳодисаҳое, ки муаллиф ёфта ва ихтироъ кардааст, қатъан ва комилан ифода 

намоянд. Вобаста ба ин ҳодисаҳо таҷрибот, мулоҳизот, кирдорҳо, худшиносии 

қаҳрамонҳо ба миён меоянд, ки барои ошкор ва таҷассуми характерҳои онон 

хидмат мекунанд. Ҳамин тавр, пайранг бо тахайюли эҷодии нависанда барои 

ифодаи мазмуни асосии ғоявӣ офарида шуда, аз ҷиҳати вазифа ба он алоқаманд 

аст. 

Яке аз вижагиҳои пайрангсозии Ф. Муҳаммадиев дар он дида мешавад, ки 

ошкор кардани хислатҳои характерҳо танҳо дар амал, дар рафтору моҷароҳо, дар 

пайдарҳамии ин моҷароҳо ва ё дар пайранг ба амал бароварда мешавад. 

Инкишофи муносибатҳои байни шахсиятҳо, ангезаҳои инфиродӣ, шарҳиҳолӣ, 

ҳикояҳои ишқӣ, таҷрибаҳо – ба ибораи дигар, тамоми силсилаи пӯёи инфиродӣ 

пайранги асар мебошад. 

Одатан, нависанда дар ҷараёни таҳияи пайранг ҳамон ҷиҳатҳои характери 

шахсияташро тасвир мекунад, ки ба назараш аз хама муҳимтар ба назар мерасанд, 

ғояи асарро то ҳадди имкон пурратар мекушоянд ва танҳо дар баъзе ҳодисаҳо ва 

пайдарпайии онҳо зуҳур меёбанд. Муаллиф дар ошкор кардани пайранги худ 

наметавонад ва аслан мақсад надорад, ки ҳамаи пайвандҳои пайранг, эпизодҳо, 
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муносибатҳо ва ғайраро баробар фаро гирад. Нависанда таваҷҷуҳи худро ба 

лаҳзаҳои марказӣ ва муҳимми воқеа ҷалб намуда, баъзеи онҳоро барои тасвири 

муфассал интихоб намуда, дигаронро қурбонӣ карда, метавонад ҷараён гирифтани 

пайрангро бо роҳҳои гуногун таъмин созад. Ва ин интихоби мақсаднок, 

пайдарҳамии ҳодисаву муносибатҳо, ки қисме дар маркази ривояти пайрангӣ 

ҷойгир шуда, дигаре ҳамчун пайвандак ё гузариши ночиз хидмат мекунад, барои 

бунёди пайранг аҳаммияти қобили таваҷҷуҳ дорад. 

Пайранг дар ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев аз бахш ва ё ҳамон эпизодҳое таркиб 

меёбад, ки ба таври сохторӣ ва бо равишҳои гуногун мураттаб карда мешаванд. 

Ин эпизодҳои пайранг дар омодасозии авҷи он бо роҳҳои гуногун иштирок 

мекунанд ва аз ин рӯ, дараҷаҳои гуногуни «аҳаммиятнокӣ» ва ё шиддат доранд. 

Эпизодҳои мушаххаси ривоятӣ нақл дар бораи рӯйдодҳои мушаххас, амалу 

кирдори персонажҳо ва ғайра мебошанд. Чунин эпизодҳо дар ҳикояҳои Ф. 

Муҳаммадиев асосан чизеро тасвир мекунанд, ки дар замони ҳозира пеши чашми 

хонанда воқеъ мешаванд.  

Дар эпизодҳои ҷамъбастӣ-ривоятӣ аз ҳодисоте, ки ба таври умумӣ дар 

замони ҳозира рӯй медиҳанд, ҳамчунин, бо канорагириҳои бузург аз ҳодисоте, ки 

дар замони гузашта рӯй додаанд, ҳамроҳ бо тафсилоти муаллиф, мушаххасоти 

дахлдор ва ғайра сухан меравад.  

Эпизодҳои тавсифӣ тақрибан пурра аз анвои тавсифоти мутафовит – 

тавсифи манзара, муҳити дохила, замон, макон ва шароити амал ва дигар ҳолатҳои 

муйян иборатанд. 

Эпизодҳои равоншиносона таҷоруби ботинӣ, ҷараёнҳои равонии шахсиятҳо 

ва ҳолу эҳсоси онҳо ва масоили марбут ба дунёи дарунии онҳоро тасвир мекунанд. 

Гунаҳои мутафовити сохтани эпизодҳо ва истифодаи ҷузъҳои гуногуни 

ривоятӣ дар онҳо мавҷуданд, аммо онҳо, чун қоида, аз ҷониби ҳар як муаллиф 

такрор меёбанд. Ин нуктаро ҳам бояд ёдовар шуд, ки худи ҷузъҳои эпизоди 

пайранг дар нависандагони гуногун дараҷаҳои мутафовити ифоданокӣ ва 

шиддатнокӣ доранд. Масалан, дар романи Ф.М. Достоевский «Бародарон 
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Карамазовҳо» ҷузъҳое, ки дар сохтани эпизодҳои дорои хусусияти гуногун 

истифода шудаву бо тартиби муайян бо ҳам иваз мешаванд, нисбатан каманд. Дар 

ин асар чунин ҷузъиёт пешзаминаҳо, суҳбатҳои ду қаҳрамон (бо шоҳид ё бе 

шоҳид), муколамаҳо, триологҳо ва саҳнаҳои ҷамъомади серодам мебошанд. Дар 

ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев бошад, асосан таркиби эпизодҳои тавсифӣ ва 

равоншинсона тасаллут доранд.  

Дар як маврид, дар ҳикояи «Шаби савум» нависанда бештар аз ҳама аз 

эпизодҳои ҷамъбастӣ-ривоятӣ баҳраманд шудааст. Ҳамчунин, эпизодҳои 

мушаххаси ривоятӣ ҳам дар пайрангсозии ҳикояи нависанда ҷойгоҳи назаррас 

доранд. 

 

2.2. Шеваҳои ривоятпардозӣ дар ҳикояҳои Фазлиддин Муҳаммадиев 

 

Бо ин ки ривоятпардозӣ ҳамчун унсури асосии сохтори осори адабӣ ҳамеша 

мавриди баррасӣ ва пажӯҳиш қарор дорад, аммо то ҳанӯз на дар адабиётшиносии 

ватанӣ ва на хориҷӣ таснифи умумӣ ва эътирофшудаи анвои ривоятпардозӣ вуҷуд 

надорад. Назарияҳои аврупоиён дар ин маврид бештар ба ҷанбаҳои сохтории 

ривоятпардозӣ такя кардаанд ва комилан аз ҷанбаҳои муҳтавоӣ канора 

гирифтаанд.  

Дар адабиёти русӣ таснифоти анвои ривоятпардозӣ дар асоси осори В. 

Набоков, А. Чехов ва дигарон сурат гирифтааст. Дар адабиётшиносии тоҷик ба ҷуз 

аз баъзе ишорот ва баррасиҳои ҷузъии касоне, чун М. Шакурӣ, Л. Демидчук, Ҷ. 

Бақозода, М. Набавӣ, Х. Асозода пажӯҳиши мухтасс ба ривоятпардозӣ дар наср 

вуҷуд надорад. Аммо баррасиҳои маводи ҷойдошта дар ин робита нишон 

медиҳанд, ки таснифи анвои ривоятпардозӣ на танҳо бо назардошти шахсе, ки 

ривоят аз забони ӯ нақл мешавад, ё нуқтаи назаре, ки дар асоси он тасвири ҳодиса, 

манзара, симои шахсиятҳо сурат мегирад, балки бояд ҷанбаҳои муҳтавоии сохтори 

осори ҳунарӣ ҳам бояд ба назар гирифта шаванд. 
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Таснифи анъанавии шеваҳои ривоятпардозӣ ба  «шахси якум» ва «сеюм» дар 

адабиётшиносии муосир агарчи ба баҳс кашида намешавад, вале бо назардошти 

таҳаввули назарияи наср дучори шарҳу эзоҳ ва рӯшаннамоӣ мегардад. 

Ривоятшиносон аксаран дақиқ набудани истилоҳоти муқарраршударо мавриди 

баҳс қарор медиҳанд. О. Романовская дар ин бобат менависад: «Интихоби 

романнавис на аз ду шакли грамматикӣ, балки аз ду дидгоҳи ривоятпардозӣ сурат 

мегирад (шаклҳои грамматикӣ танҳо натиҷаи механикии онҳост)» [98, с. 253].  

Меъёри асосии муайян кардани шеваи ривоятпардозӣ дар ривоётшиносӣ 

мансубият доштан ё надоштани ровӣ ба диегезис (ҳақиқати адабии асар) мебошад. 

Вобаста ба ин, дар мавриди зарурати шинохти фарқият миёни шеваҳои 

ривоятпардозӣ дар нақди адабии аврупоӣ назарияи зерин мавриди қабул 

афтодааст: «Ду шеваи ривоятпардозӣ бояд аз ҳамдигар фақр карда шаванд: яке 

ривоятпардозие, ки дар он ровӣ дар баробари гӯяндаи достон будан ғоиб аст, дигар 

ривоятпардозие, ки худи ровӣ дар он ҳамчун қаҳрамон ҳузур дорад» [54, с. 150]. 

Чунин бархӯрд ба масъалаи ривоятпардозӣ дар осори адабиро 

адабиётшиносони русӣ ҳам солҳои охир мавриди пазириш қарор додаанд. 

Муҳаққиқони рус, пеш аз ҳама, ба шартӣ будани истилоҳоти аз тарафи умум 

пазируфташуда ишора мекунанд: «Дар осори вобаста ба балоғат ривоятпардозии 

шахси якум ва сеюм фарқ карда мешавад. Аммо ин таснифот ба қадри кофӣ 

мушаххас нест. Ба эҳтимоли зиёд, ин таснифот ба шахси қаҳрамон дахл дорад. Бо 

ин ҳама, ин аломат дар худии худ барои таснифоти шеваҳои ривоятпардозӣ муҳим 

нест», - менависад Е. Падучева [89, с. 204].  

Бо вуҷуди ин, анъанаи устувори корбурди истилоҳоти ривоятпардозии 

«шахсия якум» ва «шахси сеюм» нигоҳ дошта шудааст, ки дар баробари таваҷҷуҳи 

бештар ба мушкилоти матни ҳикоя, аҳаммияти тавсифи шаклҳои асосии 

ривоятпардозӣ ва таҳрири онҳоро ошкор мекунад.  

Меҳвари танзимкунандаи ривоётпардозии «шахси якум» ровӣ – сухангӯест, 

ки тамоми матнро бо шахсияти худ ошкоро ба тартиб медарорад. Дараҷаи матраҳ 

будани худи ровӣ дар тамоми хатти ривоят дар ин ҳолат гуногун аст, аммо ҳатто 
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«худи корбурди ҷонишинҳо ва феълҳои шахси аввал, бо ин ки ночиз ҳаст, аммо 

навъе худофаринист» [139, с. 66]. Дар осори адабӣ «ман»-и муаллиф ашколи 

мутафовити таҷассумро пайдо мекунад, масалан, дар симои ровӣ, ки субъекти 

дарку эҳсос, шуур ва нутқ ҳам ҳаст. Ровӣ метавонад сухани худ, сухани мухотаб, 

сухани каси дигар - суханони қаҳрамонони ҳикояи худро нақл кунад. Сухани каси 

дигарро метавон дар шакли нақлӣ, аз ҷумла ҳамчун шумориши мавзуъҳои сухани 

каси дигар, ҳамчунин, дар шакли сухани бевосита, бавосита ва ғайрибевосита нақл 

кард.  

Дар жанри ҳикояи солҳои 50-70-уми асри гузашта ба сифати шеваи 

ривоятпардозӣ аз шахси 1-ум (ровӣ-қаҳрамон) ва шахси 3-юм (ровӣ-муаллиф) 

истифода шудааст, вале шеваи дуюм бинобар махсусиятҳои жанрии ҳикоя шеваи 

дуюм бештар мавриди корбурд қарор доштааст.  

Таваҷҷуҳ ба олами ботинии қаҳрамон боиси он гардид, ки аллакай дар 

асарҳои аввалини Ф. Муҳаммадиев чунин воситаҳои таҳлили психологӣ, монанди 

сухани ғайрихудии мустақим ва ботинӣ пайдо шаванд. Сухани ғайрихудии 

мустақим «порчаи матни ривоятӣ мебошад, ки ҳарфу андеша, эҳсосоту идрок ё 

танҳо мавқеи маънавии яке аз шахсиятҳои тасвиршударо ифода мекунад ва 

гузариши матни ровӣ на бо аломатҳои графикӣ (ё муодили онҳо) ва на бо вожаҳои 

муқаддимавӣ (ё муодили онҳо) аломатгузорӣ намешавад» [139, с. 225].  

Аввалин муҳаққиқе, ки масъалаи сухани ғайрихудии мустақимро ба миён 

гузошт М.М. Бахтин буд. В. Волошинов алоқаи байни муаллиф ва сарчашмаи 

аввалияи сухани ғайрихудии мустақимро махсус нишон дода, дар бораи 

«бисёрсадоии сухани ғайрихудии мустақим» ва «таъкиди дуҷониба доштани он» 

мулоҳиза рондааст [23, с.138]. Б. Успенский пешниҳод мекунад, ки истилоҳи 

сухани ғайрихудии мустақимро барои ифодаи падидаи ба нутқи бавосита 

гузаштани нутқи мустақим истифода баранд. Успенский бо такя ба пажӯҳишоти 

Волошинов ин назарияро, ки сухани ғайрихудии мустақимро бо монологи дохилӣ 

ва дигар гунаҳои истифодаи «сухани шахси бегона» ба ҳам овардан мумкин аст, 

рад мекунад [124, с. 153].  
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Намунаҳои сухани ғайрихудии мустақимро дар аксари ҳикоёти Ф. 

Муҳаммадиев дидан мумкин аст: 

«Ростӣ, ӯ мефаҳмид, ки қарзи худро дар оила адо накарда истодааст. Ашраф 

ҳам охир рӯзи дароз аз пайи баҳсу кашмакаши мардум гашта, ба хона кӯфтаю 

монда шуда бармегардад ва табиист, ки ҳавлиро бекас ёфта, зиқ мешавад. Чанд 

бор Сайёра ӯро дар вазъияте ёфтааст, ки даступо ё ягон ҷойи либосашро ба дегу 

оташ сӯзонда, ё худ сиёҳ карда дилтанг ва оташин шуда нишастааст» [7,  с. 67]. 

«Дина бегоҳӣ камтар барф омаду боз номаълум ба борон гашт. Барф 

дурусттар мебориду курпа мешуд, беҳтар буд. Дар ин замини хамир барин нарм 

барои бардошта ба сари пушта баровардани тобути гарон ва ҷасади дарози 

раҳматӣ ақаллан бисту панҷ бузбалаи ҳузарб даркор...» [7, с. 183]. 

Агарчи ҳар ду мисоли овардашуда сухани ғайрихудии мустақим бошанд 

ҳам, аз ҳамдигар аз назари ривоятпардозӣ фарқи ҷиддӣ доранд. Дар мисоли аввал, 

ки аз ҳикояи «Савдои умр» гирифта шудааст, андешаҳои Сайёра дар мавриди 

ҳамсараш Ашраф оварда шудааст. Аз суханони нависанда - ровӣ ин суханони 

Сайёра ба ҳеч василае ҷудо карда нашудааст. Хонанда танҳо аз муҳтаво ва равиши 

ривоятпардозӣ дармеёбад, ки ин суханон маҳз ба Сайёра тааллуқ доранд, чун 

дахолати ровӣ дар ин ҷо сурат нагирифтааст. Ин ки Сайёра дар мавриди худаш 

ҳамчун дар мавриди шахси сеюм ҳарф мезанад, бад-он хотир аст, ки ӯ бо худ 

гуфтугӯ дорад, ин нутқи дарунӣ аст, ки навъе аз монолог ба ҳисоб меравад.  

Сухани мустақиме, ки нутқи даруниии мутааллиқ ба ровии мушаххасро 

ифода мекунад, аксаран бо он печида мешавад, ки дар қисми дуюми он субъекти 

нутқ дар бораи худ ҳамчун шахси сеюм сухан меронад ва ба ин васила аз берун 

нигоҳе ба худ меандозад ва ё худ шакли «ман»-ро ҳамчун «каси дигар» истифода 

мекунад.  

Дар мисоли дувумӣ бошад, андешаҳои Абдурауф-амак дар шакли сухани 

ғайрихудии мустақим оварда шудааст. Метавон гуфт, ба истиснои баъзе аз 

порчаҳои алоҳида тамоми ҳикояи «Рӯзи дафни усто Оқил» сухани ғайрихудии 

мустақими Абдурауф-амак аст. Ф. Муҳаммадиев саъй мекунад, ки диалектикаи 



 

 

86 

 

рӯҳро ба тасвир кашад ва ин ҳолат равонковӣ, таваҷҷуҳи ғайриодии нависанда ба 

тафаккури шахсиятҳоро ба миён меорад, ки ин барои ба ҳам пайвастани намуду 

равишҳои мутафовити ривоятпардозӣ мусоидат мекунад.  

Махсусан дар ҳикояи мазкур ин ҳадафи муаллиф равшантар ба назар 

мерасад, чун дида мешавад, ки нависанда аз чунин усулҳо, аз қабили тағйир 

додани чашмандози ривоятпардозӣ, дидгоҳи тағйирёбанда, махлут шудани садои 

муаллиф ва қаҳрамон истифода мебарад, ки дар натиҷа дар доираи сохтори амудӣ 

ва силсиламартабавии муқарраршудаи жанри ҳикоя, нақшу нишони бисёргунагии 

мароҳили ривоятпардозӣ мушоҳида мешавад. 

Нутқи дарунӣ аз ҳамон аввалин очерку ҳикояҳои нависанда дар шаклҳои 

гуногун истифода карда шудааст. Яке аз роҳҳои маъмултарини интиқоли нутқи 

дарунӣ дар осори Ф. Муҳаммадиев сухани мустақим аст аст. Н. Кожевникова 

оддитарин ҳолати зуҳури нутқи даруниро дар матн такгӯйии (монологи) ботинӣ 

меномад, ки ҳамчун муроҷиати шахсият ба худаш сохта мешавад [63, с. 25]. Ҳамин 

тариқ, нутқи ботинӣ, ки дар шакли мустақим интиқол дода мешавад, на танҳо худи 

мулоҳизаҳоро дар бар мегирад, балки инчунин шомили андешаҳое мебошад, ки бо 

шарҳу тафсири ровӣ ва ё муаллиф печида шудааст. Ин ҳолат дар ҳикояи «Роҳ» 

бисёр равшан ба назар мерасад:  

«Инро гуфту рафт ва боз сар ба зери сарпӯши мошин дароварда, ба кори худ 

машғул шуд. Аммо милаки бадбахти амперметр ҳамчунон дар байни сифр ва 

аломати тарҳ мерақсид. Оре, милаки касофатосор, ба назари Фотима, маҳз 

мерақсид, ӯро мазоҳкунон мерақсид» [7, с. 124]. 

Дар ин порча сухани ровӣ аз сухани ғайрихудии мустақим фақат дар нимаи 

дувуми ҷумлаи охир мазмунан ҷудо карда мешавад. Ҳамин тавр, нутқи ботинӣ дар 

ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев, ки ҳамчун монологи дохилии қаҳрамон тарҳрезӣ 

шудааст, метавонад фикрҳо ё эҳсосоти худро, ки хоси замони гузашта аст, такрор 

кунад ва онҳоро ба замони ҳозира интиқол диҳад. Монологе, ки ба нутқи ботинии 

ровӣ дохил мешавад, майдони иловагии пайванди чанд нуқтаи назари мансуб ба 

ҳамсуҳбатҳои «шартӣ»-ро ба вуҷуд меоварад.  
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Бояд тазаккур дод, ки дар эҷодиёти Ф. Муҳаммадиев аз ҷиҳати созмон 

додани ривоятпардозӣ ҳикояи «Роҳ» ҷойи махсусро ишғол мекунад. Дар он 

доираи одамоне, ки дар моҷаро фаъолона иштирок мекунанд, ниҳоят танг 

гардонида шудааст, ки ин яке аз шартҳое мебошад, ки интихоби нутқи ботиниро 

ҳамчун воситаи муҳимми таҳлили диалектикаи рӯҳ муайян мекунад. Суханоне, ки 

нутқи ботиниро ташкил медиханд, факти асари адабӣ буда, на танҳо манзараи 

ҳаракатҳои рӯҳи қаҳрамонро ба вуҷуд меоваранд, балки дар идроки хонанда 

майдони дигари маънову мазмунро низ фароҳам меоваранд. 

Намунаи мураккабтари нутқи ботинӣ, ки хусусияти мустақил ва беқайдонаи 

онро инъикос мекунад, он аст, ки нутқи мустақим ба сифати такрори суханони 

марбут ба гузашта ва дар шакли ёддоштҳо омадаи «шахси бегона» аз ҷониби ровӣ 

пешниҳод шудааст. Маҳз чунин равиши ривоятпардозӣ дар қисматҳои панҷуму 

шашуми ҳикояи «Даъво», ки хотироти Аҳмадбек аз гӯштингириаш бо паҳлавон 

Наврӯз нақл мешавад, истифода шудааст.  

Муаллиф вазифаи асосӣ ва аввалияи нутқи ботиниро ҳамчун воситаи 

мушаххассозии худшиносии қаҳрамон, ботиннигарии ӯ истифода мебарад. Аз 

тарафи дигар, нутқи ботинӣ хусусиятҳои пайранг ва ташкили сохтусози асарро 

муайян мекунад, нақши он дар ташаккули мазмуни ғоявию зебоишинохтии матн 

муҳим аст. Вазифаи бадеии нутқи ботинӣ дар эҷодиёти Муҳаммадиев ифодаи 

марому кеши ҳаётии шахсиятҳо дар шакли баёни ҳикматнок мебошад. Масалан, 

муносибати Абдувоҳид-ака дар ҳикояи «Хиёбони Нодир» ба ҳаёт ба гуфтоварди 

зерини худаш мувофиқат мекунад: «Пояи ҳар кору кирдор дар олам бояд, охир, 

инсоф бошад» [7, с. 233]. Ҳамин тавр, ҳар куҷо, ки нутқи ботинӣ дар шакли 

монолог ва ё сухани ғайрихудии мустақим истифода мешавад, Ф. Муҳаммадиев 

мекӯшад, ки маҳз маънавиёт ва инсонияти қаҳрамонони худашро бевосита аз 

забони худашон ба хонанда ошкор созад, дунёи дарунӣ ва ҳолу эҳсос ва умуман 

ҷанбаҳои равонии шахсияти онҳоро таҷассум кунад. 

Адами нутқи ботинӣ яке аз роҳҳои баёни мавзеъгирии муаллиф аст. Вақте  

ки таназзули маънавии Вакил дар ҳикояи «Шаби савум» ба охир расид, ба 
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муаллиф лозим набуд, ки ҷараёни мураккаби таҳлилии худсафедкунии 

қаҳрамонро нишон диҳад. Танҳо асоси ин фикрро нишон додан кифоя аст, 

унсурҳои эътирофи қаҳрамон дар қабули гуфтори бевоситаи ниммустақим ё 

шаклнаёфта таҷассум ёфтаанд, вале онро шарҳу эзоҳи муаллиф-ровӣ қатъ 

мекунад. Дар монологи дохилӣ дар шахси якум характери нимамустақими нутқ бо 

худи шароити ба кор бурдани равиши худифшосозии шахсият шарҳ дода мешавад. 

Равиши ивазкунии берабти нутқи муаллиф бо нутқи қаҳрамон як намунаи 

печидагии хатти пайрангро ташкил медиҳад, ки аз қисмҳои ҷудогона иборат аст 

ва ё бо овози муаллиф-ровӣ ва ё бо овози қаҳрамон алоқамандӣ дорад. Дар тартиб 

додани ин қолаб, ғайр аз нутқи мустақим ва нутқи мустақими беангеза, системаи 

усулҳои ривоятпардозӣ, ки асосан ба ошкор намудани дидгоҳ ва нуқтаи назари 

қаҳрамон нигаронида шудааст, иштирок менамояд. Ин гуна равиш дар ҳикояҳои 

солҳои охири Ф. Муҳаммадиев «Тамошо», «Ҷага», «Эй санам» бештар ба 

мушоҳида мерасад: 

«Ана, ҳамин гуна воқеа рух дода буд ҳафт сол пеш аз ин. Додоев ҳар дафъа 

он рӯзро ба хотир оварад, дилаш беихтиёр фишор мехӯрад, вале ҳар дафъа ба худ 

мегӯяд: одами бекина будааст Малика. Ҳаққи гапро гуфтан ҳам савод. Агар рафту 

ба даъват шуданаш ба тӯйи Насиба тарафдор набошад, пас муқобил ҳам набояд 

бошад...» [7, с. 297] 

Дар ин порча суханони ровӣ-муаллиф ва қаҳрамон ҳамдигарро дар мавқеи 

лозим иваз мекунанд ва ин равиш имкон медиҳад, ки бе ин ки ровӣ ба таҳлили 

дунёи ботинии қаҳрамон бипардозад, суханони худи қаҳрамон ба хонанда ҳолу 

эҳсоси ӯро ошкор кунад. 

Ҳамин тавр, нутқи ботинӣ дар шаклҳои гуногун (мустақим, нимамустақим, 

бавосита, ғайрихудии мустақим) аз ҷониби нависанда ҳамчун яке аз воситаҳои 

асосии таҳлили равонӣ дар ҳикояву қиссаҳо фаъолона истифода мешавад. Ф. 

Муҳаммадиев ба ин усул, ки барои насри равоншиносӣ анъанавӣ аст, рӯ оварда, 

як қатор хусусиятҳои фарқкунандаро муаррифӣ мекунад, ки аз нақши хоси нутқи 

берун аз пайранг, аз шаклҳои мураккабсохти нутқи «шахси бегона», аз табдил 
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додани муколамаи байнисубъективии ҳамсуҳбати ғоиб ба такгӯйӣ (монолог), аз 

истифодаи ҷузъҳои ҳикоя (манзара, портрет) ҳамчун унсури нутқи ботинӣ аз 

фаъолсозии усули оғози иқроргуна, аз иваз кардани оҳанги нутқ ва тағйир додани 

мавзуи гуфтор дар лаҳзаи беангеза ба ҳам бархӯрдани суханони шахси бегона ва 

муаллиф иборатанд. 

Илова бар ин, шакли сухани ғайрихудии мустақим аз ҳамоҳанг будани 

нуқтаи назари қаҳрамон ва муаллиф аз ҷиҳатӣ ғоявӣ, ба ҳам наздик шудани 

мавзеъгириҳояшон шаҳодат медиҳад. Аз тарафи дигар, чунин хусусияти сухани 

ғайрихудии мустақим дар ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев ҳамчун мушаххасоти 

шартан адабии онҳо мухолифати садои муаллиф ва садои қаҳрамонро ба вуҷуд 

меорад. 

Симои «муаллиф» ҳамчун маркази арзишшиносиву иртиботии баёни бадеӣ 

ва робитаи он бо гунаҳои гуногуни нақшаи қаҳрамон дар ҳикояҳои Ф. 

Муҳаммадиев хусусиятҳои мавқеи муаллифро муайян мекунад ва имкон медиҳад 

то онро ба унвони як асли созмондиҳӣ, тамаркузи маъноӣ, ҳастаи таркибӣ ва 

сохтори гуфтории асари адабии нависанда дар назар бигирем. 

Танаввуи шаклҳои ҳузури нависанда дар ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев дар 

шахси ровӣ хулоса мешавад, ки ҳомили мафҳуми як нависандаи ҳаманигар аст. 

Ҳузури муаллиф дар барҷастатарин ҳикояҳои нависанда – «Роҳ», «Сози 

Мунаввар», «Даъво», «Рӯзи дафни усто Оқил», «Хиёбони Нодир», «Эй санам»,  

нишон медиҳанд, ки хусусиятҳои собити тафаккуру андешаи муаллиф вобаста ба 

ғояи ҳикояҳо, ки бо чунин ақидаҳо, ба монанди баррасии иҷтимоии характери 

инфиродӣ, ҳамоҳангии мавҷудияти инсон, ҷараёни пайвастаи замони таърихӣ, 

робитаи анъанаву расму ойин ва падидаҳои иҷтимоиву фарҳангӣ ва ҳатто сиёсии 

муосир, умумияти диалектикии шахсият ва воқеияти атроф, табиат ва фарҳанг 

ифода ёфтаанд, дар нақшаи ривоятии ровӣ ба амал омада, арзёбии муаллифро дар 

ягонагии зуҳуроти гуногун мунъакис мекунанд.  

Чашмандози амудии ривоятпардозӣ, «баҳаморӣ»-и нуқтаҳои назари 

гуногун, умдатан аз назари идеологӣ ва арзёбӣ моҳияти такшинохтии ҳавзаи 
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зеҳниро таъйин мекунад. Каломи ровӣ, ки мунъакискунандаи комил будани 

маъноии мавқеияти уст, дидгоҳҳои мухталифи (дидгоҳҳои ҷойгузиншаванда, 

ҳамзамон, мутазод) шахсиятҳоро анбошта мекунад. Ин вижагии созмондиҳандаи 

баёни ҳунарӣ дар ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев сохтори тафаккури нависандаро дар 

доираи қонунҳои реализми сотсиалистӣ мунъакис мекунад.  

Аммо ин равия нисбат ба каломи муаллиф мустақилияти овози қаҳрамонро, 

чи аз ҷиҳати сабки баёнӣ ва чи аз ҷиҳати равонковӣ, истисно намекунад. Дар 

ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев гуногунандешии нуқтаи назар дар печида будани 

баёни муаллиф аз сабаби дохил шудани нутқи ғайрихудии мустақими ботинӣ 

зоҳир мегардад. 

Ба ҳам наздик шудани мавқеъҳои ровӣ ва қаҳрамон  дар нутқи худҷӯши 

шаклнаёфтаи мустақим (озоди мустақим) ифода меёбад. Масалан, маҳз ба ҳамин 

равиш дар ҳикояи «Хиёбони Нодир» ҳиссиёти субъективии қаҳрамон, алалхусус, 

хотираҳои Абдувоҳид-ака дар бораи ҷанг оварда мешаванд. Дар ин маврид 

дидгоҳи шахсият ва нависанда-ровӣ аз назари созмони маконӣ-замонӣ, идеологӣ 

ва равоншиносӣ бар асоси талфиқи тарҳҳои субъективӣ баргирифта аз огоҳии 

фардӣ ва тарҳҳои ривоятпардозии айнӣ ба ҳам наздик мешаванд: ҳавзаи ровӣ, ки 

дар талош барои як навъ тасвири айнист, мамлув аз нигариши қаҳрамон аст, ки 

дар тору пуди сабки ин ҳикоя таҷаллӣ пайдо кардааст. 

Бо ин ҳол, як интиқоли озоди нақли ровӣ ба нақли қаҳрамон бар асоси 

шабоҳати амиқи огоҳиҳои онҳо танҳо замоне иттифоқ меафтад, ки шахсият дорои 

мафоҳими муайяни мусбате бошад, ки дар маҳдудаи арзёбии нависанда қарор 

дорад (албатта, ин ҷо сухан дар мавриди қаҳрамонони мусбати ҳикоёти Ф. 

Муҳаммадиев меравад).  

Сохтори ривоятпардозӣ дар шахси сеюм дар ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев бо 

ду ҷиҳат хос аст. Аввалан, каломи ровӣ аз ҷиҳати шакл, таркиби луғавӣ ва 

хусусиятҳои ҷаҳонбинӣ ва ҷаҳонпазироӣ дар бисёре аз эпизодҳои пайранг ба 

нутқи шахсиятҳо монанд карда мешавад. Сониян, дар ҳикояи Ф. Муҳаммадиев он 
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ҷо, ки дар каломи шахсиятҳо оҳангҳои киноӣ, ҳаҷвӣ ва танзомез ҳузур дорад, 

оҳанги каломи ровӣ-муаллиф ҷиддият пайдо мекунад. 

Асолати ривоятпардозӣ дар ҳикоёти Ф. Муҳаммадиев аз вижагиҳои жанрии 

онҳо вобастагӣ дорад. Аввалин ҳикояи ӯ «Порчаи остин» нишонаҳои жанри 

моҷароҷӯӣ, ки дар он «пайранги тунд ва ғайриинтизор ва дар айни ҳол 

гиреҳкушоии табиӣ» хос аст ва ҳамчунин вижагиҳои худи жанри ҳикояро, ки  

«озодии шеваи ривоятпардозии муаллиф ва инкишофи хатти моҷаро»-ро пешбинӣ 

мекунад, ба ҳам овардааст. Шиддати драмавӣ, сужети пурҷӯшу хурӯш, навасони 

ҳаёти ботинии қаҳрамонон, хотимаи нисбатан пурмоҷаро, ки дар ин ҳикоя ба назар 

мерасад, дар ҳикояи минбаъдаи нависанда давом наёфтаанд.  

Ф. Муҳаммадиев ба ин шеваи ривоятпардозӣ фақат дар қиссаи «Варта» 

бозгаштааст. Баръакс, нависанда дар ҳикояҳои баъдина ба равонковӣ ва шуури 

персонажҳо, ки ба ҳамгироии намудҳо ва усулҳои гуногуни ривоятпардозӣ 

мусоидат мекунад, таваҷҷуҳи бештар зоҳир мекунад.  

Бештари вақт дар ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев нақл аз ҷониби шахси сеюм, аз 

ҷониби муаллифи «ҳамашинос ва ҳамабин», ки барои адабиёти ҷаҳонӣ 

анъанавист, сурат мегирад. Нависанда аз тавонмандиҳои усулҳои анъанавии ин 

шакли ривоятпардозӣ, аз қабили тағйир додани чашмандози ривоят, дидгоҳи 

тағйирёбанда, ба ҳам пайвастани садоҳои муаллиф ва қаҳрамон васеъ истифода 

мебарад, ки ба шарофати онҳо намунаи бисёрсубъектии ривоятпардозӣ ба вуҷуд 

меояд.  

Ҳамин тавр, масъалаи корбурди ду шеваи комилан мутафовити 

ривоятпардозӣ – ривоят ва намоиш, ки моҳияти сохтории фароҳамсозии 

ривоятпардозиро мушаххас месозад, аҳаммияти аввалдараҷа пайдо мекунад. Худи 

ҳикоя ба худии худ ривоятпардозӣ аз забони худи муаллиф аст, ки дар он 

«моҷароҳо аз хилоли шууру идроки ровӣ гузаронида мешавад». Моҷароҳо дар ин 

ин гуна ҳолот аксаран ба таври хулосавӣ нақл карда мешаванд, назару дидгоҳи 

муаллиф-ровӣ, ки ба муҳити атроф ва воқеот баҳо медиҳад, муҳим ба назар 

мерасад.  Дар намоиш, баръакс, хонанда ба шуури каҳрамон аҳаммият медиҳад, 
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дар он нақшу мақоми «сухани шахси дигар» ҳамчун воситаи бартараф сохтани 

монологи муаллиф аҳаммият пайдо мекунад, «овози ровӣ дар ин маврид, гӯё 

бардошта ва хомӯш карда шудааст». Арзёбии сареҳи нависанда дар як ҳадди 

муайян «сухани шахси дигар»-ро иваз мекунад, чун дувумӣ, ба ақидаи М.М. 

Бахтин, ҳамон «сухан дар бораи сухан, гуфтор андар гуфтор аст» [37, с. 175]. 

Дар ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев як системаи томи усулҳо ҷудо карда 

шудааст, ки ивазкунии шеваҳои мутафовити ривоятпардозиро таъмин месозад, 

дар ҳоле ки самти ривоят дар байни субъектхои гуногуни нутқ ва шуур ба вуҷуд 

овардани муносибатҳои норавшан аст. Ба инҳо истифодаи дидгоҳи қаҳрамонон ва 

ворид намудани шаклҳои гуногуни ривоятпардозии нутқи онҳо дохил мешаванд. 

Суханронии қаҳрамононро каму беш бо тарзу усулҳои анъанавӣ тасвир кардан 

мумкин аст. Масалан, нутқи мустақимро метавон дар шакли муқаррарии худ, яъне 

бо шарҳи ровӣ ва тарҳи графикӣ ҳамроҳӣ кард. Мулоҳизаҳои ровӣ дар ин гуна 

мавридҳо, аз ҷумла арзёбии гуфтори шахсиятҳо, тавсифи рафтори онҳо, муҳити 

атроф хусусияти муфассал доранд: 

«- Салом, Любов Константиновна, - гуфт Мурод ба дастҳои равғанолуди 

сиёҳаш шармгинона нигоҳ карда. Ман алек гирифта истода, аз дил гузаронидам, 

ки пештар ӯ номамро намедонист, пас бо ман нияти вохӯрдан доштааст. – Нағз 

шуд, ки омадед, - гуфт ӯ ҳамчунон эҳтиромкорона» [7, «Савдои умр» с. 82] 

«- Ҳа-а, - мад кашида, гӯё аз мақсади ҳариф акнун пай бурда бошад, гуфт 

Муҳаммадмурод. – дудаста мумкин?» [7, «Даъво», с. 179]. 

Аммо Ф. Муҳаммадиев тарроҳии графикӣ ва феълҳое, ки сухани 

мустақимро ангеза медиҳанд ва ё пешгирӣ мекунанд, бисёр кам ба кор мегирад. 

Мулоҳизаҳои қаҳрамон, ки бо сухани мустақим интиқол дода мешаванд, дар 

ҳикояҳои нависанда ба таври ҷузъӣ ба вуҷуд меоянд ва метавонанд аз нутқи 

муаллиф бо нуқтаҳо, сархатҳо ҷудо карда шаванд, вале баъзан онҳо умуман 

нишондиҳандаҳои графикӣ надоранд: 

«Кайфи Набиҷон тамом парид. Вай дигар ба рафти ҳунарнамоии Бобош, ба 

кори раиси жюри эътиборе намедод. Бесаброна мунтазир буд, ки тамошо тамом 
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шаваду зудтар ба хонаи гармаш баргардад. Дарун-дарунаш ларзида истодааст. 

Худо накарда зуком шавад, чанд рӯз побанди хона хоҳад нишаст...» [7,  «Тамошо», 

с. 251]. 

«Духтур ба худ аҳд кард, ки то омадани ёрдамчиёнаш ҳамин ҷо нишинад, 

лекин аз воқеаҳои ногувор дигар фикр накунад. 

Хуб, чӣ воқеаи гуворо шуд имрӯз? 

«Запорожетс»-и кӯҳнаашонро саҳарӣ дар як соат дуруст карда, ба занаш 

супорид. Лекин ба ҳамин шарт, ки то барфи таки пой об нашавад, Хосиятхон 

мошин наронад. Ӯ розӣ шуд. 

Мошинсавории Хосиятхон дар оила мавзуи мунозираи ҳаррӯза...» [7, «Шаби 

севум», с. 199]. 

Дар ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев нақли шахси сеюм бартарӣ дорад, онро 

ровие, ки дар амал иштирок намекунад, пеш мебарад. Дар ҳикояҳои «Роҳ» ва 

«Хиёбони Нодир» навъи муаллифи суннатии ҳамадон истифода шуда, 

ривоятпардозӣ ба ҳолате, ки дар ривоятшиносӣ ҳамчун «фардӣ» (шахсиятӣ, 

муаллифӣ) маълум аст, наздик оварда мешавад. Муаллиф дар ин ҷо воқеаро ҳамон 

гунае тасвир мекунад, ки дар шуури каҳрамон мунъакис шудааст. «Вай (ровӣ — 

муаллиф) аз ҳар ҷиҳат амали ривоятпардозии худро рупӯш мекунад» [71, с. 14], - 

менависад Ю.В. Манн, бо ишора ба изҳороти зерини Штанзел: «Романи фардӣ 

романест, ки ровӣ надорад, ба он маъно, ки хонанда хислатҳои шахсии ӯро дар ҳеҷ 

ҷо муайян карда наметавонад ва аз ин рӯ, ҳатто таассуротеро дар ин робита, ки 

чизе ривоят карда мешавад, бардошт карда наметавонад» [71, с. 14]. 

Дар ҳикояҳои «Роҳ», «Хиёбони Нодир», «Даъво» ифодаи бевоситаи 

субъективии муаллиф мавҷуд нест ё ба ҳадди аққал оварда мешавад, вазъият дар 

назди хонанда гӯё аз хилоли шуури қаҳрамон гузашта бошад. Дар ҳикояҳои Ф. 

Муҳаммадиев ин ба он вобаста аст, ки пайранги онҳо, ба фикри мо, ба ҳодиса ё 

саргузаште, ки барои худи қаҳрамон аҳаммияти бузург дорад, ба марҳилаи 

муҳимми тақдири ӯ асос ёфтааст.  
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Маркази тасвир, одатан, дар ҳикояҳо (мисли романҳо) майдони шуури як 

қаҳрамони марказӣ мебошад, ки субъективияти он аз рӯйи ривоятпардозӣ рангу 

бӯ мегирад. Дар баробари ин нутқи муаллиф-ровӣ каму беш аз овози каҳрамон 

таъсир мепазирад. Албатта, дар ҳикоя риояти қатъии қоидаҳои моҷароҳои 

шахсиятӣ вуҷуд надорад, ровӣ нақли худро бо шарҳу тавзеҳ, натиҷагириҳо, 

хусусиятсозиҳо, ки ба шахсиятҳо ва ё олами берунии атроф рабт мегиранд, ҳамроҳ 

мекунад. Аммо дар маҷмуъ, ривоятпардозиҳои «Савдои умр», «Мактуби дӯст», 

«Роҳ», «Сози Мунаввар», «Рӯзи дафни усто Оқил», «Шаби савум», «Хиёбони 

Нодир», хонандаро ба тафаккуру шуури қаҳрамон самт медиҳанд. Дар баробари 

ин, шахсият ва дидгоҳи муаллиф-ровӣ аз байн намеравад, дар миёни дидгоҳи 

қаҳрамонон нопадид намешавад. Албатта, бояд тазаккур диҳем, ки мо ин ҷо мо на 

маҷмуи ниятҳои муаллифро, ки ғояи асосии асарро ифода мекунад, на муаллифро 

ҳамчун «принсипи риоятшаванда», балки «ҳузури бевоситаи муаллиф дар 

матнро», ки дар шакли мулоҳизоти алоҳида, хусусиятсозиҳо, ҳикмату панду 

андарз ифода меёбад, дар назар дорем. 

Ба ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев ин вижагиҳо хосанд: дар ҳикоёте, ки кайфият, 

ҷаҳонбинии қаҳрамон ба муаллиф наздик аст, зуҳури бевоситаи субъективии 

муаллиф вуҷуд надорад ва ё ба ҳадди андак расонида мешавад («Рӯзи дафни усто 

Оқил», «Хиёбони Нодир», «Мактуби дӯст»). Дар ҳикоёте, ки миёни муаллиф ва 

қаҳрамон фосилаи чашмгир ба миён меояд, бархӯрди муаллиф ба моҷаро комилан 

равшан зоҳир мегардад. Дар ин гуна ҳолот муаллиф фикри худро бо ёрии 

умумиятҳо, муқоисаҳои муфассал, мулоҳизаҳои мухтасар, хулоса баён мекунад. 

Масалан, муаллиф-ровӣ дар тасвири ҳолати мушаххас бештар ба умумиятҳо 

муроҷиат намуда, хосияти падида ва ҳолатро нишон медиҳад: 

«Ӯ ҳоло харсангҳоеро, ки ҳар ҷо - ҳар ҷойи гандумзор ва санглохи он сӯйи 

киштзор ба назар метофтанд, ҳарисона тамошо мекард. Онҳо фақат дақиқае қабл 

аз ин ба худ ранги тираи бунафштоб гирифта буданд ва дар нимторикии оғози шаб 

ба назари Саид Амон ҳамчун махлуқони саропо асроромези зеризаминӣ 

мерасиданд, ки як вақтҳо, шояд ҳазор ё даҳ ҳазор сол пеш асири шавқи кунҷковӣ 



 

 

95 

 

шуда, «канӣ, дар рӯйи замин чӣ гап бошад?»-гӯён аз зулматхонаи худ то миён ё то 

ба зону берун баромадаанд ва ҳусни заминро рӯзона, зебоии осмонро шабона дида 

ва маҳву мот гардида, дар ҳамон ҳолат шах шуда мондаанд...» [7, «Сози 

Мунаввар», с. 139] 

«Мо ба хона даромадем. Фарш ва деворҳои хонаи дарун бо қолинҳои хурди 

хушрангунақш, кашидаҳои зебо ороста шуда буд. Ҷиҳози хона аҷиб буд: дар як 

тараф кати оҳанин, ҷевони нави оинакорӣ, миз ва курсиҳои бетакя, дар тарафи 

дигар – сандуқи нимдошти тоҷикӣ, сандалии ғундошташуда, токчаҳои пур аз 

зарфҳои чинӣ ва мисин...» [7,  «Савдои умр», с. 61].  

Ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев дар адабиёти асри ХХ-и тоҷик падидаи 

назаррасе мебошанд, ки хусусиятҳои хоси поэтикаи реализм ва ё ҳамон реализми 

сотсиалистиро инъикос мекунанд. Усули асосии аксари ҳикояҳо сохтори 

бисёрсубъективӣ мебошад. Муаллиф метавонад на танҳо ҳамчун субъекти асосии 

нутқ ва шуур, балки ҳамчун шахсияте низ баромад кунад, ки суханаш дар шаклҳои 

сухани мустақим, ғайримустақим, ғайрибевосита пӯшонида шудааст, ба нутқи 

муаллиф-ровӣ таъсир расонида, ривоятпардозии ғайримуаллифиро ба миён 

меоварад. 

Нақши «сухани шахси бегона» дар достонҳо хеле анъанавӣ аст. Бо ёрии ин 

равиш тарзи «тафаккур ва гуфтор»-и қаҳрамон, ки ба воситаи он дунёи ботинии ӯ 

мушаххас тасвир меёбад, нишон дода мешавад. Ҳангомасозии ривоятпардозӣ дар 

замири хонанда ҳамдардӣ нисбат ба қаҳрамонро бедор мекунад («Даъво», «Рӯзи 

дафни усто Оқил», «Сози Мунаввар», «Мактуби дӯст», «Суди рафиқон»).  

Дар ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев накшаи субъективии қаҳрамон васеъ 

мешавад, сухани ӯ то андозае ҷойи нақли бевоситаи муаллифро мегирад, ки барои 

насри ибтидои асри 20-ум хос аст. Дар баробари ин хоҳиши ба тафаккури 

қаҳрамон равона кардани таваҷҷуҳи хонанда, дахолат ба ривоятпардозии овози ӯ 

дар ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев хусусиятҳои ба худ хос дорад. Ин равиш ҳамчун 

усули баёни ташаккулдиҳанда истифода шуда, хатти миёни муаллифу қаҳрамонро 

норавшан мекунад, вазифаҳои доимии онҳоро нисбатан ноустувор мегардонад, 
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зинанизоми муносибатҳои субъекту объектро, ки шакли эпикии ҳикояро сурат 

бахшидааст, вайрон мекунад. Ҷойивазкунии амалҳои муаллиф-ровӣ ва 

қаҳрамонон фарқияти байни ровӣ ва қаҳрамонро хира месозад («Роҳ»). Аммо дар 

аксар ҳикояҳо фосилаи байни онҳо нигоҳ дошта мешавад, қаҳрамон ҳатто агар 

садояшон ба ҳам печида бошад ҳам, мавзуи арзёбии муаллиф боқӣ мемонад.  

Ба ҳам омехтани овози муаллиф ва қаҳрамонро вобаста ба самти ҳадафҳои 

ғоявӣ ба таври гуногун шарҳ додан мумкин аст. Агар аз як тараф, «ҷудоинопазирӣ 

ва номувофиқӣ»-и тафаккури муаллиф ва қаҳрамон дар баъзе мавридҳо ба 

ҳамбастагии ҷиҳатгирии арзишии онҳо асос ёфта бошад, («Арзамас», «Роҳ», 

«Сози Мунаввар», «Даъво», «Шаби савум», «Рӯзи дафни усто Оқил»), аз тарафи 

дигар ин ҳолат ба зиддияти асосӣ ва ҳатто душмании онҳо вобаста аст. Суханони 

қаҳрамон, ки дар нутқи ровӣ ба кор бурда шудааст, дубора мавриди андеша ва 

арзёбӣ қарор мегирад ва ё баръакс, андешаву афкори ровиро суханони қаҳрамон 

вусъат бахшида, ваҳдати ғоявии асарро дар сатҳи ривоятпардозӣ таъмин мекунад.  

Аксаран ин арзёбӣ бисёр амиқ ва равонковона («Роҳ», «Хиёбони Нодир») 

буда, аз ҳисоби тезутунд шудани хусусиятҳои хоси нутқи шахсият, ҷорӣ намудани 

арзёбиҳои мустақим, тафсилот, ки шахсияти қаҳрамонро гаштаву баргашта 

мавриди таҳлили равоншиносона қарор медиҳад, ба вуҷуд меояд. Таҳлили садои 

муаллиф ва қаҳрамон нишон медиҳад, ки дар аксар мавридҳо муаллиф нисбат ба 

қаҳрамон мавқеи нисбатан дастнораси мушоҳидагарро интихоб мекунад, вай ба 

қаҳрамон ҳамдардӣ ва дилсӯзӣ қарда метавонад, вале дар айни замон ба 

муносибати ӯ метавонад киноя ҳам дошта бошад. 

Чашмандози ривоятпардозии қаҳрамон дар натиҷаи гузаштан ба дидгоҳи ӯ 

ба вуҷуд меояд, ки дар он ӯ ҳамчун субъекти дарк, арзёбӣ, сухангӯӣ баромад 

мекунад. Гузаштан ба дидгоҳи қаҳрамон барои пурратар нишон додани тафаккури 

ӯ, «тасвири ҷаҳонӣ»-и у кумак мерасонад.  

Усули бисёрсубъективӣ табиати печидагии сохтори ҳикояро пешакӣ муайян 

мекунад. Арзёбӣ ва тасвири воқеият дар бофтаи мураккаби овозҳои муаллиф ва 

қаҳрамон дода мешавад. Аммо, сарфи назар аз он ки хусусиятҳои асосии шеваи 
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фардии ривоятпардозӣ дар ҳикояҳо таҷассум ёфтаанд, «охирин ҷойгоҳи маъноӣ» 

(М.М. Бахтин) ҳанӯз ҳам андешаву тафаккури муаллиф аст. Мавқеи ӯ дар ягонагии 

ақсоми бадеии матн зуҳур ёфта, қариб ҳеҷ гоҳ ба таври ошкор баён намешавад.  

Ниқоби нозири беруна барои таъкид кардани нисбият, номуайянии 

рӯйдодҳо зарур аст («Ҷага», «1:0»). Тағйир додани ниқобҳои муаллифӣ дар 

офаридани ҳикоя усули сохторӣ буда, дар айни замон ба ворид шудани мавзуъҳои 

нав, пайдоиши маъноҳои иловагӣ мусоидат мекунад. Ин равиш имкон медиҳад, ки 

ҷараёни эҷодиро муҳтаво бахшид, мақоми муаллифро ҳамчун офаринандаи асар 

таъкид ва завқи зебоишинохтии ӯро кашф кард, дар баъзе маворид қаҳрамонон, 

ҳодисотро дубора арзёбӣ ва дарку пазириши табииро барҳам дод. Ба 

ривоятпардозӣ дохил шудани шаклҳои гуногуни тафаккури муаллиф, ифшои 

амали созмондиҳандаи муаллиф ҳамон хусусияти хоси поэтикаи воқеъгароӣ 

мебошад.  

Муаллиф дар ҳикояи «Шаби савум» мақоми худ, муносибаташро ба олами 

пайранг вобаста ба тағйир ёфтани шакли ривоятпардозӣ дигаргун месозад, вале 

вай ҳамчун симои хаёлӣ, танҳо намояндаи муаллиф-офаринанда дар матн боқӣ 

мемонад. 

Барои ривоятпардозӣ аз забони шахси якум ду нукта муҳим аст: муносибати 

ровӣ бо муаллифи биографӣ ва рафъи марзҳое, ки бо интихоби шеваҳои 

ривоятпардозӣ муайян карда мешаванд. Дар ин гуна ҳикоёти Ф. Муҳаммадиев 

андеша, эҳсосот ва ҳолу ҳавои ровӣ аҳаммият пайдо мекунанд («Савдои умр» 

«Мактуби дӯст»). Тасвири олами беруна як роҳи худшиносии қаҳрамон аст, ки ҳам 

ҳомили тафаккуру андеша ва ҳам субъекти тасвир аст. Қаҳрамонони ҳикояҳои 

аввалини нависанда, як навъ таҷассуми бадеии шахсиятҳои воқеӣ ба назар 

мерасад. Ҳангоми офаридани образи ровӣ адабиёти бадеӣ ба воқеиятҳои ҳаётиву 

реалӣ такя мекунад. Ҳамин тариқ, сарҳади ҷудокунандаи фазои дохилиматнӣ ва 

берунматнӣ ноустувор ва гузаранда мегардад. 



 

 

98 

 

Шаклҳои субъективии ифодаи андешаҳои муаллиф дар ҳикояҳо бо вазифаи 

асосии бадеии муаллиф асоснок шуда, дар муайян кардани он нақши муҳим 

доранд. 

Гуногунии равишҳои ривоятпардозӣ дар ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев ба 

инкишофи табиии анъанаҳои адабиёти романтикӣ ва реалистӣ асос ёфтааст. 

Қонунмандиҳои ривоятпардозӣ дар ҳикояҳо хусусиятҳои хоси насри нависандаро 

инъикос мекунанд. Дар баробари ин, ин хислатҳои мушаххасшуда ифоданокии 

бештари маъноӣ ва расмӣ пайдо мекунанд, ки он бо пурзӯр шудани аҳаммияти ҳар 

яке аз кучактарини ҷузъиёти жанри ҳикоя оварда мерасонад. 

Ҳикояҳо ҳарду тамоюлҳои умумиро дар рушди намудҳо ва равишҳои 

ривоятпардозӣ ва навовариҳои худи Ф. Муҳаммадиев таҷассум мекунанд. Дар 

маҷмуъ, усулҳои ривоятпардозии ҳикояҳои нависанда дигаргуниҳоеро инъикос 

мекунанд, ки дар адабиёти асри ХХ-и шуравӣ ба мушоҳида мерасад.  

 

2.3. Тафовутҳои сабкии ҳикояҳои ҳаҷвии нависанда 

 

Агар ба таърихи рушди насри нави адабиёти тоҷик таваҷҷуҳ кунем, 

дармеёбем, ки ҳаҷв чун ҷараёни алоҳидаи адабӣ аз солҳои 30-юми асри ХХ ҳузур 

пайдо карда, вобаста ба раванди куллии таҳаввули адабиёт давраҳои алоҳидаро 

пушти сар кардааст. Аз назари мавзуӣ осори ҳаҷвии адабиёти шуравиро, ки 

аксаран дар жанри ҳикояи кӯчак нигошта мешуданд, метавон ба се давра ҷудо 

намуд: 

Дар давраи аввал, ки аз нимаи солҳои 20-ум то оғози Ҷанги Бузурги 

Ватаниро фаро мегирад, мавзуи ҳикояи ҳаҷвӣ асосан «мубориза бар зидди 

боқимондаҳои зарарноки ҳаёти кӯҳна», [147, с. 78] яъне интиқоди низоми иҷтимоӣ 

ва сиёсии пешазшуравӣ, расму ойин, дину мазҳаб ва ҳар унсури барои низоми 

сотсиалистӣ бегонаи фарҳанг будааст. Раҳим Ҷалил аз пешгомони ин падидаи 

адабӣ буд ва аксар ҳикояҳоеро, ки ӯ навиштааст, ҳикояҳои ҳаҷвӣ ташкил 

медиҳанд. Масалан, дар ҳикояҳои солҳои 30-юм ин нависанда бештар ба интиқоди 
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хурофот ва намояндагони дин мепардозад, ки баъдан ҳам дар мавзуоти меҳварии 

ҳикояҳояш боқӣ мемонад.  

Дар давраи ҷанг ҳамчунон ки М. Шакурӣ тазаккур медиҳад, «симои 

манфури фашизм ва одамхӯрони фашист ҳадафи тири ҳаҷвиёти советӣ қарор ёфта 

буд» [147, с. 79]. Дар ин давра нависандагони тоҷик дар ҳикоёти ҳаҷвии худ асосан 

нафрат ва безории мардум аз истилогарони немисро дар қолаби тамасхуру истеҳзо 

ва танзи беамон ба намоиш мегузоранд. Бо ин ҳама, ҳикояҳои ҳаҷвии ин давра ҳам 

аз назари шумора ва ҳам аз назари ғоя натавонист ба давраи аввал баробарӣ кунад. 

Зеро дар авохири солҳои 30-юм дар қатори дигар рӯзномаву маҷаллаҳои даврӣ 

маҷаллаи «Мушфиқӣ» ҳам қатъи фаъолият намуд. То нимаи дувуми асри ХХ ин 

ҳолат идома пайдо кард. 

Давраи сеюмро метавон ба оғози фаъолияти дубораи маҷаллаи ҳаҷвӣ, ки ин 

дафъа бо номи «Хорпуштак» арзӣ ҳастӣ мекунад, вобаста донист. Дар ин давра, 

агар аз як тараф, интиқоди «боқимондаҳои ҳаёти кӯҳна» камтар ва мавзуоти ҷангӣ 

кӯҳнатар шуда бошад, аз тарафи дигар, барҳам хӯрдани «назарияи беконфликтӣ» 

шароит фароҳам меоварад, ки нависандагони ҳиҷогӯ бевосита ба баррасии ҳаёти 

муосир пардохта, ҷанбаҳои алоҳидаи иҷтимоӣ, ахлоқӣ ва фардии онро дар қолаби 

ҳаҷв коркард намоянд.  

Ҳикояҳои ҳаҷвии Ф. Муҳаммадиев, ки фаъолияти адабии худро аз нимаи 

солҳои 50-ум оғоз мекунад, маҳз ба ҳамин давраи таърихӣ шомил мешаванд. Аз 

ин ҷиҳат, мо дар ҳикояҳои ӯ интиқоди аносири милливу динии ба низоми 

сотсиалистӣ бегонаро камтар дучор меоем, балки баръакс дармеёбем, ки ин гуна 

осори ӯ ё танзи сабук ва ё ҳаҷви безарар аст. Албатта, ин ҳақиқатро, ки қиссаи 

«Дар он дунё»-ро нависанда ба интиқоди тунд ва бепардаи расму ойинҳои дини 

ислом ихтисос додааст, наметавон сарфи назар кард. Вале бо вуҷуди ин, чунин 

бархӯрд дар ҳикояҳои нависанда дучор намешаванд.  

Мутолиаи ҳикоёти ҳаҷвии нависанда ин нуктаро равшан месозанд, ки чӣ аз 

назари сабк ва чӣ аз назари ғояву муҳтаво, ин дастаи осори Ф. Муҳаммадиев аз 

ҳикоёти дигараш фарқиятҳои куллӣ доранд. Вале пеш аз он ки ба баррасии ин 
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фарқиятҳо оғоз кунем, лозим медонем, ки чанд нуктаи вобаста ба ҳикоёти ҳаҷвии 

нависандаро дар назар бигирем.  

Аввал ин ки аз назари ангеза ва ҳадафи нигориш ҳикояи ҳаҷвии ӯро метавон 

ба ду даста тақсим кард:  

Гурӯҳи аввал ҳикояҳое ҳастанд, ки нависанда онҳоро ҳамчун асари ҳунарии 

адабӣ офаридааст, ки дар онҳо тамоми қонунмандиҳо ва аносири асари адабӣ 

риоят шудаанд.  

Гурӯҳи дувумро ҳикояҳое ташкил медиҳанд, ки нависанда онҳоро дар 

суханрониҳояш аввал шифоҳӣ нақл кардаву баъдан ба қолаби ҳикояи ҳаҷвӣ 

даровардааст. Ба ин гурӯҳи ҳикояҳои нависанда «Нахустин нутқи бандафақир», 

«Оинаи нилгун», «Муболиға» ва «Меҳмоннавозӣ» шомил мешаванд. Ин чаҳор 

ҳикоя дар шумораи аввали маҷаллаи «Садои Шарқ» дар соли 1969 интишор 

ёфтаанд. Дар пешгуфторе, ки ин мақолаҳоро ҳамроҳӣ кардааст, омадааст: «Ин 

чаҳор ҳикоят, ки эҳтимол аз ҷиҳати шакл ва намунаи типии ҳикояҳои ҳаҷвӣ то ба 

андозае тафовут кунанд, аз тарафи муаллиф ҳангоми аз телевизион ва минбари 

маҷлисҳое, ки ба муносибати Даҳаи адабиёти тоҷик дар РСФСР, Даҳаи адабиёти 

Беларус дар Тоҷикистон ва Анҷумани адибони Туркманистон барпо шуда, аввал 

даҳанакӣ гуфта шудааст» [7, с. 382]. Воқеан, ин ҳикояҳои нависанда аз баъзе 

вижагиҳо ва аносири асари бадеӣ маҳрум буда, ҳатто аз назари муҳтаво ҷуз як 

ширингуфтории хос чизи ҷолибе надоранд. Ба иборати дигар, метавон гуфт, ин 

ҳикояҳои нависанда наметавонанд ҳамчун асари ҷиддии адабӣ пазируфта шаванд 

ва дар канори дигар ҳикоёти ҳаҷвии ӯ мавриди баррасӣ қарор бигиранд.  

Як дастаи дигари ҳикоёти ниҳоят кучаки Ф. Муҳаммадиев, ки бори аввал 

дар соли 1960 дар маҷаллаи «Садои Шарқ» чоп шудааст, дар ҳеҷ як маҷмуаҳои 

минбаъдаи нависанда шомил нашудаанд. А. Набавӣ ҳангоми мураттаб сохтани 

ҷилди аввали «Асарҳои мунтахаб»-и нависанда онҳоро аз рӯйи нашри аввал дар 

китоб ҷой додааст. Ин 6 ҳикояи нависанда ҳам бино бар адами бадеият ва аносири 

ҳунарӣ ва ҳамчунин, бо назардошти ин нукта, ки худи Ф. Муҳаммадиев онҳоро 

дар ҳеҷ як аз маҷмуаи худ ҷой надодааст, сарфи назар шуданд.  
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Бо зикри ин нукот метавон ба баррасии тафовутҳои ҳикояҳои ҳаҷвии 

нависанда пардохт. Маълум аст, ки ҳаҷв ба худии худ мусталзами баъзе аз 

мухтассот ва вижагиҳое ҳаст, ки барои барҷаста сохтани ҷанбаҳои ҳаҷвии рафтору 

гуфтори қаҳрамон, падидаҳо ва моҷароҳои ҳаётӣ истифода мешавад. Масалан, 

фардият бахшидани сабки гуфтори қаҳрамон дар ҳикояҳои ҳаҷвии нависанда аз 

ҷумлаи чунин мухтассот аст. Қаҳрамони ҳикояи «Хоҷанавпараст» Мирҳасан 

Зиракӣ суханашро бо ҷумлаи «ман ба шумо гӯяму шумо ба ман зеҳн монед» шуруъ 

ва ин ҷумларо ҳар дам такрор мекунад, ҳар як андешаи худро хоставу нохоста, 

баҳудаву беҳуда рақамгузорӣ мекунад, сухани худро дубора шарҳу тафсил 

медиҳад:  

«Ҳар як инсон, ман ба шумо гӯяму шумо ба ман зеҳн монед, дар ҳаёт, яъне 

дар рӯйи Замин, аз худ бояд нишонае гузорад. Ин якум, - гуфт ӯ. – Дар ҳар кор 

навигарӣ дарорад. Ин дуюм. Бояд иқрор шавам, ки худи ман ҳам навигариро дӯст 

медорам. Ин сеюм. Набошад зиндагонӣ пеш намеравад. Ман ба шумо гӯяму шумо 

ба ман зеҳн монед, ин чорум. Хуллас, ки ҳар кас бояд худашро нишон диҳад. Ин 

шашум, э... панҷум» [7, с. 321]. 

Гоҳо рақамгузориҳои Зиракӣ чунон дурудароз мешаванд, ки худи гӯянда 

ҳисобашро гум кардаву вале боз онро идома медиҳад: 

«...Дурандеш шудан даркор. Ин ҳафтум. Агар ҳар як гражданин ғами илму 

техникаю тараққиёту ва ғайраю ва ҳоказоҳоро намехӯрд, мушаки мо ба Моҳ 

намерасид. Ин... чандум? Ҳа, нӯҳум. Хуш, ман ба шумо гӯяму шумо ба ман зеҳн 

монед...» [7, с. 324]. 

Агар аз як тараф жожхоҳӣ ва суханбозиҳои Мирҳасан Зиракӣ фардияти 

шахсияти ӯро таъмин кунад, аз тарафи дигар, то кадом андоза бемаънӣ будани 

амалу иқдомҳои ӯро нишон медиҳад. Ҳамчунин, истифодаи ин равиш ба 

нависанда имкон медиҳад, ки хандадор будани рафтори чунин инсонҳоро ба як 

танзи малеҳ нишон бидиҳад.  

Дар ҳикояи «Таклиф» ҳам қаҳрамони марказӣ, ки ҳамчун ровии пайранг 

амал мекунад, дар нутқи худ уснури такрорро зиёд истифода мебарад. Ӯ ҳангоми 
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сухан кардан батакрор «муаллим» гуфта муроҷиат мекунад, ҳамчунон ибораи 

«мисолани гап»-ро дар сари ҳар як андешаи тоза ҳамроҳ мекунад. Бар иловаи инҳо, 

ин қаҳрамон сари ҳар вақт аз ҳамсуҳбати худ хоҳиш мекунад, ки сабаби ину онро 

аз ӯ пурсад. Дар ин ҳолат, ҷумлаҳои зерин такрор меёбанд: «Чаро гуфта пурсед, 

муаллимҷон, илтимос пурсед-дия. Ҳо, боракалло» [7, с. 343]; «Шумо, муаллимҷон, 

аз ман савол кунед, ки чаро ман ҳанӯз зиндаам? Илтимос, пурсед-дия. Ҳо, бале, 

ҳазор раҳмат» [7, с. 344]; «Шумо, муаллим, аз ман пурсед, ки ин тадбир аз куҷо 

пайдо шудааст? Илтимос, якта савол-дия, муаллим. Ҳо, бале, сад офарин» [7, с. 

345].  

Агар дар ҳикояи аввалӣ такрори ҳамон як сухан дар нутқи қаҳрамон 

жожхоҳӣ ва суханбозии ӯро ба намоиш гузорад, дар ҳикояи «Таклиф» ин такрор 

ба содагӣ ва хислати авомона доштани қаҳрамон ишорат мекунад.  

Дар ҳикояи «Фелйетони зур» кампири Шарифа-хола сари ҳар сухан вожаи 

«гӯед»-ро такрор мекунад. Бояд холисона тазаккур дод, ки воқеан бо ин роҳ 

фардият бахшидан ба сабки қаҳрамон бисёр табиӣ воқеъ шудааст, зеро дар гӯиши 

баъзе аз минтақаҳои Тоҷикистон, масалан гӯиши мардуми Масчо такрори ин 

феъли амрӣ маъмул аст.  

Ҳамин тавр, дар ҳикояи «Усто гараж» Исмоил ҳам поёни ҳар суханаш вожаи 

«оламоро»-ро такрор мекунад. Чунонки дида мешавад, Ф. Муҳаммадиев аз 

фардият бахшидани нутқи қаҳрамон ба ҳадафҳои гуногун дар ҳикояи ҳаҷвӣ 

истифода мебарад. Ин унсури ҳаҷв ба нависанда имкон додааст, ки аз як тараф 

ҷанбаҳои ҳаҷвии ҳикояро пурқувват созад, аз тарафи дигар, ба шахсиятсозии 

қаҳрамон, интиқоди танзомези баъзе аз хислатҳои ғайримуқаррарии атрофиён 

замина фароҳам оварад.  

Аз дигар тафовутҳои сабкии ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев ғоя ва мундариҷаи 

онҳост. Ба фарқ аз ҳикояҳои дигари нависанда, ки масоили мубрами ахлоқӣ ва 

мушкилоти рӯз ба ҷиддият мавриди таҳқиқи бадеӣ қарор мегиранд, ҳикояи ҳаҷвии 

ӯ бештар ба мавзуоти сабук мепардозанд. Албатта, дар ҳикояҳои ҳаҷвии нависанда 

ҳам, пеш аз ҳама, ягон паҳлуи масъалаи ҳаётӣ баррасӣ мешавад, аммо ин масоил 
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наметавонанд ҷузви навоқиси харобовар бошанд. Масалан, мундариҷаи ҳикояи 

«Хоҷанавпараст»-ро метавон ба зарбулмасали машҳури «ба ҷойи салла калла 

овардан» хулоса кард.  

Мирҳасан Зиракӣ ҳамеша дар андешаи навоварӣ дар кору рӯзгори худу 

дигарон аст. Ӯ мехоҳад дар ҳама соҳаҳои ҳаёт мардум ягон чизи тоза, 

ғайримуқаррарӣ ворид созанд. Бо ҳамин андеша ӯ, ки тоза мудири ҳаммом таъйин 

шудааст, фармонҳои аҷибу ғариби худро ироа месозад: 

«...7. Аз 17 ноябри соли 1959 шуъбаи занона ба шуъбаи мардона табдил дода 

шавад. 

8. Аз худи ҳамон рӯз шуъбаи мардона ба шуъбаи занона табдил дода шавад. 

9. Лавҳае, ки ба дари шуъбаи занона часпонида шудааст, канда ба дари 

шуъбаи мардона часпонида шавад...» [7, с. 322]. 

Ф. Муҳаммадиев дар тимсоли Зиракӣ инсонҳоеро ба тозиёнаи танқид 

мегирад, ки дар анҷоми коре зиёдаравӣ ва ифрот ба харҷ медиҳанд, ё ҳар амру 

фармони роҳбарияти худро кӯр-кӯрона ва бидуни ба назар гирифтани воқеияти 

ҷорӣ ба ҷо оварданӣ мешаванд. Агарчи чунин рафтор дар ҷомеа наметавонад 

натиҷаи хубе дошта бошад, вале танзи малеҳи нависанда хонандаро ба ин андеша 

мерасонад, ки ин падидаи рафторӣ ҳамчун як ҷузви табии ҳаёт ҳамеша вуҷуд 

хоҳад дошт. 

«Иди нав» ҳикояи дигари нависанда аст, ки дар он бархӯрди мардуми омма 

ба хабари парвози аввалин зан дар «киштии фалакпаймо» ба тасвири бадеӣ кашида 

мешавад. Нависанда дар ин ҳикоя ҳаёти рӯзмарраи мардумро бисёр моҳирона дар 

қолаби танзи малеҳ даровардааст. Нависанда муваффақ шудааст, ки дар ин ҳикояи 

кучак муносибатҳои хонаводагӣ, занушавҳарӣ ва ҳамсоягиро тасвир кунад.  

Муносибати хонаводагӣ: 

«Дар хона картошка пӯст канда менишастам. Донишмандони ин кор ҳар 

замон аз хонаи дигар истода дастуруламал медоданд: 

- Ягон ҷояш чала намонад. 

- Ҳа, хуб. 
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- Вақти реза кардан зинҳор ҳушёр шавед. 

- Ҳа, хӯш. 

- Дастатонро набуред. Корд тез. Дина худам чарх доронда омадам. 

- Ҳа, хӯш. 

- Оби лаганча нарезад... 

- Ҳа, хуб...» [7, с. 326]. 

Муносибати заношавҳарӣ: 

« - Ба кӣ хат навиштанӣ ҳастанд ҷаноби Шумо? – бо як карашмаи 

истеҳзоомез пурсид зан. 

- Ба Терешкова. 

- Астағфируллоҳ! Ҷиммакак рафта шинед ба ҷоятон...» [7, с. 328]. 

Муносибати ҳамсоягӣ: 

«Дар дамгаҳи подъезди мо як гурӯҳ мардҳо суҳбат карда менишастанд. Дар 

гӯшае шоҳмоти бозиаш нотамом мехобид. 

- Акнун ба болои 8 март 16 июл ҳам иди занҳо мешудагист-дия, - гуфт 

марде <...> 

- Аллакай шуд, - гуфт челонгари водопровод ва ба атроф ишора намуд. 

- Ҳар рӯз иди занҳо бошад ҳам, меарзад, бо ҳарорат гуфт файласуфи 

ҷавон. 

- Шумо, ука, ҳоло муҷаррад, - эътироз кард соҳиби дастархон, – саратон 

дуто шавад, ана баъд гап мезанед» [7, с. 330]. 

Тавфиқи Ф. Муҳаммадиев дар ин ҳикоя, пеш аз ҳама, дар он аст, ки ӯ ба 

ҷузъиёти назарногири зиндагии ҳаррӯза чашм дӯхта, бо сохтани саҳнаҳои 

хандадор ва дар назари аввал одӣ воқеияти ҳаётиро ба хонанда бозгӯ мекунад. 

Нависанда дар ин ҳикоя ба ҷанбаҳое аз зиндагии мардум механдад, ки онҳоро дар 

ҳаёти воқеӣ на ҳама метавонанд ба мушоҳида бигиранд. 

Дар ҳикояи «Таклиф» Ф. Муҳаммадиев дубора ба намояндаи омма муроҷиат 

мекунад. Қаҳрамони ин ҳикоя аз ҳамсуҳбаташ, ки аз ӯ бо эҳтиром муаллим ном 

мебарад, пай дар пай хоҳиш мекунад, ки имсол ба деҳаи дурдасти ӯ - Сомондара 
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меҳмон шавад. Ӯ суханро аз таърифу тавсифи деҳаи худ оғоз мекунаду нохудогоҳ 

ба тафсилоти мушкилоти сафар ба Сомондара мепардозад. Ҳамин тавр, аз нақли ӯ 

муаллим огоҳ мешавад, ки дар роҳи Сомондара хатари ҳар лаҳза ба марг рӯ ба рӯ 

шудан бисёр калон аст. Нақли қаҳрамон муаллимро ончунон ба даҳшат меоварад, 

ки ӯ ҳатто аз беҳушӣ аз по меафтад. 

Қаҳрамони ин ҳикоя тимсоли одамонест, ки худ нохудогоҳ ва бидуни он ки 

худ дарк кунанд барои худ мушкил эҷод мекунанд. Қаҳрамони ҳикояи Ф. 

Муҳаммадиев зоҳиран се сол пай дар пай муаллимро ба деҳа даъват мекунад, аммо 

муаллим то ҳанӯз ин даъватро иҷобат накардааст. Ин бор ҳам, ки ӯ аз хатароти 

маргбори роҳи сафар мегӯяд, муаллим ба даҳшат меафтад. Албатта, ин қаҳрамон 

ҳеч гоҳ пай намебарад, ки ин ҳама сол садди сафари муаллим худи ӯст. Ӯ аз 

муаллим гиламанд ҳам ҳаст, ваъда медиҳаду намеравад: 

«Гап ҳамин. Аҳду паймон ҳам ҳамин, муаллимҷон. Ин дафъа суханамро ба 

замин намемонед. Ҳатман ва ҳукман меравем. Сайри Сомондара як умр аз ёдатон 

нахоҳад рафт» [7,  с. 347]. 

Ҳамин тавр, ин ҳикояи нависанда дубора собит месозад, ки Ф. Муҳаммадиев 

дар интихоби мавзуи ҳикояи ҳаҷвӣ маҳорат дорад, марзи борики танзи малеҳ ва 

истеҳзоро хуб дарк мекунад. 

Ҳикояи ҳаҷвии дигари нависанда «Минбар ва ҷорӯб» тамсилист. Дар он 

муносибати адувонаи минбару ҷорӯб тасвир шудааст. Манзури муаллиф аз 

минбар, албатта, инсонҳоест, ки ҳама кору амалашон дар ҳарфу суханашон тамом 

мешавад. Ин нуқтаи назарро ҳарфҳои поён, ки ҳамчун андешаҳои ҷорӯб омадаанд, 

тасдиқ мекунад: «Лекин мо на як бору ду бор аз пасаш дидаем, ки даруни вай 

холист. Усто онро аз фанери одӣ сохтааст. Фақат ҳамин қадар, ки устокорона ранг 

карда, чунон рахҳои аҷоибу ғароиб кашидааст, ки гӯё он аз фанери тунку не, аз 

чӯби гаронбаҳои булут, ё ақаллан аз чӯби асили санавбар сохта шуда бошад...» [7, 

с. 359]. 

Ҷорӯб тимсоли касонест, ки бо вуҷуди дар корҳои ҷамъиятӣ саҳми бузург 

доштанашон, пушти парда ва бидуни таваҷҷуҳ мемонанд. Албатта, муаллиф 
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ишорат мекунад, ки ин ҳолатро сабаб фақат зоҳирбинии инсонҳост: ҷорӯб ба фарқ 

аз минбари пурнақшу нигор ҳамеша хоколуд ва бидуни пардоз аст.  

Орзупарастиву ширинхаёлӣ, ки ба ҳамаи инсонҳо хос аст, мавзуи ҳикояи 

«Фелйетони зӯр» аст: 

«Ҳодӣ ба сафар баромад. Ба яке аз колхозҳои навбунёди заминҳои навкорам 

мерафт. Пиразане, ки шавҳар ва як писарашро солҳои ҷанг талаф додааст, аз болои 

раиси сангдил шикоят кардааст. Сарлавҳаи обдор, сатрҳои хашмолуди фелйетони 

ояндаро пеши назар меоварду дилаш аз ифтихор моломол мешуд. Ӯҳ, чӣ хел боб 

хоҳад кард раиси аз худ рафтагия!» [7, с. 361]. 

Аммо маълум мешавад, ки пиразан иштибоҳ кардаву мушкиле дар миён 

нест. Аммо то огоҳ шудан аз ин ҳақиқат Ҳодӣ барои фелйетони ояндааш ҳазору 

як тарҳ мекашад, аз ҳар касу ҳар чиз гумон мебараду пешдовариҳо мекунад. 

Албатта, хонанда дармеёбад, ки қаҳрамони ҳикоя ба дуруст будани ҳамаи ин 

андешаҳояш умедвор аст, зеро дар ин сурат ӯ бо навиштани «фелйетони зӯр» 

пешрафт хоҳад кард. Комёбии Ф. Муҳаммадиев ҳам дар он аст, ки чанд нуктаро 

ба ҳам пайванд додааст: яке орзупарварии инсон, дигаре пешдовариҳои ӯ ва савум, 

ба хотири муваффақ шудан ба ҷойи ҳақиқат пазируфтани хаёлоти худ. Ин 

хислатҳо аз ҷумлаи вижагиҳои сириштии инсонанд, ки ислоҳи он кори воқеан 

душвор ва барои аксарият имконнопазир аст. Ҳамин аст, ки нависанда дар 

тимсоли Ҳодӣ ба сиришти инсонҳо ва бечорагии онҳо дар баробари чунин 

ҷанбаҳои афъолашон механдад. 

«Усто гараж» ҳикояи ҳаҷвии дигари Ф. Муҳаммадиев аст, ки он ҳам дар 

қолаби танзи малеҳ офарида шудааст. Ин ҳикоя ба фарқ аз ҳикояҳои баррасишуда 

моҷарои ҳаётиеро нақл мекунад, ки дар он масъала ва ё мушкилоте ҷой надорад. 

Қаҳрамони ҷавони ин ҳикоя Нур «Жигули» мехараду ба силсилаи мушкилоте 

дучор мешавад, ки интизор надошт. Шояд дастоварди ин ҳикоя дар  он бошад, ки 

хонанда бидуни ин ки аз рафтору гуфтори қаҳрамонон маънои дигареро ҷӯё 

шавад, бидуни ин ки аз ғояи ҳикоя мушкилеро дарёбад, танҳо аз рафторҳои 

хандадори қаҳрамонон завқ мебарад, хушҳол мешавад.  
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 «Косадум» охирин ҳикоятест, ки соли 1982 эҷод шудаву дар қатори 

ҳикояҳои ҳаҷвии нависанда ҷой дода шудааст. Аммо баръакси дигар ҳикояҳои 

ҳаҷвии нависанда, ки дар онҳо танзи малеҳ ва ё ҳаҷви сабук мавқеъ доранд, 

«Косадум» лаҳни тунди истеҳзо дорад. Дар ин ҳикоя Ф. Муҳаммадиев аз 

наммомону хабаркашони бевиҷдоне интиқод мекунад, ки дар ҳар як кору амали 

атрофиён хатову иштибоҳ ва қонуншиканӣ меҷӯянд, хушнудӣ ва пешрафти 

дигаронро комилан таҳаммул намекунанд. Нависанда ин шахсиятҳоро ба 

косадуме шабоҳат додааст, ки «аз нафаси заҳраш ҷонварон ҷо ба ҷо мемиранд, 

бешаҳо оташ мегиранд, сангҳо ба тӯдаи хокистар мубаддал мешаванд» [7, с. 373].  

Муаллиф бо нақли моҷароҳои алоҳида ба таври мушаххас мусибатҳоеро 

қаламдод мекунад, ки бар асари хабаррасониҳои бардурӯғи чунин ашхос мардум 

пушти сар мекунанд. Лаҳни тунди ин ҳикояро Ф. Муҳаммадиев кофӣ намедонад 

ва дар охири сухан бевосита ба хонанда муроҷиат мекунад: «Косадум ба сифати 

персонажи бадгуҳари афсонаҳои бостонӣ бигзор, ки бошад. Лекин косадуми зинда 

аз ҷамъияти мо, ки беҳтарин намунаи ҷамъияти инсоният аст, бояд дуртар афканда 

шавад» [7, с. 379]. 

Дигар тафовути чашмгире, ки дар ҳикояҳои ҳаҷвии нависанда дида 

мешавад, ҳаҷми онҳост. Тамоми ҳикояҳои ҳаҷвии нависанда аз назари сохтор ва 

ҳаҷм кучактар аз ҳикояҳои дигари ӯ ба назар мерасанд. Чунин амр бар асари ин 

ҳақиқат аст, ки дар шеваи ҳаҷву мутоиба ҳар як сухан, ҳар як ҷузъи пайранг бояд 

ҷанбаҳои ҳаҷвии худро аз даст надиҳад, дар ғайри ин сурат, назокати ҳаҷв ва 

тундии танз хиратар хоҳад шуд. Яке аз омилҳои хонданӣ будани ҳикояҳои ҳаҷвии 

Ф. Муҳаммадиев ҳам маҳз дар риояти ҳамин меъёр аст.  

Аз назари луғавӣ бошад, баръакси интизор миёни ҳикояҳои ҳаҷвии 

нависанда ва дигар осораш тафовуте ба назар намерасад. Масалан, дар бисёре аз 

ҳикояҳои ҳаҷвии Раҳим Ҷалил ва дигарон аносири лаҳҷа бисёр истифода мешавад. 

Аммо ҳамчунон ки дар ҳикояи ҷиддии Ф. Муҳаммадиев ҳам истифодаи ноҷо ва 

нолозими аносири лаҳҷавии забон бисёр ба чашм мехӯрад, ва чунончи ишора 

рафт, аз ҷумлаи навоқиси ҷиддии осори ӯст, дар ҳикояҳои ҳаҷвии ӯ ҳам ин вижагӣ 
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ҷой дорад. Ба иборати дигар, умумияти сатҳи луғавии ҳикояҳои ҳаҷвии Ф. 

Муҳаммадиев бо дигар навиштаҳояш маҳз дар истифодаи зиёди аносири лаҳҷавии 

забон дар ҳар ду гурӯҳи осораш аст. 

Ҳамин тавр дида мешавад, ки ба ҷуз аз ҳикояи «Косадум» тамоми ҳикояҳои 

ҳаҷвии Ф. Муҳаммадиев, пеш аз ҳама, дорои мундариҷаи сабук буда, дар он 

масъала ва мушкилоте матраҳ намешавад, балки баъзе аз ҷанбаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ 

дар либоси ҳаҷву танз пешкаши хонанда мегардад. Гузашта аз ин, нависанда дар 

навиштани ҳикояҳои ҳаҷвӣ аносир ва вижагиҳои ин навъи адабиро ба назар 

гирифта, бо ин роҳ ҷанбаҳои хандадори хӯву хислати инсонӣ, падидаҳои ҳаётӣ ва 

моҷароҳои зиндагиро барҷаста месозад. 
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БОБИ  III  

ВИЖАГИҲОИ МУҲТАВОӢ ВА ДАРУНМОЯИ ҲИКОЁТИ ФАЗЛИДДИН 

МУҲАММАДИЕВ 

 

3.1. Ҳикояҳои Фазлиддин Муҳаммадиев дар қаринаи  

реализми сотсиалистӣ 

 

Реализми сотсиалистӣ  «ҷараёни идеологии ҳунари расмии ИҶШС дар 

солҳои 1934-1991» [46, с. 531], «равиши ҳунарии адабиёт ва ҳунар, ки баёни 

зебоишинохтии мафҳуми шинохти сотсиалистӣ аз ҷаҳон ва инсон аст ва бар пояи 

даврони мубориза барои истиқрор ва эҷоди як ҷомеаи сотсиалистӣ эҷод шудааст» 

[158, с. 414]. Онро равиши пешрави адабиёт ва ҳунари шуравӣ медонистанд.  

Реализми сотсиалистӣ огоҳона ва ҳадафмандона дар давраи шаклгирии 

фаъол навъе фарҳанг муаррифӣ шуд, ки илзомоти ҷадиди роҳбарии шуравиро 

бароварда мекард. Тамаркуздиҳии саноат ва кишоварзӣ дар авохири даҳаи 1920 

мусталзами тағйироти мушобеҳе дар мудирияти адабиёт ва тамаркуздиҳии худи 

адабиёт буд, фарз бар ин буд, ки фақат дар ин шароит метавон ба таври системавӣ 

ҷомеаи ҳамфикрро дар масири ояндае равшантар пеш бурд. Ин бад-ин маъност, ки 

на танҳо лозим буд нависандагон гирди як созмони воҳид муттаҳид шаванд, балки 

бояд онҳоро ба навиштан бар асоси усули ягонаи офаринандагӣ ташвиқ кард. 

Ба назар мерасад, ки реализми сотсиалистӣ яке аз маъдуд равишҳое дар 

адабиёт будааст, ки билофосила ба унвони омода ба пайравони билқуввааш ироя 

шуд. Назарияи реализми сотсиалистӣ асосан дар остонаи аввалин кунгураи 

нависандагони шуравӣ тавсеа ёфт. Шояд муваффақтарин назарияпардози давраи 

аввали равиши ҷадид А. Луначарский бошад. Ӯ ки ба шиддат бемор буд, дар 

дувумин ҷаласаи кумитаи созмондиҳӣ барои омодасозии кунгураи навбатии 

нависандагон дар 12-уми декабри соли 1933 рисолаи муфассалеро дар мавриди 

таъйини муҳтавои равиши ҷадид ироа кард. 
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Луначарский дар пешниҳодоти худ аз идеяҳои ҷомеашиносии марксистии 

ҳунар ба унвони рӯбинои иҷтимоии идеологӣ, ки нақши фаъоле дар муборизаи 

синфӣ ифода мекунад, сарчашма мегирад: «Вазифаи адабиёт дар ҳамаи замонҳо 

созмондиҳии синфе буд, ки тавонад аз он намояндагӣ кунад» [68, с. 524]. 

Мутобиқи ин назария, «синфҳои ҷавони қудратманде, ки вазифаи тағйири шакл 

додан ба кулли ҷомеа, муаррифии равишҳои ҷадиди тасхири табиат тавассути 

инсонро дар пеш доранд, ба воқеъгароӣ тамоюл доранд» [68, с. 524], зеро «ниёз ба 

ҳидояти муҳити зист доранд. Онҳо бояд худ, табиат неруҳои иҷтимоиро, ки бо 

онҳо душманӣ мекунанд ва он ғалабаҳоеро, ки барои онҳо бояд мубориза баранд, 

шиносанд» [68, с. 495].  

Дар натиҷа, пролетариат ки барои сохтани як ҷомеаи ҷадид мубориза 

мекунад, ниёз ба реализм дорад, аммо бояд ин реализм хосса ва ҷудо аз реализми 

мавҷуда бошад. А. Луначаркий дар ишороти худ ин реализмро гоҳе ёдгорӣ, гоҳе 

пролетарӣ ва гоҳе сотсиалистӣ меномад. Ба ақидаи ӯ, ин навъи ҷадиди реализм 

бояд чанд вижагӣ дошта бошад.  Масалан, ба ақидаи ӯ реализми ҷадид «комилан 

пӯёст», зеро воқеиятро «ба унвони як таҳаввул, ба унвони ҷунбише, ки дар 

кашмакаши мудовими зиддиятҳо дар ҷараён аст» [68, с. 495], дар назар дорад. 

Агар ба пажӯҳишоти то ин замон анҷомёфтаи вобаста ба реализми 

сотсиалистӣ назар андозем, як зиддияти равшанро мушоҳида хоҳем кард. Аз як 

тараф, муҳаққиқони адабиёти даврони шуравӣ ба хотири ба реализми сотсиалистӣ 

нисбат додани ҳар як падидаи хубу муваффақи адабии баъдиинқлобӣ онро навъе 

«асли адабиёти шуравӣ» дониста, ҳар падидаи ба сиёсат ва дидгоҳи замони худ 

номатлуби адабиро натиҷаи инҳироф аз усулҳои реализми сотсиалистӣ 

донистаанд. Аз тарафи дигар, бо оғоз ёфтани раванди барҳамхӯрии низоми 

шуравӣ пажӯҳишгарон ба адабиёти реализми сотсиалистӣ тамоми адабиёти 

«фармоишӣ», «сохта», «сатҳӣ» ва мисли инҳоро, ки бархоста аз мухтассоти ягонаи 

сохторӣ-муҳтавоиии адабиёти давраи сталинист, марбут донистаанд. Ҳамчунон 

ки дар адабиётшиносии шуравӣ муҳаққиқон аз хилоли тамоми осори 

нависандагону шоирони бузург пай ва нишони реализми сотсиалистиро ҷӯё 
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мешуданд, муҳаққиқони баъдина дар ҷустуҷӯи инҳирофи осори мондагори ин 

давра аз ин равиш шуданд.  

Ҳамчунин, бояд тазаккур дод, ки як бархӯрди миёна ҳам дар ин робита ҷой 

доранд. Масалан, муҳаққиқ Ю. Борев бо такя ба адабиётшиносони шуравӣ ба 

адабиёти реализми сотсиалистӣ ҳамаи адабиёти бадеии «қонунӣ»-и замони 

шуравиро дохил мекунад [119, с. 402-418]. Ба ин дастабандии пажӯҳишгар, ки 

давраи таърихии реализми сотсиалистиро аз соли 1900 то 1990 донистааст, ҳамаи 

осори адабӣ ворид шудаанд: Аз осори М. Горкий, Фадеев, Фурманов то Айтматову 

Шукшин. Бо ин ҳама, дар «Назарияи адабиёт»-и ӯ таъсиру нуфузи назариёти 

муҳаққиқони ғайришуравӣ ба таври возеҳ дида мешавад: адабиёти камарзиши 

давраи сталинӣ (ба мисли Бабаевский, Суров) ҳам аз назари Ю. Борев шомили 

гурӯҳи адабиёти реализми сотсиалистӣ мешавад. 

Нуқтаҳои дар боло зикршуда оид ба объекти омӯзиши реализми сотсиалистӣ 

ба назари мо, комилан иштибоҳӣ ба назар мерасанд. Адабиётшиносони шуравӣ ба 

реализми сотсиалистӣ тамоми осори адабии беҳтару барҷастатари адабиёти 

умумишуравиро нисбат медиҳанд (ки ин албатта, дуруст нест), адабиётшиносони 

пасошуравӣ бошад, тамоми мухтассоти манфии осори адабии ин давраро (ки ин 

ҳам дуруст нест). Пайванди механикии ин дидгоҳҳо боиси нофаҳмиҳои амиқ 

мегардад. 

Дар доираи ин мавзуъ масъалаи пайдоиши реализми сотсиалистӣ низ 

мунсифона ва ба таври қобили қабул баррасӣ нашудааст. Дар адабиётшиносии 

шуравӣ асосан ба пайванди генетикии ин равиши адабӣ ба воқеиятҳо ва 

идеологияи таърихӣ (ки албатта дар ин сурат марксизм асоси ғоявии ин равия 

маҳсуб меёфт) аҳаммияти дучанд дода мешавад. Ду хатти дигари пайдоиш: 

муносибат ба адабиёти пештара ҳамчун ганҷинаи имконот ва заминаҳои раванди 

эҷодӣ ва робита бо воқеияти забонҳои миллӣ, ки нависанда аз он ногузир истифода 

ва коркард мекунад, нисбатан кам таҳлилу воковӣ шудааст. 

Ба назари мо, осоре, ки «маркази зебоишинохтӣ»-и реализми сотсиалистиро 

ташкил медиҳад, на бар асоси як назарияи хаёлӣ, балки бар асоси нигариш 
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алоқамандона ба ҳастии иҷтимоӣ ва ҷаҳони идеологияҳои зинда (на ба ҳукми 

қонун даромада) офарида шудаанд. Аз ин манзар, рӯйкарди нақди адабии шуравӣ 

ба баррасии таърихии реализми иҷтимоиро бояд ба таври умумӣ саҳеҳ донист. 

Аммо ба ҳеч ваҷҳ кофӣ нест пажӯҳиши таърихӣ бояд бо таваҷҷуҳ ба масъалаи 

пайдоиши реализми сотсиалистӣ дар маҷмуаи адабӣ такмил шавад. Илова бар ин, 

лозим аст нигариши он ба воқеиятҳои забони миллӣ дар марҳалаи кунунии 

ташаккул барҷаста шавад. 

Дар сарчашмаҳои адабиётшиносии шуравӣ ва муосир асосан ба се вижагии 

реализми сотсиалистӣ таъкид мекунанд: 

1. Мардумӣ будани он. М. Шакурӣ дар мавриди робитаи осори С. Айнӣ бо 

диди зебоишинохтии ҷомеа суҳбат карда, хулоса мекунад, ки «ӯ барои халқ асар 

менавишт ва воситаҳои тасвири бадеиро ҳам аз халқ гирифтан мехост, кӯшиш 

мекард, ки воқеиятро ба он тарзе ки ҳаст, ба тасвир гирад ва ин тасвир аз диди 

худи халқ дур набошад» [143, с. 133]. 

2. Ҳизбӣ будани он. Мирзо Турсунзода менависад: «Дар санъати реализми 

сотсиалистӣ, ки ба принсипҳои халқият ва партиявият асос ёфтааст, навоварии 

ҷасурона дар тасвири ҳаёт ва истифода кардан ва инкишоф додани ҳамаи 

анъанаҳои пешқадами маданияти ҷаҳон якҷоя ба ҳисоб гирифта мешавад» [72, с. 

50]. 

3. Дақиқ будани он. Соҳиб Табаров дар мавриди мавзуи адабиёти шуравӣ 

сухан карда, менависад, ки «умумияти адабиёти советии тоҷик бо адабиёти ҳамаи 

халқҳои дигари советӣ дар тарзи тасвири конкретӣ ва воқеияти реалистии ҳаёт ва 

образҳо... дар инъикоси воқеӣ-реалии ҳодисаҳои гуногуни ҳаёти сотсиалистӣ ва 

амсоли инҳо низ равшан маълум шуда меистад» [116, с. 63]. 

Ҳоло метавон бо такя бар ин пешдаромади кӯтоҳ ҳикояҳои Ф. 

Муҳаммадиевро дар қаринаи реализми сотсиалистӣ баррасӣ кард ва нишони се 

вижагии зикршударо дар онҳо бозҷуст. 

Дар масъалаи мардумӣ будани адабиёт, ё ҳамчунон ки дар нақди шуравӣ 

роиҷ аст, «халқияти адабиёт», дидгоҳҳои адабиётшиносони шуравӣ ба ин далел ба 
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ҳамдигар мувофиқат мекунанд, ки худи асосгузори адабиёти муосири тоҷик – 

Садриддин Айнӣ дар робита ба ин масъала бисёр гуфтаву навишта ва таъкид 

кардааст. Ин дидгоҳҳои С. Айниро Муҳаммадҷон Шакурӣ бисёр мӯшикофона ва 

албатта, аз манзари нақди шуравӣ нақду баррасӣ кардааст. Манзур аз мардумӣ 

будани адабиёт, пеш аз ҳама, ин будааст, ки нависанда ва ё шоир бояд аз забони 

зиндаи халқ истифода кунад, аз вожагону иборот ва ҷумлабандиҳои «кӯҳна» ва 

барои мардуми оддӣ ғайри қобили дарку фаҳм худдорӣ намояд. Ҳамчунин, 

истифода аз истилоҳоти русии мафоҳим аз ҷузвҳои муҳим ва ҳатто зарурии забони 

адабии шуравӣ ба ҳисоб мерафт. 

На танҳо ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев, балки тамоми осори нависанда 

комилан ба ин талаботи равиши реализми сотсиалистӣ мувофиқат доранд. Ӯ на 

танҳо бо корбурди забони зиндаи халқ аз истифодаи вожагони адабии миёни 

мардуми омма роиҷнабуда даст кашидааст, балки бисёре аз аносири лаҳҷавии 

забонро истифода карда, бо ин роҳ забони осори хешро бештар ба забони лаҳҷа 

наздик бурдааст, на ба забони поки адабӣ: «Ин аз андомашон маппа-маълум» [7, 

«Савдои умр», с. 108]; «Ҳамин ақлат-катӣ аз зимистон чӣ хел баромадӣ, ука?» [7, 

«Суди рафиқон», с. 138]; «Аммо сонитар, рафта-рафта сахт гап мезадагӣ ва дар 

охири умраш ҳатто ба рӯяш давида, маломат мекардагӣ шуданд» [7, «Рӯзи дафни 

Усто оқил», с. 184]; «Наққош пешинӣ ба хона телефон карда...» [7, с. 200]; «Ҳа, 

оварда шинониданаш соз шуд» [7, «Эй санам», с. 298]; «Кораш бисёр чатоқ буд 

он рӯзҳо» [7, «Эй санам», с. 298]; «...аз миллачаҳои лентадораш дошта, кайҳо боб 

мекардам-куя» [7, «Ҷага», с. 274]; «Вай аслан ба майнӯшӣ шилқин набуд» [7, 

«Тамошо», с. 252]. 

Ҳатто дар забони лаҳҷавии тоҷикон «маппа-маълум» корбурд надорад. Ё 

мардум «пешинӣ» намегӯянд, балки ҳамон «пешин»-ро ҳам дар мавриди ифодаи 

замон истифода мекунанд. Вожаи «шилқин» бошад, дар мисоли охир аз назари 

маъноӣ нодуруст истифода шудааст. Агар дар мисоли «ҳа, оварда шинониданаш 

соз шуд» [7, «Эй санам», с. 298] лаҳҷаи мардуми ҷануб истифода шуда бошад, дар 

ҷумлаи «...аз миллачаҳои лентадораш дошта, кайҳо боб мекардам-куя» [7, 
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«Ҷага», с. 274] лаҳҷаи шимол корбурд дорад, ки барои хонандаи ба ин лаҳҷаҳо 

бегона қобили фаҳм нахоҳанд буд. 

Албатта, бояд ин ҳақиқатро пазируфт, ки намешавад бо назардошти 

меъёрҳои имрӯзаи забони адабӣ ва умуман, нақди адабӣ осори даврони шуравиро 

арзёбӣ кард. Бо таваҷҷуҳ ба таҳаввули чашмгир ҳам дар забон, ҳам дар адабиёт ва 

ҳам дар бархӯрд бар ин ду унсури фарҳангӣ дар ҳар даврае аз таърих, меъёрҳои 

нақд ҳам дар ҳар давра фарқ мекунанд. Вобаста ба масъалаи корбурди забон ҳам, 

наметавон меъёрҳо ва талаботҳои забони адабии имрӯзаро санги маҳаки нақди 

забони осори мансури адабиёти шуравӣ қарор дод. Маълум аст, ки истифодаи 

вожагони ишорашудае, ки дар ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев корбурд доштаанд аз 

назари нақди имрӯзӣ комилан мардуд аст.  

Аз тарафи дигар, оё меъёри мардумӣ будани адабиёт ва такя ба забони 

зиндаи халқ мусталзами вуҷуди чунин ибороту вожагони лаҳҷавӣ дар асари 

адабист? Худи устод Айнӣ, ки ҳамеша забони зиндаи халқро заминаи забони 

осори худ қарор медод, аз корбурди ноҷо ва нолозими чунин вожагон худдорӣ 

мекард. Ӯ дар «Мактуби кушода ба рафиқ Толис» менависад: «Ба фаҳми ман, дар 

кор фармудани луғатҳои маҳаллӣ бисёр эҳтиёт кардан, аммо чизҳои нағзи онро аз 

назар нагурезонидан лозим аст. Дар лаҳҷаҳои маҳаллӣ, монанди «ибӣ»-и 

бухороиён (бухорогиён не!) калимаҳое ҳастанд, ки қобилияти умумӣ шудан 

надоранд ва ин гуна калимаҳоро танҳо дар порчаҳои ҳаҷвӣ кор фармудан мумкин 

аст. Аммо дар забонҳои маҳаллӣ баъзе калимаҳо ҳастанд, ки баъзе касони бехабар 

онҳоро «забони қадимии мурда» мепиндоранд ва дар архаизм медароранд» [20, с. 

377].   

Пас дида мешавад, ки на ҳамаи мавориди корбурди вожагони лаҳҷавӣ дар 

забони осори адабӣ ҳатто аз назари нақди шуравӣ қобили қабул будааст. Ҳамин 

аст, ки С. Табаров дар мавриди навоқиси сарфиву наҳвии аввалин очеркҳои Ф. 

Муҳаммадиев баррасиҳои муфассал дорад, ки дар боби аввали кор ба он ишора 

рафтааст. М. Шакурӣ ҳам дар ин робита менависад: «Вале нависандагони имрӯза, 

хусусан Ф. Муҳаммадиев, мутаассифона, ба шакли зоҳирии ифодаи ҳикматомез, 
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ба равонию суфтагии ҷумла, ки яке аз шартҳои асосӣ дар панду ҳикомат аст, 

чандон аҳаммият надода истодаанд» [147, с. 193]. 

Ба ҳар ҳол, Ф. Муҳаммадиев дар истифодаи аносири лаҳҷавии забон як 

миқдор зиёдаравӣ нишон додааст. Ӯ ҳатто дар охирин ҳикояҳои худ ҳам аз баъзе 

аз ин навоқис, ки мунаққидони замонаш борҳо ба онҳо ишорат доштаанд, раҳоӣ 

наёфт.  

Гузашта аз ин, ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев мамлу аз вожагону истилоҳоти 

русӣ ҳастанд, ки ҳатто бо назардошти меъёри забони адабии тоҷик дар замони 

шуравӣ на ҳамаи мавориди корбурди онҳоро метавон дуруст донист.  

Ин «содасозии забон», ки ба хотири ба оммаи мардум наздик сохтани 

адабиёт сурат гирифтааст, на танҳо дар сатҳи вожагонӣ, балки дар сатҳи наҳваи 

баён ва ривоятпардозӣ, ҳамчунин муҳтаво ва мазмун ҳам таъсиргузор будааст. Дар 

мисоли ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев метавон дид, ки тамоми воқеот ва ҳодисаҳои 

тасвиршуда ба таври бевосита ба фаъолиятҳои иҷтимоӣ ва гурӯҳӣ пайвастагӣ 

дорад. Масалан, дар ҳикояи «Савдои умр», ки асли моҷаро муносибати Зӯҳро ва 

Мурод, ҳамчунин Сайёраву Ашраф аст, дар миёни фаъолиятҳои меҳнатии 

қаҳрамонони асосӣ гӯё нопадид шудааст. Айни ҳамин ҳолат дар ҳикояи «Мактуби 

дӯст» такрор ёфтааст. Яъне нависанда бо ин ки ба дунёи ботинии қаҳрамонони 

алоҳида тамаркуз мекунад, бо ин ки аз саргузашти шахсиятҳои алоҳида қисса 

мегӯяд, аммо ин шахсиятҳо ва саргузашти онҳоро дар моварои ҳаёти пурҷӯшу 

хурӯши иҷтимоӣ қарор медиҳад. 

Ҳамин тавр, метавон гуфт, усули мардумӣ будани реализми сотсиалистӣ дар 

баробари ба фаҳму дарки мардум наздик овардани адабиёт, онро аз баъзе 

меъёрҳои ҳунар ва зебоишинохтӣ, асолат ва покии забони адабӣ ва ҳамчунин, аз 

фасоҳат ва балоғати баён дур андохт.  

Ҳизбӣ будани адабиёт, ки дар нақди шуравӣ аз он ба унвони «партиявияти 

адабиёт» ёд карда мешавад, аз дигар вижагиҳои аслии реализми сотсиалистӣ ба 

ҳисоб меравад. Ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев ҳам дар ин робита ба меъёри ин 

равиши адабӣ созгор буда, дар ин замина ҳам баъзе вижагиҳои фардии нависанда 
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қобили ташхисанд. Ин масъала дар адабиёти шуравӣ дар чанд нукта манзур 

мешавад. 

 Реализми сотсиалистӣ ҳаёти ҷомеаро чизе ҷуз тундтарин муборизаи 

иҷтимоии гурӯҳҳои мухталифи иҷтимоӣ, ки дар робита бо дигаргунии инқилобии 

воқеият мавзеъгириҳои мутафовите доранд, намедонад. Дар раванди ин мубориза, 

ҳаракати мутараққии таърих ба сӯи ормонҳои иҷтимоӣ сурат мегирад, ки ба 

унвони ҷомеаи озод, баробарӣ ва адолат тасаввур мешавад. Ин манзур ҳанӯз дар 

аввалин ҳикояи Ф. Муҳаммадиев «Порчаи остин» мушаххасан баён шудааст. Ин 

ҳикоя аз муборизаи ду нерӯ – яке нерӯи сотсиалистӣ, дигаре нерӯи душмани 

сотсиализм нақл мекунад. Нерӯи сотсиалистӣ дар пайи расидан ба ҳаёти пешрав 

талош мекунад, нерӯи душман барои монеа эҷод кардан дар ин роҳ.  

Албатта, дар насри Ф. Муҳаммадиев чунин навъи мубориза, ки асосан хоси 

насри даҳаҳои 20-30-уми асри гузашта буд, маъмулӣ нест. Балки баръакс, 

қаҳрамонони ҳикоёти нависанда дар ҷомеае кору фаъолият доранд, ки аллакай 

низоми сотсиалистӣ шакл гирифта, ормонҳои коммунистӣ дар роҳи табдил ёфтан 

ба воқеияти ҳаётӣ қарор доранд. Дар ин гуна фазо муборизаи қаҳрамонон на ба 

нерӯи мухолифи низоми сотсиалистӣ, балки ба унсурҳо ва падидаҳои номатлуби 

ҷомеа аст, ки монеаи пешрафту тараққиёт метавонанд шавад. Масалан, дар 

ҳикояҳои «Савдои умр» ва «Мактуби дӯст» масоили марбут ба фаъолияти колхоз 

ва кормандони он, дар «Суди рафиқон» муассисаҳои хидматрасонӣ ва дар 

«Тамошо» низоми кори муассисаҳои фарҳангӣ инъикос ёфтааанд. 

Дар ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев, ҳамчун намунаи насри реалистӣ инсон 

нерӯи таҳрикдиҳандаи таърих аст. Ӯ фарди ҷудогона нест, ки ба унвони як 

шахсияти истисноӣ дар назар гирифта шавад, балки ҷузъи ҷудонашавандаи гурӯҳи 

иҷтимоист, ки бо як ҷаҳонбинии муштарак муттаҳид шудааст. Масалан, ҳатто дар 

ҳикояи «Сози Мунаввар», ки пайранги он асосан аз ишқи ду инсон сиришта 

шудааст, бо ин ки қаҳрамони асосӣ – Мунаввар аз мардум канора мегирад ва худро 

аз ҷӯши ҳаёти ҷомеа дур нигаҳ медорад, дар муборизаҳои ҳаётӣ ба сафи ҷомеаи 

сотсиалистӣ мепайвандад: ӯ собиқадори ҷанги зидди фашизм аст, ба қонунҳои 
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давлат эҳтиром мегузорад. Дар навбати худ, ҷомеа ҳам ӯро аз худ ҷудо намедонад, 

дар моҷарои интиқомгирии ӯ аз қотили ҳамсараш аз Мунаввар пуштибонӣ 

мекунад, бо вуҷуди узлатгузиниҳояш мехоҳад ӯро аз ғами ҳиҷрони ҳамсари 

фавтидааш наҷот диҳад. 

Ҳамаи ин вижагиҳои идеологӣ барои осори адабии реализми сотсиалистӣ 

куллӣ ҳастанд. Онҳоро на фақат дар ҳикояи Ф. Муҳаммадиев, балки дар дигар 

анвои осори ӯ метавон ба хубӣ ва ҳатто барҷастатар ба мушоҳида гирифт. 

Аз назари мавзуъ, реализми сотсиалистӣ умдатан ба самти давраҳое, ки дар 

онҳо фаъолиятҳои инқилобӣ ва муборизаҳои иҷтимоӣ шиддат мегиранд, таваҷҷуҳ 

зоҳир мекунад. Бинобар ин, реализми сотсиалистӣ ба самти пӯшиши бадеии 

«давраҳои инқилобӣ»-и таърихи низоми шуравӣ, ҳамроҳ бо дигаргуниҳои фаъоли 

воқеият гароиш пайдо мекунад. Вобаста ба ин, барои ин равиш низоми муайяне аз 

ғояҳои мушаххас хос аст, ки сайру натиҷаи муборизаи иҷтимоиро ошкор мекунад 

ва гурӯҳҳои иҷтимоии бисёреро, ки мавқеи мутафовите дар робита бо инқилоб ва 

умуман сохти низоми сотсиалистӣ доранд, дарк ва арзёбӣ мекунад. Дар ҳикояҳои 

Ф. Муҳаммадиев, агарчи «фаъолиятҳои инқилобии» бевосита тасвир нашуда 

бошанд ҳам, аммо дар онҳо тарвиҷи ғояҳои инқилобӣ ва зарурати идома додани 

мубориза ба «боқимондаҳои ҳаёти кӯҳна» ба таври равшан баён шудаанд. 

Масалан, дар ҳикояи «Арзамаз» қаҳрамони достон моҷароро чунин хулоса 

мекунад: «Бигузор аз лексия чунин хулоса барояд, ки Ленин як нафар набуд, даҳ 

нафар, сад нафар, ҳазор нафар буд ва дар ҳама ҷо буд. Бигузор!» [7, с. 112]. 

Ё дар ҳикояи «Шаби савум» миёни Суръат Наққош ва ҳамсараш Хосиятхон 

чунин мунозира сурат мегирад: 

«- ...Шумо ба занҳое, ки техникаро аз бар карданианд, бойкот эълон мекунед. 

Ана мақсади шумо. 

- Бойкот-мойкот не, азизам. Вазифаи таъмиргари «Чайка»-атон маро кифоя. 

-  Рӯйирост гуед, ки метарсам. 

Наққош занашро оташин кардан нахоста, хомӯш мемонад. 
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- Пас шарм медоред, ор мекунед. Лекин оё медонед, ки аз чӣ ор мекунед? Аз 

фардои ҳаёт! Фардо кӯча ва роҳҳои мамлакат ба ҳукми суръатҳои баланд хоҳад 

буд. Пас мошинронии ман таҷассуми прогресс, аз нахустин нишонаҳои истиқболи 

нақлиёт аст» [7, с. 200]. 

Ба ҳар ҳол,  дида мешавад, ки бо вуҷуди ин ки дар ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев 

муборизаҳои ба реализми сотсиалистии давраҳои аввал хос тасвир намешаванд, 

вале ғоя, манзур ва аҳдофи он муборизаҳо дар осори нависанда ба хубӣ қобили 

мушоҳидаанд. Метавон гуфт, қаҳрамонони ҳикояи Ф. Муҳаммадиев муборизаҳои 

инқилобиро дар дигар самтҳо идома медиҳанд. 

Ҳамин тавр, вижагиҳои куллии муҳтаво ва ғояи ҳикояҳои нависанда дар 

қаринаи реализми сотсиалистӣ чунин аст. Бо ин ҳол, возеҳ аст, ки сатҳи маъноӣ 

дар як асари адабӣ ба таври ғайримустақим ва аз тариқи як ҷаҳони ҳунарии воҳид 

баён мешавад. Нишонаҳои гурӯҳҳои иҷтимоии бузург дар ин ҷо шахсиятҳои 

фардӣ ё гурӯҳе аз онҳо ҳастанд. Раванд ва натиҷаи муҳимтарин набардҳои 

иҷтимоӣ дар ҷомеа, ки бо муҳимтарин аносири созандаи пайранг ва сохтори 

ривоятпардозии ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев табдил мешаванд, бо даргириҳои 

байни шахсиятҳо ва натоиҷи онҳо мутобиқат дорад, ки дар рӯйдоди ҳунарӣ ҳаллу 

фасл мешаванд ва хонандаро ба муҳтавои як асари реализми сотсиалистӣ 

раҳнамун месозанд. 

Муҳимтарин унсури дигари пайранги насри даврони шуравӣ низоми 

образҳои реализми сотсиалистӣ аст. Ин низом агарчи монанди дигар ҷараёнҳои 

адабии зинда инҳирофоте дорад, аммо ба ҳадди кофӣ устувор аст. Дар реализми 

сотсиалистӣ якчанд қаҳрамони маъмулӣ ёфт мешавад, ки вобаста ба вижагиҳои 

идеологӣ, равонӣ ва иҷтимоии ҳар яке аз онҳо миёнашон тафовутҳои шакливу 

маъноӣ пайдо мешаванд. Намунаи чунин қаҳрамононро ҳам дар ҳикояи Ф. 

Муҳаммадиев дидан мумкин аст. 

Муҳимтарин ва аввалин образ қаҳрамони инқилобӣ аст. Метавон ӯро образи 

хос донист, зеро аз назари вижагиҳои шахсӣ ӯ аз ҳамаи қаҳрамонон пешӣ мегирад. 

Реализми сотсиалистӣ намунаҳои зиёде аз ин навъи қаҳрамон ироа медиҳад. 
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Албатта, дубора бояд такрор кунем, ки осори Ф. Муҳаммадиев чунин қаҳрамонеро 

надорад. Чун қаҳрамонони ҳикояҳои ӯ ҳамзамонони нависанда ҳастанд ва дар 

шароити баъди солҳои 50-уми асри гузашта зиндагӣ доранд. Дар рӯзгори онҳо 

масъалаи инқилоб ва барпо кардани низоми сотсиалистӣ мубрам нест, балки 

рушду пешрафти ин низом аҳаммият дорад. Ҳамин аст, ки қаҳрамонони Ф. 

Муҳаммадиев ҳамагӣ шахсиятҳои пешқадами ҷомеа ҳастанд, дар мавриди вазъи 

ҷомеа андешаҳои таҳлилии ҷиддӣ доранд ва муҳимтарин мушкилоти рӯзгори 

худро, ки ба фаъолияташон вобастагие дорад, мехоҳанд бартараф кунанд. 

Ин қаҳрамонон вижагиҳои мухтасси пойдор аз худ нишон медиҳанд. Аз 

манзари идеологӣ, онҳо сотсиалист ҳастанд ва ба имкони сохтани ҳукумати озод, 

шароити иҷтимоии баробарӣ ва бародарӣ дар рӯйи замин муътақиданд. Дувумин 

вижагии идеологии асосии ин навъ қаҳрамон, эътиқод ба имкони «шикастан»-и 

зиндагӣ аст. Ҳар яке аз онҳо ба пирӯзии ниҳоии ҳадафе, ки ба хотири он хидмат 

мекунад, боварманд аст. Сайёраву Зӯҳрову Любов Константиновна аз ҳикояи 

«Савдои умр», Ҳайдарҷону дӯсти ӯ аз ҳикояи «Мактуби дӯст», Зокирҷон аз ҳикояи 

«Арзамас», Собир ва баъзе аз ҳамкорони ӯ аз ҳикояи «Суди рафиқон», Наққошу 

ҳамсараш аз ҳикояи «Шаби савум», Набиҷон аз ҳикояи «Тамошо» аз ҷумлаи чунин 

қаҳрамонон маҳсуб мешаванд. 

Аз дидгоҳи равоншинохтӣ вижагиии ин қаҳрамон чизе ҳаст, ки Н. Бердяев 

замоне онро «тоталитаризм» номида буд. Ин дар тамоили ҳамзистии комил бо 

идеология, додани тамоми тавони худ то охирин зарра дар роҳи ормонҳои ҳизбӣ, 

зистан дар ормони инқилобӣ баён мешавад. То ҷое, ки ин тафаккур қаҳрамонро аз 

назари равонӣ ба иртиҷоъ мекашонад. 

Аз манзари иҷтимоӣ, як қаҳрамони хос ҳамеша дар асар ба унвони узве аз 

аъзои як гурӯҳи созмонёфта ва фаъоли иҷтимоӣ ба намоиш гузошта мешавад. 

Роиҷтарин роҳ барои ғунҷонидани як шахсияти хос дар як гурӯҳи иҷтимоӣ эҷоди 

қаҳрамонони ҷамъӣ аст. Ин амр бо ворид кардани теъдоди шахсиятҳои хоси каму 

беш дувумдараҷаӣ ба системаи образҳои асар ҳосил мешавад, ки дар якҷоягӣ 
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ваҳдат меёбанд. Чунин қаҳрамонони дастаҷамъиро метавон дар ҳикояҳои «Савдои 

умр», «Шаби савум» ёфт. 

Ҳастаи идеологӣ ва равоншинохтӣ ва ҳамчунин ҷиҳатгирии иҷтимоии ин 

навъи қаҳрамон ҷузъи зарурии системаи образҳои пайрангро ташкил медиҳад, ки 

бар лояи амиқтаре аз муҳтаво қарор дорад. Дар воқеъ, бо дарки амиқи образ, 

муҳити идеологиву равоншинохтии дарунӣ, ӯ дар лаҳазоти муҳимми ҳаёт ва 

ҳамчунин тааллуқи иҷтимоии образ, идеология, равоншиносӣ ва вижагиҳои 

умумииҷтимоии густардаро ба хонанда ироа медиҳад. 

Дувумин шахсияти муҳимми низоми образҳои адабии реализми сотсиалистӣ 

шахсияти манфӣ – мухолифи инқилоб аст. Аз назари ғоявӣ, табақабандии ин 

шахсиятҳо душвор аст. Ҳамчунин мухолифи усулгарои дигаргуниҳои иҷтимоии 

марбут ба инқилоб ва аносири сирфан фардгароёна вуҷуд доранд, ки ривоҷи 

шахсиро бар ҳамаи чиз тарҷеҳ медиҳанд. Қаҳрамонони мухолиф ҳамчунин 

мтеавонанд ба унвони намояндагони як дастгоҳи муташаккили сиёсиву идеологӣ 

чун инсони берӯҳ нишон дода шаванд, ки аз боло «партоб» шуда, ба таври 

механикӣ мубориза бо инқилобро анҷом медиҳанд. Насим ва ҳамфикрони ӯ дар 

«Порчаи остин» аз зумраи чунин шахсиятҳоянд.  

Аммо дар дигар ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев чунин навъи шахсиятҳоро дучор 

намешавем. Зеро маълум аст, ки дар шароити пойдории низоми сотсиалистӣ 

аллакай чунин шахсиятҳо шикаст хӯрдаанд. Умуман, агар сифатҳои чунин 

шахсиятҳоро санги маҳак қарор диҳем, метавон гуфт, ҳикояҳои нависанда аз 

чунин навъи қаҳрамонони манфӣ ориянд. Балки дар ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев 

шахсияти қаҳрамононе дучор мешаванд, ки бо вуҷуди ҳамзистӣ бо ормонҳои 

ҷомеаи сотсиалистӣ ба далоили гуногун муртакиби лағзишҳои рафторӣ мешаванд, 

ки қаҳрамони асосӣ бо баррасии сабабу иллатҳои ин лағзишҳо барои бартараф 

сохтанашон кӯшиш ба харҷ медиҳад. Масалан, дар ҳикояи «Эй санам» муаллим 

Додоев бо вуҷуди шахсияти соҳибэҳтиром будан ҳамсари худро ҳамроҳи се 

кӯдаки хурдсол ба дасти қисмат месупорад ва як донишҷӯдухтари ҷавонро ба 
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ҳамсарӣ мегирад. Аммо ӯ баъди гузашти солҳо аз рафтори худ пушаймон аст, 

худро маломат мекунад. 

Чунончи дида мешавад, таҳаввули қаҳрамон дар ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев 

дар ҳар се сатҳ: ғоявӣ, равонӣ ва иҷтимоӣ мунъакис мешавад. Яке аз вижагиҳои 

барҷастаи қаҳрамонони ҳикояи нависанда дар он аст, ки онҳо дар миёни ҷомеа 

ниҳоят фаъол ва таъсиргузоранд. 

Бояд тазаккур дод, ки тамоми масоили вобаста ба вижагии дувуми реализми 

сотсиалистӣ, яъне ҳизбӣ будани он, ки дар ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев баррасӣ 

кардем, ба ҳамаи ҳикояи нависанда сидқ намекунанд. Балки дар як даста аз 

ҳикояҳои ӯ мо дучори мавзуъ, муҳтаво ва ғоя ва ҳамин тавр қаҳрамононе мешавем, 

ки вижагиҳои насри реализми сотсиалистиро надоранд. «Роҳ», «Даъво», «Рӯзи 

дафни усто Оқил», «1:0», «Ҷага» ин гурӯҳи ҳикоёти Ф. Муҳаммадиевро ташкил 

медиҳанд. 

Дар ин гуна ҳикоёт ҳеч мавзуи «инқилобӣ» ва ё «ҳаёти сотсиалистӣ» 

инъикос нашудаанд. Балки нависанда ба масоили сирф маънавии ҷомеа, ки дар ҳар 

низоми ҷаҳонбинӣ аҳаммият доранд, таваҷҷуҳ кардааст. Муҳтавои ин ҳикояҳо 

наметавонанд барои бозгӯ кардани ҳаёти иҷтимоии низоми шуравӣ истифода 

шаванд. Қаҳрамонони ин ҳикояҳо ҳам аз манзари фаъолиятҳои иҷтимоии марбут 

ба «ҳаёти иштирокиашон» (коммунистӣ) тасвир нашудаанд. 

Метавон гуфт, дар ин ҳикояҳо нависанда аз меъёрҳои ба ин масоил марбути 

реализми сотсиалистӣ инҳироф гирифта, балки баръакс, мавзуъ ва масоили 

маънавии аз назари худ муҳимро ба риштаи таҳқиқи бадеӣ мекашад. Аммо ин 

инҳирофоти нависанда наметавонанд далели даст кашидани ӯ аз реализми 

сотсиалистӣ шинохта шаванд, зеро ӯ дигар мухтассот ва меъёрҳои ин равишро ба 

таври комил риоят кардааст. Балки ин инҳирофотро метавон ба таҳаввули худи 

реализми сотсиалистӣ, ки баъди солҳои панҷоҳуми асри гузашта ба миён 

омадааст, марбут донист. Ин масъаларо, ки дар нақди шуравӣ дар баҳсҳои 

доманадори «назарияи беконфликтӣ» ва «қаҳрамони мусбат» борҳову борҳо 

мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст, метавон таҳқиқшуда ба шумор овард. 
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Дар ин маврид дар фаслҳои аввалу дуюми кор ишороти кӯтоҳе омадаанд, ки ба 

назари муаллиф кифоят мекунанд.  

Вижагии бунёдии дигари реализми сотсиалистӣ, ки дар ҳикояи Ф. 

Муҳаммадиев қобили ташхис аст, малмус будани (конкретность) он аст. Тасвири 

мушаххаси воқеиятҳои таърихӣ, иҷтимоӣ, фазо, замон, макон, шахсиятҳо, умуман 

ба таври ниҳоӣ наздик овардани воқеияти бадеӣ ба воқияти ҳаётӣ аз вижагиҳои 

насри адабиёти шуравӣ маҳсуб мешавад, ки осори Ф. Муҳаммадиев истисно нест. 

Масоили маънавии ҷомеа дар ҳикояи нависанда бо қатъият ва як навъ тундӣ 

баррасӣ мешавад. Дар онҳо барои мушаххас сохтани моҳияти иҷтимоии 

рӯйдодҳои зиндагӣ ва феълу рафтори қаҳрамонон, пеш аз ҳама, таҷрибаи таърихии 

мардум, расму ойин ва ҳамчунин, меъёрҳои иҷтимоии замони нав санги маҳақ 

қарор мегирад. Воқеияти ҳаёт дар ҳикояи нависанда тавре тасвир шудааст, ки 

ҷанбаҳои ҳунарӣ ва бадеӣ дар онҳо камтар ба назар мерасад. Дар ҳикояҳои Ф. 

Муҳаммадиев хонанда замону макон ва фазои моҷароҳои воқеъшуданиро ба таври 

мушаххас ламс мекунад. Далели ин вижагӣ, пеш аз ҳама, дар он аст, ки нависанда 

масоили бевосита ба ҷомеа марбутро ба таври айнӣ бадеият мебахшад. Асосан 

малмус будани воқеияти ҳаётӣ дар осори адабиро ба василаи мушаххассозии 

замон, макон ва шахсиятҳо метавон дарк кард. Ҳоло ҳар яке аз ин ҷузъиёти малмус 

будани ҳикояҳои нависандаро бо истифода аз мисолҳо баррасӣ мекунем.  

Масалан, дар ҳикояи «Савдои умр» замони ҳодисаро ҷузъиёти ҳаёти 

иҷтимоии қаҳрамонон мушаххас мекунад. Қаҳрамонони ин ҳикоя дар колхози 

деҳа фаъолият доранд, метавонанд ба «китобхонӣ ва тамошои филм» раванд. 

Тамоми рӯзгори деҳа атрофи фаъолияти колхоз мечархад. Зӯҳрову Мурод дар 

асоси муҳаббати дутарафа оила барпо карданианд. Тасвири ин фазо имкон 

медиҳад, ки замону макони воқеъ шудани моҷароҳо мушаххас шаванд.  

Яке аз вижагиҳои воқеъиятнигории Ф. Муҳаммадиев истифодаи аносири 

сабки рӯзноманигорӣ дар осори бадеии ӯст. Дар ин маврид М. Шакурӣ ҳам 

баррасиҳои муфассал дорад [147, с. 184], ки албатта бар пояи меъёрҳои нақди 

солҳои 70-уми асри гузашта сурат гирифтааст ва ба ҳамин далел наметавон онро 
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комилан пазируфт. Ф. Муҳаммадиев, ки фаъолияти нависандагии худро аз 

навиштани очеркҳо шуруъ кардааст, аз таъсири ин сабки рӯзноманигорӣ то 

охирин лаҳзаҳои эҷоди худ хориҷ шуда натавонистааст. Ҳамин аст, ки гоҳо 

ҳодисаву воқеот, тасвири симои шахсиятҳо, андешаҳо ва тасвироти бадеӣ дар 

ҳикояҳои ӯ оҳанги рӯзноманигорона мегиранд. Масалан баъзе аз қисматҳои 

алоҳидаи ҳикояи «Мактуби дӯст» бештар ба сабки рӯзноманигорӣ хос аст, то ба 

сабки адабӣ.  

Ҳамин тавр, дида мешавад ки ҳикояи Ф. Муҳаммадиев давоми таърихии 

инкишофи равиши реализми сотсиалистӣ буда, ҳамроҳ бо таҳаввули ин равиш, ки 

дар нимаи дувуми асри гузашта ба миён омадааст, сайри таърихии онро идома 

додаанд. Ф. Муҳаммадиев муҳимтарин вижагиҳои насри реализми сотсиалистиро, 

ки мардумӣ, ҳизбӣ ва малмус будани он аст, дар ҳамон тафсири нақди адабиёти 

шуравӣ дар ҳикояи худ риоят кардааст.  

Ин вижагиҳо, ки ба сутуҳи мухталифи осори ӯ таъсиргузор будаанд, гоҳо 

сабабгори заифтар шудани ҷанбаҳои ҳунарӣ ва адабии ҳикояҳо мешаванд, гоҳи 

дигар барои барҷастатар кардани ғоя ва муҳтавои асар хидмат мекунанд. Дар 

умум, бо назардошти нукоти баррасишуда ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиевро метавон 

намунаи насри реалистии солҳои 60-70-и адабиёти умумишуравӣ донист. 

 

3.2. Баррасии дарунмояи ҳикоёти Фазлиддин Муҳаммадиев 

 

 Агарчи Ф. Муҳаммадиев аз доираи талаботи мавзуии адабиёти шуравӣ 

берун нарафтааст, аммо дар баробари баёни мавзуъҳои таъйиншуда тавонистааст 

ба масоил ва мушкилоти мубрами ҷомеаи хеш расидагӣ кунад ва онҳоро дар осори 

худ то ҳадди тавон инъикос диҳад. Ҳамин ҷост, ки ҳикояҳои ӯ фақат аз хубии 

ҳаёти сотсиалистиву бадии ҳар чизи ғайри он намегӯяд, балки муҳимтарин 

масоили маънавӣ ва ахлоқии ҷомеаро матраҳ месозад. Дар ин бахши кор мо ба 

баррасӣ ва таҳлили дарунмояи баъзе аз ҳикояҳои муассири нависанда хоҳем 

пардохт. 
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Зикри дубораи ин нукта изофӣ нахоҳад буд, ки Ф. Муҳаммадиев дар роҳи 

таҳқиқи ҷанбаҳои маънавию ахлоқӣ ва равонии инсонҳо бештар ба тасвири дунёи 

дарунии  қаҳрамони худ мепардозад, мехоҳад инсонро аз дарун ба таҳқиқ фаро 

бигирад. Масалан, ҳикояи «Роҳ» баёни яклухти андешаҳои Фотима аст. Ин ҳикоя 

масъалаи боварӣ ва эътимоди инсонҳо ба ҳамдигарро ба баҳс мекашад. Тамоми 

тарси Фотима аз он аст, ки ронанда аз танҳоӣ ва бесаробонии ӯ сӯистифода 

накунад. Аммо ин ҳама тарси ӯро замина чист? Чаро аъзои як ҷомеаи мутамаддин 

бояд ба ҳамдигар эътимод накунанд? 

Фотима аз як рӯйдоде ёд мекунад: «Дар роҳи Шаҳринав як вақте ҳамин хел 

воқеаи мудҳиш рӯй дода буд. Шофёре ба духтари нотоб, ки ба пахтачинӣ рафта, 

касал шуда будааст ва ӯро муаллимону рафиқонаш бо илтимоси ба шаҳр 

расонидан ба паҳлӯи шофёр савор карда будаанд. Да рӯзи равшан ҳамла карда 

будааст. Баъд аз тарси ҷони худ тирасар гашта, духтараки бегуноҳро кушта 

гурехтааст. 

Ин воқеа муддати мадиде вирди забони мардум буд. Касе, ки он ҳодисаи 

нангин ва андӯҳоварро ёд мекард, ҷисму ҷонаш аз даҳшат ва кароҳат ғунча 

мешуд» [7, с. 118]. 

Ба ҳар ҳол, ронандаи Фотима на танҳо ба ӯ қасди баде намекунад, балки 

пеши роҳи ронандаи дигареро, ки зоҳиран қасду нияти нопоке дошт, мегирад. Ин 

нукта ба суоли аввалаи мо посух медиҳад. Яъне нависанда заминаи адами 

эътимоди инсонҳо ба якдигарро адами маънавиёт ва ахлоқ медонад. Ронандаи 

Фотимаро маҳз ахлоқу маънавиёташ сабаб мешавад, ки духтари танҳои бегонаро 

дар сафари дур пуштибон бошад, аз ӯ ҳимоят кунад, ба хотири ин ки ӯ худро 

нороҳат ҳис накунад, камтар ба ӯ таваҷҷуҳ созад. Маҳз рафтори ронанда 

хонандаро ба дарки ин ҳақиқат мерасонад, ки муносибатҳои инсонҳо ба ҳамдигар 

дар асоси ахлоқ ва маънавиёт натиҷаи мусбат хоҳад дод.  

Он ҷо, ки андешаҳои ваҳмнок ва нохуш Фотимаро иҳота мекарданд, барои 

духтарак ҳар як падидаи муҳити атроф бимнок метофт. Аммо билохира, ки ӯ аз 

поктинатии ронанда огоҳ мешавад, дигар чархиши замин барояш аҷиб метофт. Ф. 
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Муҳаммадиев бисёр ҳунармандона ба ин нукта ишорат мекунад, ки вақте 

эътимоду боварӣ, яъне маънавиёт ва ахлоқ дар миёни мардум истеҳком пайдо 

мекунад, муҳити атроф ва табиат дилпазир мегардад. Вагарна дунё барои инсонҳо 

ваҳмангез боқӣ мемонад.  

Дар ҳикояи «Суди рафиқон» ҳам нависанда ба мушкили ахлоқии ҷомеаи худ 

мутаваҷҷеҳ мешавад. Зоҳирҷонов бо камоли дурӯягӣ ва пастӣ, арзишҳои 

хонадориро пушти по мезанад. Ӯ, ки миёни мардум аз зарурати муҳаббат ва ишқу 

ҳамдигарфаҳмӣ дар оила маъруза мекунад, ба маъшуқабозӣ даст мезанад. Гузашта 

аз ин, ӯ аз ронанда Собирҷон, ки баъди дидани ин рафтораш дигар таҳаммули 

ҳамнишинии ӯро накарда, дар деҳаи дурдасте партофта, худ ба шаҳр бармегардад, 

шикоят ҳам мекунад. Яъне ӯ бо ин амали худ дубора собит месозад, ки барои ӯ 

одамият арзиш надорад.  

Андешаҳои ҳозирини муҳокимаи рафиқона ҳам бисёр ҷолиб аст. Масалан 

яке аз онҳо чунин андеша дорад: «Одам, ки гунаҳкор шуду гуноҳашро ба гардан 

гирифт, дигар ҳоҷат ба мунозира ва мубоҳиса нест. Гуноҳи Собир авфнопазир аст. 

Рафиқ Зоҳирҷонов шахси муътабар ҳастанд, он касро дар республикаи ҷоноҷони 

мо ҳама мешиносанд, эҳтиром менамоянд. Ҳамин гуна як одамро Собири шумо 

метавон гуфт, дар мусофират, қариб дусад километр дур аз хонаву ҷои азизашон 

партофта омадааст. Ба мо боз чӣ хел далел даркор?» [7,  с. 130]. 

Ин ҷо на танҳо масъалаи қазовати пешакӣ ва бидуни санҷиш дар миён аст, 

балки зоҳирбинӣ, хотирбинӣ ва ҳатто манфиатталабии инсонҳо матраҳ шудааст. 

Бисёр мешавад, ки инсонҳо бидуни ин ки воқеиятро равшан созанд, бо нигоҳи 

сарсарӣ мехоҳанд қазоват кунанд. Ё зоҳирбинӣ хеле касонро намегузорад, ки ба 

асли масъала мутаваҷҷеҳ шаванд. Мушкили «бингар, ки кӣ мегӯяд» хеле вақтҳо 

сабаби он мегардад, ки Собир барин ашхоси одӣ қурбони хотирбиниҳои атрофиён 

мегарданд.  

Ҳамин тавр, дида мешавад, ки Ф. Муҳаммадиев хонандаро ба ин нуктаи 

бисёр муҳимми ҳаёти инсонҳо мутаваҷҷеҳ месозад - ин ки фақат як инсон бо 

бадрафтории худ метавонад сабаби бадбахтии дигарон гардад. Зоҳирҷонов бо ин 
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аъмоли худ на танҳо ба Собир зарар расонид, балки муносибати кормандони 

корхонаи ӯро ҳам то андозае вайрон сохт. Дурӯягиҳои ӯ сабаб шудаанд, ки хеле аз 

касон аз тинати аслии ӯ бехабар монда, фақат дар асоси зоҳирбинӣ моҷарои 

рухдодаро қазоват кардаанд. 

Дар ҳикояи «Мактуби дӯст» масъалаи беэътиноӣ дар баробари эҳсос ва 

ҳаёту зиндагии дигарон матраҳ шудааст. Сорохон дидаву дониста ба эҳсоси 

Ҳайдарҷон бозӣ мекунад, ӯро ошиқи худ сохта, дар бисёр корҳояш аз кумакаш 

мустафид мешавад, билохира ӯро дар гирдоби номуайянӣ гузошта, худ каси 

дигарро шавҳар интихоб мекунад. Ҳадафи муаллиф, албатта, фақат муносибатҳои 

ошиқона нест. Балки шахсияти касонест, ки дар зиндагӣ ба ҳар роҳе боварии 

дигаронро соҳиб мешаванд, барои ҳадафҳои шахсии худ аз қуввату қудрати онҳо 

истифода мекунанд, бе ин ки боре ба оқибати худхоҳии худ фикр кунанд, баъди 

расидан ба мақсадҳои худ тарафро фаромӯш месозанд. Сорохон ҳам аз ишқу 

муҳаббати Ҳайдарҷон борҳо сӯистифода мекунад, ҳатто барои роҳхат гирифтанаш 

ба намоиши умумииттифоқии хоҷагии қишлоқ дар Москва ӯро васила қарор 

медиҳад. Барои касоне мисли Сорохон ҳаёт ва эҳсоси дигарон заррае арзиш 

надорад. Дилмурдагиҳои баъдинаи Ҳайдарҷон гувоҳи он аст, ки аъмоли касони 

мисли Сорохон эътимод ва боварии байни инсонҳоро барҳам мезанад. Онҳоро аз 

ҳамдигар ноумед месозад.  

Агарчи баъзе аз аносири реализми сотсиалистӣ дар ҳикояи «Сози 

Мунаввар» ба назар мерасад, вале дар умум он бештар ба сабки романтикӣ гароиш 

дорад. Муҳимтарин шарти реализми сотсиалистӣ – ҳизбӣ будани ғояи асар дар ин 

ҳикоя ба мушоҳида намерасад. Гузашта аз ин, ҳикояи мазкур ягон мушкили 

мубрамеро ба миён намегузорад, ки чунин амр хилофи равиши реализми 

сотсиалистист.  

Баръакс, муаллиф ба мавзуи муҳаббати ду инсон мепардозад. Ф. 

Муҳаммадиев дар мисоли садоқати Мунавваршоҳ нишон медиҳад, ки ишқ анҷом 

надорад. Ишқ дунёи инсонҳоро маъно ва зебоӣ мебахшад. Оҳангҳои маҳзун ва 

дилфиребе, ки Мунавваршоҳ ҳар сари шом дар фироқи маъшуқи худ менавозад, 
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тамоми аҳли деҳаро аз дунёи пурмоҷаро берун мекашад ва ба дунёи ишқ ворид 

месозад. Гӯё сози Мунавваршоҳ ҳар рӯз мардумро огоҳ мекунад, ки бе ишқ 

зиндагӣ ҷуз гирудор нест.  

«Рӯзи дафни усто Оқил» аз назари муҳтаво ва дарунмоя яке аз барҷастатарин 

ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев шинохта шудааст. Дар он масъалаи муносибати фард 

бо ҷомеа матраҳ шудааст. Муаллиф ин суолро матраҳ мекунад, ки оё фард дар 

назди ҷомеа уҳдадор аст ё на? Мардуми деҳаро ин нукта озурда кардааст, ки усто 

Оқил бо вуҷуди «устои гулдаст» будан шогирде омода накардааст, то 

давомдиҳандаи кори ӯ бошад ва ҳунари ӯро зинда нигаҳ дорад.  

 М. Шакурӣ дар робита ба ин ҳикоя ба ин нукта таваҷҷуҳ кардааст, ки Ф. 

Муҳаммадиев расму ойини миллиро меъёри арзишдоварӣ қарор додааст. Аммо 

дар ҳақиқат муносибати фард бо ҷомеа дар ҳамаи ашколи иҷтимоӣ новобаста ба 

сохтори он дар асоси фоидаи ҳар ду тараф баҳогузорӣ мешавад. Фард бе вуҷуди 

ҷомеа наметавонад рушд кунад, муваффақ шавад ва ба аҳдофи худ бирасад. Ҳамин 

ҷост, ки ӯ худ аз худ мадюни ҷомеа мегардад.  

Ин қарзи ӯ дар баробари ҷомеа дар он сурат адо мегардад, ки саҳми худро 

дар пешрафти он бигузорад. Дуруст аст, ки усто Оқил бо меҳнати худ ва бунёди 

хонаҳои пурнақшу нигор ба мардум хидмат кардааст, аммо аз тарафи дигар, ин 

хидмат аз сари ниёзҳои ҳаётии ӯ сарчашма мегирад. Тарбияи шогирд ва интишор 

додани ҳунар, ки усто аз он даст кашидааст, ҳамон хидмати ӯ дар баробари ҷомеа 

мебошад, зеро маҳз дар ин сурат ҷомеа метавонад рушди ояндаи худро таъмин 

созад.  

Аммо ончунон ки ба насри реалистии солҳои аввал хос аст, Ф. Муҳаммадиев 

фақат бо матраҳ кардани ҳамин масъала ва маҳкум сохтани усто Оқил маҳдуд 

намешавад. Балки ӯ решаҳои ин амали усторо ҳам ҷӯё мешавад. Аз рӯйи нақли 

Абдурауф-амак, усто Оқил бисёр мехостааст, ки ҳунарашро ба ягона писараш 

мерос гузорад, аммо фарзанди ӯ рағбати чандоне ба кори падар нишон намедиҳад.  

Нависанда ин матлабро беҳуда ба миён нагузоштааст, балки ба ин нукта 

ишора мекунад, ки сиришти инсонҳо мураккаб аст. Шояд ин рафтори фарзандаш 
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зарбаи сахте ба равони усто Оқил будааст. Чун маълум аст, ки падарон ҳамеша 

мекӯшанд беҳтарин хисол ва тавонмандиҳои худро ба фарзандони хеш омӯзанд.  

Ф. Муҳаммадиев дар ин ҳикоя нишон медиҳад, ки инсонҳо фақат дар 

баробари худ ва ё хонаводаи худ масъул нестанд, балки онҳо уҳдадориҳои 

муайяне дар назди ҷомеа доранд. Дарки ин уҳдадориҳо ва ба роҳ мондани 

муносибатҳои барои ду тараф муфид агар аз як тараф фардро муваффақ созад, аз 

тарафи дигар, барои пешрафти ҷомеа мусоидат мекунад.  

Дар ҳикояи «Даъво» Ф. Муҳаммадиев ба мавзуъҳое муроҷиат мекунад, ки 

дар фарҳанги миллати мо аз масоили бунёдӣ ба ҳисоб мераванд. Нависанда бо 

муқобилгузории ду хислати ба ҳам зид ахлоқи ҷавонон ва эҳтироми калонсолонро 

дар ҷомеаи муосири худ баррасӣ мекунад. Аҳмадбек дар ин ҳикоя на аз он нигарон 

аст, ки паҳлавоне даъвои баробарӣ бо ӯ дорад, балки шеваи рафтори 

Муҳаммадмуроди ҷавон дар баробари паҳлавони солхӯрда ӯро ғамгин кардааст.  

Нависанда бо офаридани шахсияти Аҳмадбек муваффақ шудааст, ки симои 

насли калонсолеро, ки дар баробари аз мушкилоти ахлоқии насли ҷавон бохабар 

будан, бо онҳо бархӯрди таҳаммулгароёна доранд, ба тасвир бикашад. Ӯ нишон 

медиҳад, ки танқиди ҷавонон ва ё нигарон будан аз ахлоқи инқирозёфтаи онҳо 

кофӣ нест, балки чора андешидан дар баробари ин масъала муҳимтарин вазифаи 

насли бузургтар аст.  

Ф. Муҳаммадиев дар ин ҳикоя ба яке аз мушкилоти рӯзмарраи ҳаёти худ – 

шаробнӯшӣ ҳам таваҷҷуҳ кардааст. Муҳаммадмурод чанд бор маҳз ҳангоми 

сармасту сархуш будан бо лаҳну рафтори беэҳтиромона Аҳмадбекро ба сабқат 

фаро мехонад. Зарурати ҷанбаҳои созмондиҳии раванди тарбияи насли ҷавон дар 

ҷомеа тариқи баррасиҳои рафтори Муҳаммадмурод аз ҷониби Аҳмадбек бармало 

мешавад. Муҳимтар аз ҳама, Ф. Муҳаммадиев бори дигар нишон медиҳад, ки умри 

бадиву бадахлоқӣ кӯтоҳ аст ва ҳамеша хубӣ ва на  накукорӣ ғалаба хоҳад кард.  

Ҷолибияти баррасиҳои нависанда дар он аст, ки ӯ ин ҳама масъаларо ба 

таври бевосита ва берӯҳ матраҳ намекунад, балки онро аввал аз рӯҳу равон ва 

андешаву тафаккури қаҳрамонони худ мегузаронад, ба ин тариқа таъсири ҳар як 
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падидаи ахлоқиро ба инсон ва дунёи дарунии ӯ нишон медиҳад. Чунин тасвири 

равоншинохтӣ мунҷар ба ин мегардад, ки хонанда аввал эҳсоси қаҳрамон ва ҳолу 

ҳавои ӯро дар гирифториаш ба масъалаи мушаххаси ахлоқӣ дарк месозад, таъсири 

онро ба равони инсон бармало ба мушоҳида мегирад ва маҳз дар ҳамин асос 

натиҷагирӣ мекунад.  

Дар тӯлонитарин ҳикояи Ф. Муҳаммадиев «Шаби савум» чандин масоили 

мутафовит матраҳ шудааанд. Масъалаи якум масъулиятшиносии инсонҳост. 

Хонанда аз нақли ровӣ дармеёбад, ки мудири шуъбае, ки дар он Суръат Наққош 

кор мекунад, дар баробари тақдири беморони худ саҳлангор аст, ӯ барои дарёфти 

сабабҳои ҳақиқии гирифториҳои беморонаш кӯшиш намекунад ва ё дар раванди 

табобати онҳо аз таваккал ба кор мегирад. Баръакси ӯ Наққош дар анҷоми 

масъулиятҳои худ гоҳо зиёдаравӣ ҳам мекунад, ки ин рафтораш дубора боиси 

нотавонбиниҳои атрофиён мегардад.  

Масъалаи дигаре, ки дар ин ҳикоя баррасӣ шудааст, садоқат дар хонадорист. 

Бемори навбатии Наққош – Шоҳида дар пайи хиёнати шавҳараш ба худкушӣ даст 

мезанад. Нависанда бо тасвири нигарониҳо ва ғам хӯрданҳои ин зан нишон 

медиҳад, ки дар муносибати хонаводагӣ иштибоҳи як нафар сабабгори ранҷу 

азоби тамоми хонавода мешавад. Ин ки хиёнати Вакил на қасдан, балки нохоста 

воқеъ мешавад, нишон медиҳад, ки инсонҳо пеш аз амал кардан аввал бояд андеша 

намоянд.  

«Хиёбони Нодир» аз дигар шоҳкорҳои Ф. Муҳаммадиев ба ҳисоб меравад. 

Нависанда дубора ба равонковии сиришти инсонҳо мепардозад. Абдувоҳид-ака бо 

андешаву рафторҳои худ талаққӣ мекунад, ки инсонҳо бояд ҳамеша аз кору 

хидмати дигарон қадрдонӣ кунанд, мақому ҷойгоҳи худро дар ҷомеа донанд ва 

ҳаргиз аз ному кори дигарон сӯистифода накунанд.  

Абдувоҳид-ака шахсияти аз назари ахлоқӣ комил аст. Нависанда камолоти 

ахлоқии ӯро аз сиришти пуртараҳҳумаш медонад. Вақте ӯ хонаи нимасохтаи 

фарзандашро ғоратзада мебинад, ниҳоят озурда мешавад:  
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«- Ҳамин ҳам инсоният шуд?! – ин дафъа бо овози баланд хашмгинона гуфт 

Абдувоҳид-ака ва дарҳол аз ғояти оташинӣ худ ба худ гап заданашро пай бурда, 

саросема ба атроф нигарист. 

«Ноодамӣ, харигарӣ...», - дар дил дашном дод ӯ» [7, с. 236]. 

Аммо вақте аз асли воқеа хабардор мешавад, аз ин ҳама ғазаб ва нафрат чизе 

дар вуҷуди ӯ боқӣ намемонад: 

«Абдувоҳид-ака чизе нагуфт. Чӣ гуфтанашро намедонист. Акнун ки 

гунаҳкор маълум шуда, дар рӯбарӯяш меистод, намедонист, ки оташин шавад, ё 

суханҳои таскиномезашро давом бидиҳад... 

- Як дам ба хонаи мо намеоед? – беҷуръатона пурсид зан оби дидагонашро 

пок карда. 

Ӯ боз ҷавоб надод. 

Чанд дақиқа пеш ӯ ҳамин бевазанро хонасӯхта гуфта, дашном дода буд. Вай 

бошад, бе ин ҳам хонавайрон аст» [7, с. 238]. 

 Хонанда дар ин мавқеъ дарк мекунад, ки инсони ҳақиқӣ ҳеч вақт 

наметавонад ба шароит ва вазъияти хоссае вобаста бошад, балки инсонҳое, 

монанди Абдувоҳид-ака ҳатто дар сахттарин шароит барои худ шафқату 

меҳрубонӣ ва ҳамдиливу ҳамбастагии худро бо дигарон нигаҳ медоранд.    

«Ҷага» шояд ягона ҳикояи тамсилии Ф. Муҳаммадиев бошад. Нависанда аз 

қиссаи сагдории Ҷамолу падараш ҳикоят мекунад. Сагчаи зотии онҳо бе ҳеч 

сабаби равшан ва қобили ташреҳ ба як саги девонамизоҷ ва нофармон табдил 

меёбад. Ҷага ҳамеша ва ҳар лаҳза мехоҳад ба саги босалобат ва ороми ҳамсоя 

ҳамла кунад, борҳо соҳибони худро мегазад, фармони онҳоро сарфи назар 

мекунад. Чанд бор муваффақ мешавад, ки аз банд раҳо шуда, ба саги ҳамсоя ҳамла 

оварад, аммо ҳар дафъа мағлуб мешавад, ҳатто бори охир ҷароҳати вазнин 

мегирад. Оқибат дар натиҷаи захмҳо кӯр мешавад. 

Албатта, бисёр баъид аст, ки нависанда манзураш фақат рӯзгори як саги 

девона бошад. Балки ӯ дар тимсоли Ҷага инсонҳоеро ба тасвир мекашад, ки дар 

зиндагӣ аз ҳеч чиз барои худ мушкил эҷод мекунанд, аз дигарон душман 
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метарошанд, аз фарти ҳам худбиниву ҳам нотавонбинӣ муносибати худро бо 

атрофиён вайрон месозанд. Образи саг тинати чунин инсонҳоро ба хубӣ мунъакис 

мекунад.  

Хонанда бо ин ки рафторҳои Ҷагаро ғайримантиқӣ ва бебунёд медонад, бо 

ин ки ба мушкили беш аз пеш дучор дучор шудани ӯро дар исрори пайдарпай ва 

дар айни ҳол кушандаи худи саг мебинад, бо ин ки рафторҳои Ҷагаро барои 

атрофиён музир дармеёбад, вале наметавонад нисбат ба саг нафрат бипарварад. 

Зеро моҷарои зиндагии Ҷага нишон медиҳад, ки тамоми ин бадбахтиҳоро худи ӯ 

дарк намекунад, оқибати аъмолашро наметавонад бишносад. Дар зиндагӣ ҳам 

айнан чунин аст. Хеле инсонҳо бе ин ки худ аз тинати худ огоҳ бошанд ва хӯю 

хислати худро дарк кунанд, сабабгори бадбахтиҳои худу атрофиён мегарданд, 

аммо бо ин ҳама наметавон онҳоро нафрин кард. Чун каси огоҳ дармеёбад, ки ин 

ҳама аз фарти сириштест, ки худи инсон наметавонад онро тағйир диҳад ва тарбия 

намояд.  

Поёни маҳзуну ғамангези ин ҳикоя шаҳодат медиҳад, ки нависанда мехоҳад 

инсонҳо дар бархӯрд бо чунин ашхос аз қатъият кор нагиранд. Каси наздиктарини 

Ҷага соҳибаш Ҷамол буд. Аз тамоми мушкилоте, ки ин саг ба сари худу дигарон 

меовард, Ҷамол огаҳӣ дошт, беш аз дигарон озурда мешуд, ғам мехӯрд, чора 

меҷуст. Оре, Ҷага саге нашуд, ки Ҷамол орзу мекард, аммо бо ин ҳама ӯ Ҷагаро 

дӯсти худ медонист, ҳатто боре фикри ӯро азхуд кардан пайгираш нашуд. Ҷамол 

барои марги Ҷага гиря кард, аммо на барои мурдани ӯ, балки барои мурдани 

орзуву ормонҳое, ки вобаста ба ин саг дошту амалӣ нашуд. Ҷамол ба мусибати худ 

ва бадбахтии саг гиря кард.  

Ҳикояи «Ҷага» нуқтаи авҷи ғояи инсондӯстии осори Ф. Муҳаммадиев аст. 

Дар ин ҳикоя нависанда нишон медиҳад, ки сиришти инсон азалан саршори 

тараҳҳум ва шафқат аст, ин ҷанба чунон пурқувват аст, ки ҳатто дар баробари 

инсонҳое, ки аз чунин сифат маҳрум ва баръакс, дорои сиришти ғайриинсонӣ 

ҳастанд, наметавонад касрат биёварад.  
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«Эй санам» охирин ҳикояи Ф. Муҳаммадиев аст, ки дар он ба масъалаи 

мушкилоти ахлоқии ҷомеа таваҷҷуҳ шудааст. Ин ҳикоя натиҷаи иштибоҳеро 

нишон медиҳад, ки ислоҳи он дигар барои инсон муаяссар нахоҳад шуд. Додоев 

аз ҳамсари худ замоне, ки кӯдакони хурдсол доштанд, ба хотири донишҷӯдухтаре 

ҷудо мешавад. Ҳоло фарзандони ӯ бузург шудаанд.  

Аммо тазоди зиндагии Додоев дар он аст, ки замоне ки фарзандонаш ба 

меҳру муҳаббати падарӣ ва тарбияву сарпарастии ӯ эҳтиёҷ доштанд, аз онҳо рӯ 

гардонид. Ҳоло, ки синнаш ба ҷое расидаву фарзандонаш ҳам бузург шудаанд, ӯ 

дар талаби меҳри фарзандӣ мегардад, аммо онро наметавонад дарёфт кунад. 

Замоне ӯ фикри тақдири фарзандонашро накарда буд, ҳоло барои фарзандонаш 

тақдири ӯ аҳаммият надорад. Дардноктарин нуктаи ин фоҷеаи Додоев дар он аст, 

ки ин ҳама бадбахтиҳо дар натиҷаи фақат як иштибоҳ, як тасмими нодуруст сар 

задааст. Нависанда ҳам маҳз ҳамин нуктаро таъкид кардан мехоҳад. 

Тасмими ҳузур ёфтан дар тӯйи духтараш Насибаро Додоев як навъ амали 

узрхоҳӣ қаламдод мекунад. Ӯ дар тӯй меҳмони нохонда аст, худро ниҳоят нороҳат 

эҳсос мекунад. Аз бархӯрд бо дигарон дар ҳарос аст. Нигоҳи дигаронро ба ҷониби 

худ наметавонад таҳаммул кунад. Аммо бо ин ҳама худро маҷбур месозад, ки аз 

тӯйхона наравад, гӯё мехоҳад худро шиканҷа диҳад. Мехоҳад интиқоми иштибоҳи 

деринаи худро ситонад. Шояд ин шиканҷаи нафс барои худи Додоев муфид 

бошад, шояд ин амал то андозае худи ӯро таскин бахшад, аммо ҳаргиз наметавонад 

зиндагии ӯро ба самти хостааш таҳаввул диҳад.  

Ҳамин тавр, метавон хулоса кард, ки дарунмояи ҳикоёти Фазлиддин 

Муҳаммадиевро масоили маънавияту ахлоқи ҷомеа ташкил медиҳад. Тамоми 

риштаҳои ғоя ва мазмуну муҳтавои ҳикояҳои ӯ аз миёни дунёи дарунии 

қаҳрамонон ва ахлоқи инсонии онҳо мегузарад, ӯ тамоми масоили марбут ба 

маънавиётро маҳз дар андешаҳо, бархӯрдҳо, тафаккур ва равони қаҳрамононаш 

ҳаллу фасл мекунад.  

Ба иборати дигар, на натиҷаи мушкилоти иҷтимоиву ахлоқӣ, балки сабаб ва 

раванди шаклгирии онро дар пайвастагӣ бо муносибатҳои иҷтимоӣ ба риштаи 
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таҳқиқи адабӣ мекашад. Ҳамин аст, ки ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев дар ҳар давру 

замон мубрам боқӣ хоҳанд монд, зеро бе рушду такомули пайвастаи маънавиёт ва 

ахлоқ инсон ба бунбаст хоҳад расид. 

 

3.3. Баррасии шахсияти қаҳрамонони ҳикоёти  

Фазлиддин Муҳаммадиев 

 

Таҳаввули чашмгири адабиёт дар нимаи солҳои панҷоҳуми асри гузашта, ки 

дар ин бобат дар бахшҳои пештараи кор ишороти муфассал доштем, ба шахсияти 

қаҳрамонони реализми сотсиалистӣ ва равиши тасвири онҳо ҳам таъсири амиқ 

гузоштааст. Аз он ҷо, ки ҳикоёти Фазлиддин Муҳаммадиев дар саргаҳи таҳаввули 

ин давра қарор мегиранд, метавон иддао кард, ки дар воридсозии шахсиятҳои 

барои реализми сотсиалистӣ тоза ва нав саҳми нависанда калидист. Муҳаммадҷон 

Шакурӣ дар мавриди ин таҳаввул менависад: «Азбаски нависандагон ба ҳаёт ва 

симои ҳамзамонон бо назари тоза, бо диққати махсусе нигаристанд, тарзи тасвири 

инсон низ нисбат ба пештара дигар шуд...» [147, с. 186]. 

Дар насри солҳои 30–50-уми адабиёт симои қаҳрамонон як андоза 

«афсонавӣ» ба назар мерасид: онҳо ҳам дар рафтору гуфтор ва ҳам дар пиндор 

шахсияти комил ва бидуни иштибоҳ буданд. Гузашта аз ин, тамоми ҳаёту 

фаъолияти онҳо дар «муборизаҳои синфӣ» хулоса мешуд, ҷанбаҳои фардии 

шахсият ва ҳаёти хусусии онҳо комилан барои нависандагони ин давра аҳаммият 

надошт. Ин гуна қаҳрамонон на танҳо ба ростӣ ва дурустии ҷаҳонбинӣ ва 

идеологияи худ имони қавӣ доштанд, балки решакан кардани ғайри онро вазифаи 

ормонии худ медонистанд.  

Вуҷуди чунин хасоиси тасвир мунҷар бар ин мегашт, ки нависанда на 

шахсияти қаҳрамон ва дунёи дарунии ӯ, балки ҷаҳонбинӣ ва идеологияи «синфӣ»-

и ӯро ба хонанда ошно месохт. Дар натиҷа қаҳрамони осори адабӣ ба як мубаллиғи 

берӯҳи дидгоҳи сиёсии низоми сотсиалистӣ табдил мегашт, ки тамоми ҷанбаҳои 
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маънавию ахлоқӣ ва инсонии ӯ фақат ва фақат дар чаҳорчӯбаи ҳамин дидгоҳ 

арзиш пайдо мекард. 

Дар нақди адабии шуравӣ, вақте ба нақси чунин равиши тасвири қаҳрамон 

дар реализми сотсиалистӣ огоҳ шуданд, онро камбудӣ ва ё иштибоҳ надонистанд, 

балки ин воқеиятро ҷузви «қонунияти муҳимми инкишофи насри реалистие, ки 

ташаккули он ба давраи инқилоби иҷтимоӣ ва муборизаҳои синфӣ рост омадааст» 

[147, с. 186] баршумориданд. Ҳамин аст, ки баъзе аз аносири вижагиҳои ин 

қаҳрамон, аз ҷумла садоқати ифротии ӯ ба ҳизб ва ойини коммунистӣ дар насри 

нимаи дувуми асри ХХ-и адабиёти шуравӣ боқӣ монд. 

Агар ҳикоёти Ф. Муҳаммадиевро дар қаринаи қонунмандиҳои 

шахсиятсозии реализми сотсиалистӣ баррасӣ намоем, дармеёбем, ки бо вуҷуди 

қарор гирифтани қаҳрамонони ӯ дар ин чаҳорчӯба, ҳамчунин вижагиҳои мухтасси 

дигаре дар рафтору андеша ва ҷаҳонбинии онон ба чашм мехӯранд. Барои 

баррасии ҳамин вижагиҳо дар поён шахсияти қаҳрамонони ҳар яке аз 16 ҳикояҳои 

нависандаро ба риштаи таҳлил хоҳем кашид. 

Ҳикояи «Порчаи остин» дар ин қарина аз ин манзар ҷолиби аҳаммият аст, 

ки қаҳрамонони он комилан ба қаҳрамонони ҳикояҳои баъдинаи Ф. Муҳаммадиев 

монандӣ надоранд. Масалан, Сафаровро хонанда ҳамеша ғарқи андешаҳои танҳо 

ва танҳо марбут ба фаъолияти кориаш дармеёбад. Ё Ҷабборов ҳатто дар муҳити 

хонавода ҳам дар пайи ҷустуҷӯи ҳалли муаммои корӣ аст, аз гуфтугӯи ӯ бо 

хоҳараш Фотима хонанда аз ягон ҷузъиёти зиндагии шахсии ӯ наметавонад 

муталлеъ шавад. 

Қаҳрамони манфии марказии ҳикоя – Насим ҳам тамоми тору пуди худро ба 

иҷрои кадом як «нақша»-и зиёноваре бахшидааст, ҳамаи рафтору гуфтор ва 

кирдори ӯ, ҳар як қадами мондааш ба ҳамин хотир асту бас. Ҳатто вақте нависанда 

аз баъзе хислатҳои фардии Насим ба монанди сохтакориҳояш муфассал нақл 

мекунад, танҳо ба ин хотир аст, ки то кадом андоза сарсупурда будани ӯро ба кори 

худаш нишон бидиҳад.  
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Қаҳрамонони ин ҳикоя фақат дар ҷараёни муборизаи бевоситаи ду қувва 

тасвир ёфтаанд, гӯё чизе ҷуз ин мубориза дар ҳаёти онҳо ҷараён намегирад. 

Тамоми эҳсос ва ҳолати равонии онҳо ҳам фақат ба раванд ва ё натиҷаи фаъолияти 

кориашон вобаста аст.  

Ба ҳар ҳол, агарчи навъи ин ҳикоя дар адабиёти тоҷик комилан нав буд, аммо 

он сирфан ба равиши реализми сотсиалистӣ нигошта шуда, қаҳрамонони он 

тамоми вижагиҳои қаҳрамони насри солҳои 30-юмро дар худ ғунҷонидаанд.  

Аммо бо таълифи ҳикояи «Савдои умр» Ф. Муҳаммадиев сабки ояндаи 

нигориши худро бунён гузошт, ки дар он ҳам аз назари сохтор ва пайранг ва ҳам 

аз назари муҳтавою мавзуъ инҳирофоти чашмрас аз равиши реализми 

сотсиалистии пешазҷангӣ ба назар мерасанд. Ин инҳирофот дар тасвири шахсияти 

қаҳрамонон ҳам таъсиргузор будааст. 

Яке аз қаҳрамонони ин ҳикоя – Любов Константиновна, ки ба ҳайси ровӣ 

дар асар фаъол аст, нақли худро аз он оғоз мекунад, ки «дар бораи ягон соҳаи ҳаёти 

колхоз нақл карданӣ» [7, с. 59] нест. Албатта, чунин оғоз, аз як тараф, матлаъи 

маъмулӣ ба назар мерасад, аммо аз тарафи дигар, бо таваҷҷуҳ бар ин ки мавзуъ 

дар адабиёти шуравӣ маҳз «ягон соҳаи ҳаёти» ҷамъиятист, аз ғайримаъмулӣ 

будани ҳикоя шаҳодат медиҳад. 

Любов Константиновна шахсияти кунҷков ва меҳрубон, хушмуомила ва 

раҳмдил аст. Ӯ ҳамеша дар мавриди дигарон фикр мекунад, мехоҳад худро дар 

ғаму шодии атрофиён ҳамроҳ бинад. Ӯ дар баробари ҳаёти дигарон бетараф будан 

наметавонад. Ин хислати ӯро ҳанӯз дар оғози ҳикоя, вақте ин сухани ӯро мехонем, 

метавон фаҳмид: «Ҳавлиро аз назар мегузаронидаму фикрам ба ҷавоби Сайёра 

банд буд: «Шавҳар дорам, лекин дар хона танҳо ҳастам»» [7, с. 60].  

Ӯ ҳамеша мекӯшад, ки аз ҳолу ҳаво ва ҳолати равонии касони барояш азиз 

бохабар бошад. «Сайёра ин гапро бо оҳанги шӯхиомез гуфта бошад ҳам, ба хаёлам, 

як изтироби сабуке, ба монанди ташвиш ё таассуф, лаҳзае дар чеҳрааш соя андохт» 

[7, с. 61]. «Ман кайҳо пайхас карда будам, ки Зӯҳро дар хусуси ҳаёти Сайёра бисёр 

фикр мекунад...» [7, с. 73].  
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Албатта, аз ин вижагии фардиаш худи Любов Константиновна ҳам огоҳ аст, 

ки мегӯяд: «Гоҳо ман муомилаи худро бо мардум дар танҳоӣ мулоҳиза карда, ба 

чунин ақида меомадам, ки фаҳмидани ботини одамон маро нисбатан осонтар 

муяссар мешавад» [7, с. 77]. 

Ҳамин тавр, дида мешавад, ки шахсияти Любов Константиновна касест, ки 

бештар ба ҷанбаҳои эҳсосӣ ва равонии атрофиён таваҷҷуҳ дорад, нигарони 

тақдиру ҳаёти онҳост. Ҳамчун ровӣ баромад намудани ӯ дар ҳикоя дубора ин 

андешаро тақвият мебахшад, ки ин зан аз ҳамдардии беинтиҳое нисбат ба 

инсонҳои барояш азиз бархӯрдор аст. 

Қаҳрамони дигари ин ҳикоя Сайёра аст. Ф. Муҳаммадиев, бо ин ки бештар 

ба ҳаёти шахсӣ ва ҳолати равонии ин шахсияти асар таваҷҷуҳ доштааст, вале 

фаъол ва пешсаф будани ӯро дар корҳои ҷамъиятӣ сароҳатан манзури хонанда 

намудааст. Маҳз гирифториҳои масъулиятшиносонаи ин ҷавонзани хушфеъл дар 

кор боис мешавад, ки миёни ӯву шаҳвараш нофаҳмии ҷиддӣ сар бизанад. 

Нависанда маҳз аз ҳолати равонӣ ва ҳиссиёти дарунии Сайёра, ки баъди ин моҷаро 

ӯро домангир мешаванд, нақл мекунад.  

Яке аз сифатҳои ҳасанаи мардуми тоҷик – меҳмоннавозӣ маҳз дар шахсияти 

Сайёра мунъакис шудааст. Ӯ бо даъватҳои пайдарпаяш Любов Константиновнаро 

ба хонаи худ меорад. Бо вуҷуди ин ки ҳамсараш Ашраф аз Сайёра гумони бад 

бурдаву ба ҳамин далел муносибати хонаводагии онҳоро ба як ҳангома табдил 

додааст, аммо нигарониҳо ва дамдуздиҳои ӯ, ки нависанда ба маҳорати бузурге ба 

тасвир даровардааст, шаҳодат медиҳанд, ки ин ҷавонзан нигарони вазъи Ашраф 

аст ва садоқати ӯ ба хонаводааш заррае накостааст.  

Бархӯрди Мурод бо Сайёра, ки баъди аз ҳам рехтани маросими тӯйи Зӯҳрову 

Мурод сурат мегирад, комилан ҷанбаҳои эҳсосии шахсияти Сайёраро ошкор 

месозанд. Ӯро бадгумониҳои Мурод  ба ҳадде озурда мекунад, ки мадори ба по 

рост истодан намеёбад. Дар поёни ҳикоя, ки Ашраф аз сафари хидматӣ 

баргаштааст, тасвири Сайёраи хушҳолу хушнуд ба хонанда итминон медиҳад, ки 

ӯ сахтиҳои ҳаёти хонаводагиро пушти сар кардааст. 
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Зӯҳро қаҳрамони марказии ҳикояи «Савдои умр» аст. Аз назари хислат ва 

шахсият ӯ комилан ҳамнавъи қаҳрамони насри реализми сотсиалистии солҳои 30-

50-ум аст: ӯ бо вуҷуди ҳанӯз ба синни 20 нарасиданаш фаъолтарин корманди 

колхоз аст, «комсомоли мутлақ» аст ва ба ҳамин хотир, тамоми расму ойин ва 

фарҳангу урфу одати муғойир бо ин ҷаҳонбинӣ, аз ҷумла маросими никоҳро рад 

мекунад ва барои барҳам додани он мубориза мебарад; дар корҳои ҷамъиятӣ ва 

гурӯҳӣ пешсаф ва намунаи ибрати дигарон аст; аз ҳуқуқи занҳо ҳимоят мекунад; 

манфиати гурӯҳиро аз манофеи шахсӣ боло медонад.  

Маълум аст, ки тасвири ин ҳама хисоли Зӯҳро қисмати чашмгири ҳикояро 

дар бар мегирад. Аммо аз он ҷо, ки чунин хислатҳои Зӯҳро як навъ вижагии 

«таблиғотӣ» доранд, тасвири онҳо ҳам оҳанги публитсистӣ гирифтааст. Аммо Ф. 

Муҳаммадиев бо тасвири бавосита ва бевоситаи муносибатҳои ошиқонаи ӯву 

Мурод, ҳамчунин муносибати ӯ бо Сайёраву Любов Константиновна то ҳадде 

муваффақ шудааст, ки хислатҳои табиӣ ва инсонии боваркардании ин духтаракро 

ба хонанда бозгӯ кунад. Бо ин ҳама, ишороти бевоситаи нависанда ба фаъолиятҳои 

ҷамъиятии ӯ ин хислатҳоро хира месозанд ва боис мешаванд, ки моҷарои 

муносибати ӯву Мурод ҳамчун як ҷузви ҳаёти ҷамъиятии Зӯҳро ба қалам ояд.  

Шахсияти Мурод ва Ашраф аз он ҷиҳат ҷолиби таваҷҷуҳанд, ки онҳо чун 

анъанаи реализми сотсиалистӣ комилан шахсияти манфӣ қаламдод нашудаанд. 

Оре, онҳо ҳар яке дар мавориди алоҳида муртакиби иштибоҳоте мешаванд, аммо 

зуд аз ин роҳ бармегарданд, хатоҳоро ислоҳ мекунанд. Аз ин манзар, ҳикояи 

«Савдои умр» қаҳрамони манфӣ надорад.  

Дар ҳикояи дигари Ф. Муҳаммадиев «Мактуби дӯст» се қаҳрамони фаъол 

амал мекунанд. Тамоми ҳикоя фақат аз мактуби дӯсти Ҳайдарҷон ба Сорохон 

таркиб ёфтааст. Ҳайдарҷон муҳандиси кишоварзӣ - ҷавони сертакопӯ аст, ки ба 

Сорохон дил баставу Сорохон ҳам аз хушбоварӣ ва содадилии ин ҷавон 

сӯистифода мекунад. Ӯ комилан як шахсияти хушбин ва меҳрубон қаламдод 

шудааст, ки бехабар аз бозиҳои Сорохон вобастагии худро рӯз аз рӯз бештар 
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мекунад ва дар ниҳоят нокомӣ дар ин моҷаро ӯро аз зиндагӣ дилсард ва дар 

фаъолияти кориаш номуваффақ месозад.  

Ӯ намоди як инсони ошиқ аст, ки саропо ғарқи эҳсосот ва таҷоруби ишқ 

шуда, тамоми зиндагиашро даври ҳамин мафҳум мечархонад. Ҳолати 

Ҳайдарҷонро баъди ба каси дигар шавҳар кардани Сорохон нависанда аз забони 

дӯсти ӯ чунин ба тасвир мекашад: «Аммо кори агроном ҳамоно бебарор аст. 

Коғазу китобҳояшро ҷамъ мекунаду андаке мехонад, як-ду сатр навишта хат 

мезанад, боз навишта, аз сари нав хат мезанад, баъд номаълум ба гирдоби хаёлот 

ғӯта хӯрда, соатҳо дар ҳамин вазъият менишинад...» [7, с. 97]. 

Аммо Сорохон як қаҳрамони барои реализми сотсиалистӣ бегона ба назар 

мерасад. Аз як тараф, ӯ духтаракест, ки «дар бадали ҳамагӣ якуним сол ба 

мартабаи бригадири шуҳратманд расида, дар сар то сари вилоят ном» [с. 98] 

баровардааст, дар ҳалли тамоми мушкилоти колхоз саҳми калидӣ дорад, масалан, 

бо кӯшишҳои ӯ дар назди колхоз боғчаи кӯдакон ташкил мешавад, кӯчаҳои 

қишлоқро ёрии Ҳайдарҷону ронандаи дигар сангфарш мекунад, дастаи зери 

роҳбарии ӯ дар кори колхоз пешсаф мешавад.  

Ба ибораи дигар, Сорохон ҳамон шахсияти намунавии қаҳрамони насри 

солҳои аввали реализми сотсиалистӣ аст. Аммо аз тарафи дигар, ӯ дидаву дониста 

ба эҳсосоти дигарон бозӣ мекунад, аз дилбастагии Ҳайдарҷон нисбат ба худаш 

сӯистифода намуда, билохира ба унвони шавҳар каси дигарро интихоб мекунад: 

«Баъд чӣ шуд? Ҳайдарҷон шефтаю шайдои шумо, шумо бошед аз он масрур, 

саодатманд, ки боз як ҷавонро аз хоби ширин, аз оромӣ ва роҳати одии зиндагонӣ 

маҳрум сохта, ба дарёи фикру андешот, ба кӯчаи сарбастаи рашк, ба роҳи умед ва 

пайроҳаи ноумедиҳо, орзу ва хаёлҳои талху ширин андохтед... ва худ биосудед. 

Бале, осоиш ёфтед, чунки боз худро канор гирифта, чандин моҳ аз мулоқот бо 

шахсе, ки ақлу ҳушаш рабуда, умедвораш кардед, рӯй метофтед» [7, с. 91].  

Реализми солҳои 30-ум иҷоза намедод, ки шахсияти барои ҷамъият 

«пурманфиат» дар чунин шакл тасвир ёбад. Назарияи адами низоъ (ё чунон ки дар 

нақди шуравӣ аз он ба унвони «назарияи беконфликтӣ» ёд мешавад) тақозо 



 

 

139 

 

мекард, ки Сорохон шахсияти бидуни иштибоҳу хато тасвир ёбад. Ҳамин ҷост, ки 

М. Шакурӣ дар мавриди насри баъди нимаи солҳои панҷоҳум менависад: 

«Қаҳрамони насри имрӯза баъзе хислатҳое дорад, ки онҳоро дар солҳои сӣ ба 

қаҳрамони мусбат нисбат додан мумкин набуд» [147, с. 188]. 

Тавфиқи Ф. Муҳаммадиев дар офаридани шахсияти қаҳрамон дар шароити 

талаботи сиёсати адабии солҳои 50-60-ум ҳам дар ҳамин нукта аст, яъне ӯ 

муваффақ шудааст, ки бо ворид шудан ба дунёи дарунӣ ва маънавии қаҳрамон бо 

тасвири «комёбиҳои истеҳсолии» ӯ аз лағзишҳои инсонӣ, ки коммунист будан 

касро эмин намедорад, бигӯяд ва бо ҳамин қаҳрамонони осори худро ба 

шахсиятҳои воқеӣ наздик созад.  

Ин матлабро худи нависанда дар як мусобиҳаи худ бо мунаққид Ҷ. Бақозода 

бисёр равшану мушаххас баён кардааст. Ӯ мегӯяд: «Дар назди ҷамъияти 

сотсиалистии мо ду вазифа истодааст, саҳеҳтараш як вазифаи бузурги аз ду ҳисса 

иборат: аввалан, барпо кардани базаи модию техникии коммунизм, ба ибораи 

дигар, таъмин намудани фаровонии неъматҳои модӣ, сониян, тарбия карда, ба воя 

расонидаи наслҳои нав ба нави инсони советӣ. Азбаски ин ду ҷиҳати кор ба ҳам 

печидааст, дар асари бадеӣ низ бояд ҳамин тавр тасвир ёбад, яке дигареро такмил 

ва инкишоф диҳад» [33, с. 24].  

Яъне ба андешаи Фазлиддин Муҳаммадиев, нависандаи шуравиро лозим 

аст, ки аз як тараф, ҷараёни «таъмини фаровонии неъматҳои модӣ» ва аз тарафи 

дигар ҷанбаҳои маънавӣ, ахлоқӣ ва инсонии тарбияи «инсони советӣ»-ро ба 

риштаи таҳқиқи бадеӣ бикашад. Шахсияти қаҳрамонони ҳикояи нависанда гувоҳи 

дар ин роҳ муваффақ шудани Ф. Муҳаммадиев аст.  

Дар ҳикояи дигари нависанда «Арзамас» қаҳрамонони бештаре фаъолият 

доранд. Ба назар мерасад, ки нависанда ба ҳаёти як шахси алоҳида таваҷҷуҳ 

надорад, балки бо офаридани шахсиятҳои мутааддид ва мутафовит мехоҳад ба 

ҷанбаҳои маънавию ахлоқии ҷомеа, ки ба назараш ба мушкили ахлоқӣ табдил 

ёфтаанд, дахл кунад. Аз ҳамин ҷост, ки шахсиятҳои ин ҳикоя бо вуҷуди ин ки 
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нақши марказӣ надоранд, аммо ҳар яке феълу хислати барҷастаи мусбату манфӣ 

нишон медиҳанд.  

Қаҳрамони марказӣ Зокир Муҳаббатов аст. Ӯ комилан инсони одӣ ва 

муқаррарӣ буда, рафтору гуфтор ва фаъолияти кориаш ҳам маъмулист, вале 

одамияташ бисёр баланд аст. Ҳанӯз дар бахши аввали ҳикоя ӯ аз бадрафтории як 

маълули бепой дар баробари як мӯйсафед оташин шудаву ӯро сарзаниш мекунад. 

Дар идома ҳам, бо вуҷуди ин ки нақли Шафеъ-амак ба воқеияти таърихӣ 

мутобиқат намекунанд, ӯ ҳеч гоҳ ӯро ба дурӯғгӯӣ муттаҳам намесозад, балки аз ӯ 

дар баробари сардораш ҳимоят мекунад. Дар симои Зокирҷон нависанда 

инсонҳоеро ба тасвир кашидааст, ки дар анҷоми ҳар коре, пеш аз ҳама, зарурати 

ахлоқ ва маънавиётро лозим медонанд. Барои Зокирҷон муҳим ин нест, ки нақли 

Шафеъ-амак ба воқеияти таърихӣ рост намеояд, барои ӯ ҳамин кофист, ки Шафеъ-

амак дурӯғ намегӯяд.  

Баръакси ҳикояи «Арзамас» «Роҳ» фақат ду қаҳрамон ва якчанд симоҳои 

ёрирасон дорад. Фотима ҷавондухтарест, ки аз Душанбе ба Фархор ҳамроҳи як 

ронандаи бегона равона аст. Ӯ дар тамоми тӯли роҳ аз ронанда бадгумон аст, аз 

танҳоии ҳардуяшон хавф дорад, дар ин робита фикру андешаҳои ваҳмангез ӯро 

ором намегузорад. Нависанда маҳз ба воситаи ҳамин фикру андешаҳои Фотима ба 

баррасии инсон мепардозад.  

Ронанда дар роҳ ҳамеша кӯшиш мекунад, ки Фотимаро безобита накунад, ӯ 

шахси ором ва хомӯш аст. Албатта, аз андешаҳои Фотима пай набурдааст. Дар 

нимаи роҳ, вақте шабона дар чойхонае таваққуф мекунанд, ронанда ба як ҳамкори 

худ, ки зоҳиран нисбат ба Фотима суханони носазо мегуфт, дастбагиребон 

мешавад. Ӯ албатта, кӯшиш мекунад, он ронандаи бадахлоқ ба Фотима кордор 

нашавад. Чунин муносибати ронанда Фотимаро дубора ба гирдоби андеша 

меандозад, ӯ дигар пушаймон аст, ки дар ҳаққи чунин шахс бадгумонӣ кардааст.  

Аз як тараф, нависанда бо баёни андешаву тафаккури Фотима дунёи 

дарунии ӯро равшан месозад, аммо аз тарафи дигар, таваҷҷуҳи хонандаро на ба 

шахсияти ӯ, балки ба масоиле мутаваҷҷеҳ мекунад, ки дар андешаҳои ин духтар 
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нақш меёбанд. Ба иборати дигар, ҳадафи нависанда ин нест, ки шахсияти Фотима 

ва дунёи дарунии ӯро ҳадафи баррасӣ қарор диҳад, балки ӯ инҳоро ҳамчун василае 

барои баёни сиришти асрорангез ва нопайдоканори инсон ба кор мебарад.  

Ҳамин ҷост, ки вақте хонанда гуфтугӯҳои дарунии ӯро мехонад, на танҳо ба 

равоншинохтии шахсияти ӯ наздик мешавад, балки дар маҷмуъ равоншинохтии 

куллии инсонҳоро пеши назар меорад.  

«Суди рафиқон» ҳикояи дигари Ф. Муҳаммадиев аст, ки дар он як 

қаҳрамони мусбату як қаҳрамони манфӣ амал мекунанд. Ҷолиб ин ҷост, ҳеч 

муборизае миёни ин ду қаҳрамон сурат намегирад, балки мисли ҳамеша нависанда 

фақат ду хислати мутазоди инсониро муқобили ҳам мегузорад, мехоҳад то чӣ 

андоза музир будани бадахлоқиро нишон бидиҳад. Ҳамин ҷост, ки нависанда дар 

офариниши шахсияти қаҳрамони асосӣ – Собир ахлоқу маънавияти ӯро барҷаста 

намесозад, фақат бо ҳамин нукта иктифо мекунад, ки  ӯ бе ҳеч ваҷҳ бадахлоқии 

Зоҳирҷоновро наметавонад таҳаммул кунад, ӯ намехоҳад дар канори касе бошад, 

ки мардумфиребу пастфитрат аст.  

Зоҳирҷонов суханронест, ки ба минтақаҳои гуногуни кишвар сафар карда, 

миёни дастаҳои меҳнатӣ ва кормандони муассисаву корхонаҳои гуногун «дар 

бораи оила, муҳаббат ва садоқати зану шавҳар, ҷавонписарону духтарон» [7, с. 

134] маъруза мекунад. Аммо дертар маълум мегардад, ки ӯ аз зумраи 

тавбафармоёнест, ки худ тавба камтар мекунанд. Собир нохоста шоҳиди 

ишқбозиҳои Зоҳирҷонов бо як зани тасодуфӣ мегардад ва ин амали ӯро таҳаммул 

накарда, ӯро дар ҳамон ҷо монда, худ ба шаҳр бармегардад. Барои ин кораш дар 

корхона муҳокимаи рафиқона баргузор мекунанд. Нависанда дар рафти муҳокима 

симоҳои ёрирасони ҳикояро тамоман муаррифӣ намекунад, балки хонанда ҳар яке 

аз онҳоро аз мазмуну оҳанги суханҳояшон фарқ мекунад.  

Ҳамин тавр, дар ин ҳикоя масъалаи шахсияти инсон матраҳ нест, балки 

ахлоқ ва маънавиёти ҷомеа мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. 

«Сози Мунаввар» ҳикояи дигари Ф. Муҳаммадиев рӯйи рӯзгори як 

шахсияти алоҳида – Мунаввар тамаркуз мекунад, аммо дар баробари ӯ 
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қаҳрамонони дигар ҳам, ба мисли ровии ҳикоя Саид Амон, амал мекунанд. Саид 

Амон фолклоршиносест, ки барои ҷамъоварии маводи фолклорӣ ба яке аз деҳоти 

Бадахшон меҳмон мешавад. Ӯ дар ин ҷо бори аввал савтеро мешунавад, ки пештар 

дар ҳеч куҷо назирашро нашунида буд. Кунҷковиаш сабаб мешавад, ки аз моҷарои 

муаллифи ин савт – Мунавваршоҳ огоҳ шавад. Чунин ба назар мерасад, ки 

шахсияти Саид Амон аз тарафи муаллиф танҳо ба хотири ҳамчун ровии моҷаро 

истифода бурдани ӯ офарида шудааст. Аз ҳамин ҷиҳат, Саид Амон хислат ва 

феълу рафтори ҷолиби таваҷҷуҳ надорад.  

Мунавваршоҳ монанди қаҳрамони достонҳои ошиқонаи классикист. Ӯ дар 

пайи талошҳои чашмгир муваффақ мешавад, ки бонуи дӯстдоштаи худ - 

Мунавварбегимро ба ҳамсарӣ бигирад. Аммо яке аз талабгорони Мунавварбегим 

– Манзарбек ҳанӯз аз шабу рӯзҳои маросими тӯяшон дар талоши он будааст, ки ин 

дуро аз ҳам ҷудо созад. Билохира ҷавонзан аз дасти ӯ кушта мешавад, 

Мунавваршоҳ Манзарбекро ба қатл мерасонад ва бо ҳамин зиндагиашро комилан 

ба ёду хотири ҳамсараш мегузаронад. Ин фироқро натиҷа ин мешавад, ки ӯ созе 

махсус фармоиш дода, ҳар бегоҳ вақти шомгоҳ ба навохтани оҳангҳои маҳзуну 

фиребо ва тасхиркунанда мепардозад.  

Мунавваршоҳ шахсияти комилан эҳсосист. Симои мисли ӯро дар насри 

реализми сотсиалистӣ пайдо кардан бисёр мушкил аст. Ӯ ба ҳеч ваҷҳ «қаҳрамони 

фаъол» нест, гузашта аз ин ҷудо аз ҷомеа ба сар мебарад, ки чунин шахс на танҳо 

дар насри солҳои аввали шуравӣ, балки то авохири вуҷуди он қобили қабул 

набудааст. Албатта, ӯ иштирокчии Ҷанги Бузургӣ Ватанӣ аст, аммо дар умум, дар 

корҳои ҷамъиятӣ иштирок намекунад. Агар шахсияти ӯро ба шахсияти 

қаҳрамонони ҳикояи дастаи аввали Ф. Муҳаммадиев муқоиса кунем, ин тафовути 

бузург сароҳатан равшан мегардад.  

Ҳикояи «Даъво» аз назари ҳузури қаҳрамон классикист: дар он ду шахсияти 

ба ҳам зид дар мубориза қарор доранд, ки билохира қаҳрамони мусбат пирӯз 

мешавад. Аҳмадбек дар ин ҳикоя паҳлавони рӯзгордидаест, ки хислатҳои хуби 

инсонӣ, ба монанди фурӯтанӣ, тааммул, суботкориро дар худ парваронидааст. Ӯ 
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ҳеч гоҳ аз зӯри бозуи худ пеши касе ифтихор накардааст, балки баръакс, ҳамеша 

мекӯшад, ки паҳлавон буданаш дар баробари муносибат бо мардум ба ӯ имтиёзе 

надиҳад.  

Аҳмадбек рафтори ҷавонон, бахусус паҳлавони ҷавон Муҳаммадмуродро, 

ки шароби қувваи ҷавонӣ сармасташ кардааст, бо таммулу тааммуқ ба мушоҳида 

мегирад, барои аз вартаи худписандӣ наҷот додани ин ҷавони баистеъдод пеши 

худ андешаҳо мекунад. Ӯ на танҳо ба тақдири Муҳаммадмурод бетараф нест, 

балки мехоҳад бо ҳидоят кардани ӯ ба роҳи дуруст ба насли ҷавони деҳа таъсири 

мусбат бигузорад: «Вай мехост ба ҳаққи калонсолиаш такя намуда, паҳлавони 

ҷавонро насиҳат кунад. Бигӯяд, ки дигар шароб нанӯшад... Муҳаммадмурод 

паҳлавони хуб аст. Пас, на аз ин ва на аз он ҷиҳат ба май нӯшиданаш ҳоҷат нест» 

[7, с. 164].  

Аҳмадбекро, пеш аз ҳама, ин нукта озурда мекунад, ки Муҳаммадмурод дар 

ҷавонӣ ба роҳи хато рафтааст. Ӯ дар ин маврид андешаҳояшро ба дӯсти наздикаш 

Салим чунин баён мекунад: 

«- Ман мегӯям, ки фарз кардем, ягон каси ману ту барин солхӯрда, бо мурури 

замон ба таъсири ягон хел... чӣ мегӯянд... муҳити бемазза афтода, хислати бахилӣ 

пайдо кунад, садқаи сар мегӯию мемонӣ. Аммо бахили бистсоларо бинӣ, чӣ кор 

мекунӣ? О, ин бедодӣ-ку!» [7, с. 170]. 

Адаб додани Муҳаммадмурод аз ҷониби Аҳмадбек бори дигар ахлоқи 

ҳамида ва инсонияти бузурги ӯро пеши хонанда ба субут мерасонад. Ӯ тамоми 

даъватҳои паҳлавони ҷавонро дар маъракаҳо, кӯчаву паскӯчаҳо ва иду маросим 

пай дар пай рад мекунад, намехоҳад ҳангома барпо кунад. Вале бори охир, 

ҳангоми нимашаб, ки Муҳаммадмурод ба хирманҷой омадаву илтимоси 

гӯштингирӣ мекунад, Аҳмадбек фурсатро муносиб дониста розӣ мешавад. Яъне ӯ 

то ин замон намехост, ки Муҳаммадмуродро дар миёни ҷамъият шармсор кунад. 

Ҳатто баъди беэҳтиромии густохонаи Муҳаммадмурод ӯ ба дил кина намегирад, 

балки дубора нигарон мешавад, ки мабодо паҳлавони ҷавон кори ношоистае 

кунад. Нависанда тавассути андешаи охирини ӯ дар ҳикоя ин матлабро бисёр 
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бадеъ баён кардааст:««Оббозӣ кунад, ба худ меояд. Ванҷобро бахосият мегӯянд», 

- аз дил гузаронид Аҳмадбек» [7, с. 182]. 

Муҳаммадмурод паҳлавони хуб аст, дар сатҳи ноҳия ва вилоят ҳамто 

надорад. Аммо ҷавони бисёр мағрур ва худписандест, паҳлавониашро ба рухи 

дигарон мекашад, шароб менӯшад. Бадтар аз инҳо, адаб ва эҳтироми калонсолонро 

ба ҷой намеорад. Бо ин ки Аҳмадбек солҳо майдондорӣ накардааст, дар синну сол 

ба падари ӯ баробарӣ мекунад, миёни мардум аз эҳтиром ва ҷойгоҳи махсус 

бархӯрдор аст, аммо Муҳаммадмурод ба ҳар роҳе мехоҳад ӯро ба гӯштингирӣ розӣ 

намояд. Албатта, ин сабқат барои ӯ ҳеч манфиате надорад, балки ягона мақсади ӯ 

ин аст, ки Аҳмадбеки шикастнопазирро мағлуб созад. Нависанда бо офаридани 

шахсияти Муҳаммадмурод ба масъалаи муносибати ду насл таваҷҷуҳ кардааст ва 

ин мушкилоти ахлоқии замони худро ба хонанда гӯшзад сохтааст. 

«Рӯзи дафни усто Оқил» ҳикоятест, ки ровии он – Абдурауф-амак дар  

маросими дафни ҳамсояаш - усто Оқил рӯзгор ва хислату шахсияти ӯро таҳлил 

мекунад. «Худо раҳмат кунад, устои гулдаст буд, лекин ҳунарашро ҳамроҳ ба 

гӯраш мебарад. Ба ҷояш ақаллан яктаяк шогирд тайёр накард-е ноасл» [7, с. 183-

184].  

Ҳамин ҷост, ки мардум дар рӯзи марги ӯ майли чандоне ба маросими дафн 

надоранд. Тамоми ҳикоя нақли бадеии ҳамин рафтори усто Оқил аст. Нависанда, 

аз як тараф, дарк мекунад, ки ин рафтори усто бо вуҷуди ин ки писандида нест, 

аммо наметавонад мутлақан бад тафсир ёбад. Ҳамин аст, ки ӯ симои манфури 

«раиси тасмапеч»-ро ба ҳикоя ворид месозад ва бо муқоисаи ин ду шахсият, ки аз 

ҷониби Абдурауф-амак сурат мегирад, гӯё пеши хонанда иқрор мешавад, ки усто 

Оқилро шадидан маҳкум кардан нашояд: «Ӯ хиҷолатомез фикр мекард, ки чаро 

дар соати дафни ҳамсояи наздиктаринаш воқеаи раиси тасмапечро ба ёд 

овардааст? Охир он зоти ба ғазаби мардум гирифторшуда ба раҳматӣ усто Оқил 

чӣ шабоҳате дорад?...» [7, с. 189]. 

Аммо Абдурауф-амак пеши худ иқрор мекунад, ки раиси тасмапеч бесабаб 

ба ёди ӯ назадааст: «Аз афташ, нақши озоре, ки ба одам расидааст, аз хотираш пок 
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шавад ҳам, аз дилаш намеравад» [7, с. 189]. Ӯ аз рӯзгоре ёд мекунад, ки писараш 

Нодирҷонро ба шогирдии усто Оқил дод, аммо усто ба хотири ин ки писарак 

тухмҳои мурғи зоти кулангиро шикаст, ӯро пеш мекунад.  

Ҳамин тариқ, нависанда дубора ба ин нукта таваҷҷуҳ мекунад, ки рафтори 

усто Оқил на танҳо Абдурауф-амак, балки тамоми мардуми деҳаро озурда 

кардааст. Усто Оқил шахсиятест, ки бо вуҷуди ҳунар ва истеъдоди фавқулода 

доштанаш, дар андешаи бақои ин ҳунар нест. 

«Шаби савум» аз назари андоза бузургтарин ҳикояи Ф. Муҳаммадиев аст. 

Дар он шахсиятҳои зиёде амал мекунанд. Қаҳрамони марказӣ Суръат Наққош 

равонпизишк аст. Агарчи ровӣ шахси савум аст, аммо тамоми ҳикоя бозгӯи 

андешаву тафаккури ӯст. Наққош инсони масъулиятпазир ва поквиҷдон аст. Ӯ 

наметавонад нисбат ба беморон, ҳатто беморони таҳти назорати табибони дигар 

бетараф бошад. Гузашта аз ин, Суръат Наққош ба табобати маҳдуд қонеъ 

намешавад, ӯ ҳамеша мекӯшад, ки сабаби гирифториҳои беморонашро на танҳо 

пайдо, балки бартараф созад. Дар ҳикоя бемори навбатии Наққош Шоҳида аст, ки 

дар пайи хиёнати ҳамсараш Вакил даст ба худкушӣ задааст. Афкору андешаи 

Наққош дар мавриди нотавонбиниҳои мудири шуъба, хиёнати Вакил дараҷаи 

баланди ахлоқи ӯро ба намоиш мегузорад. 

Муносибати хонаводагии ӯ ҳам қобили таҳсин аст. Ӯву ҳамсараш дар асоси 

баробарӣ ва таҳаммулгароӣ бо ҳамдигар муносибат мекунанд. Бо ин вуҷуд, 

Наққошро наметавон аз ҷумлаи қаҳрамонони намунавии насри реалистӣ донист, 

зеро нависанда фақат ҷанбаҳои ахлоқӣ ва маънавии ӯро бозтоб додааст ва 

фаъолияти пурсамари ӯро ҳамчун натиҷаи ҳамин ҷанбаи шахсияти ӯ нишон 

додааст. 

Хосиятхон аз ҷумлаи қаҳрамонони маъмулии ҷинси латиф дар осори Ф. 

Муҳаммадиев аст: ӯ зани фаъол, огоҳу босавод, муваффақ ва ҳамчунин дар ҳимояи 

ҳуқуқҳои худ кӯшо аст. Аз он ҷо, ки чунин қаҳрамон дар осори нависанда бисёр 

ҳузур пайдо мекунад, тозагӣ ва таровати худро аз даст додааст, ҷанбаҳои 
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барҷастаи фардӣ надорад, балки ба як унсури таблиғотии ҳаёти сотсиалистӣ 

мубаддал гаштааст. 

Шахсияти Шоҳида агарчи ба воқеияти ҳаёт бисёр наздик аст, аммо хиёнати 

ҳамсарашро ҳамчун сабаби худкушии ӯ нишон додани нависанда ин воқеиятро як 

андоза тира сохтааст. Ҳамсари ӯ Вакил мардест, ки як лағзиши аз назари ӯ ночиз 

сабабгори нобасомониҳои худаш мешавад. Вакил ҳам дар назди виҷдони худ, ҳам 

дар назди Наққош мекӯшад, ки сабабгори ба худкушӣ даст задани Шоҳида будани 

худро иқрор нашавад. Албатта, ӯ аз кори худ пушаймон аст ва дар роҳи ба 

зиндагии маъмулӣ баргардонидани ҳамсари худ талош меварзад.  

Дар ин ҷо дубора шахсияти маъмулӣ дар ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев – 

қаҳрамоне, ки аз хатову иштибоҳи худ пушаймон шуда, дар роҳи ислоҳ қарор 

гирифтааст, пеши хонанда рӯ мезанад. Ҳамин тавр, дар ин ҳикоя нависанда ҳама 

намунаҳои қаҳрамонони реализми сотсиалистиро ворид сохтааст. 

Дар ҳикояи дигари нависанда «Хиёбони Нодир» дубора Ф. Муҳаммадиев 

қаҳрамони маъмулии реализми сотсиалистиро ба таҳқиқи равоншинохтӣ 

мекашад. Абдувоҳид-ака – собиқадори ҷангу меҳнат аст, ки мардуми деҳа 

хиёбонеро ба номи ӯ гузоштаанд. Ӯ наметавонад ин воқеиятро ба содагӣ 

бипазирад, зеро худро лоиқи ин эҳтиром намедонад. Абдувоҳид-ака беш аз ҳар 

чизе хоҳони адолат аст. Ӯ мехоҳад хиёбон ба номи каси арзанда – Нодир, ки 

сафедорони ду тарафи роҳро маҳз ӯ шинонидаву парвариш додааст, гузошта 

шавад. Аммо Нодир ба мардум васият кардааст, ки сафедорони роҳ моли 

Абдувоҳид-ака аст, зеро дар солҳои ҷанг хоҳари ӯ аз ночорӣ болорҳои хонаҳои нав 

андохтаи мӯсафедро канда, аловӣ кардааст. Ҳам Абдувоҳид-ака, ҳам Нодир, 

тимсоли шахсиятҳое ҳастанд, ки адолатро асоси муносибатҳои неку ҳасанаи 

ҷамъият медонанд.  

Қаҳрамони ҳикояи «Тамошо» - Набиҷон аз назари фардият ва шахсият 

барҷастагие надорад. Тимсоли ӯ дубора аз ҷониби Ф. Муҳаммадиев барои тасвири 

шахсиятҳои дигар офарида шудааст. Набиҷон ба тамошои маҳоратҳои 

моваротабиии Бобош рафтаву аз ин ки ӯро шахси қаллобу фиребгар ёфтааст, сахт 
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мушавваш аст. Нависанда дар ин ҳикоя ба интиқоди яке аз бемориҳои маънавии 

қадим ва мардуди ҷомеа – қаллобӣ ва фиребгарӣ мепардозад.  

Гурӯҳи мардумро нишон медиҳад, ки ба ҳамдигар забон як карда, ба хотири 

ба даст овардани манфиати молӣ ба қаллобӣ даст мезананд ва иддаои ҳунару 

истеъдоде мекунанд, ки надоранд. Метавон гуфт, дар ин ҳикоя қаҳрамони асосӣ – 

Бобош аст, ки комилан шахсияти манфист.  

Ҳикояи «1:0» дубора масъалаи одамиятро матраҳ мекунад. Агарчи 

қаҳрамонони ин ҳикоя бисёранд, аммо матлаб гирди номи як нафар – Олим 

мечархад. Ӯ ба дӯсти мактабиаш Вафо ваъда дода буд, ки ба хонааш меҳмонӣ 

меояд. Вафо дигар дӯстони ҳардуяшонро ба ин муносибат даъват мекунад. Ҳама 

меоянд, ба ҷуз Олим. Маълум мешавад, ки ягона сабаби наомадани Олим 

ҳавобаландии ӯст, ки ба сабаби соҳиби мансаб шудан дигар дӯстони қадимаи 

худро ба чашми кам мебинад. Албатта, носипосӣ дар ҳаққи дӯстони қадим кори 

пастест, аммо равише, ки Ф. Муҳаммадиев ин матлабро ба таҳқиқи бадеӣ 

кашидааст, сатҳи ҳикояи мазкурро аз ҳар ҷиҳат нисбат ба дигар осори нависанда 

пойин овардааст. Дар ин ҳикоя саҳнаҳои номарбут ва ҳатто то як андоза зиёдатӣ 

бисёр истифода шудаанд, ки барои расонидани матлаби асосӣ камтарин фоидае 

надоштаанд. Масалан, нақли лақабҳои мактабии қаҳрамонон, шаробнӯшии гӯё 

ғайримуқаррарии Сафо саҳнаҳои номарбути ин ҳикояанд.  

Ҳикояи «Ҷага»-ро шояд ягона ҳикояи тамсилии Ф. Муҳаммадиев донист. Аз 

ин хотир, бори маъниро дар ин ҳикоя на шахсиятҳои он – Ҷамолу падару модар ва 

модаркалонаш, амаки Мишаву духтараш, балки образи саг мекашад. Вале аз он 

ҷо, ки образи Ҷагаву шахсиятҳои дигари ҳикояро дар фасли гузашта дар робита ба 

муҳтавои ин ҳикоя муфассал баррасӣ кардем, такрори онро лозим намедонем.  

Додобоев қаҳрамони ҳикояи «Эй санам» - устоди донишгоҳ ва олим аст. Ӯ 

ҳангоме ки кӯдаконаш хурдсол буданд, аз ҳамсараш ба хотири як донишҷӯдухтар 

ҷудо мешавад. Ҳоло духтари қадрасаш дар бархӯрди тасодуфӣ ӯро ба тӯйи 

арусиаш даъват кардаасту ҳикоя аз ҳамин моҷаро қисса мекунад. Додобоев дигар 

ба дарки ин ҳақиқат расидааст, ки иштибоҳи бузург кардааст, дар ҳаққи 
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фарзандонаш зулмро раво дидааст, оқибати сабукфикрии худро наандешидаву ба 

як хаёли хомаш на танҳо зиндагии худ, балки зани собиқу фарзандонашро талх 

кардааст.  

Ӯ ҳоло шоҳиди он аст, ки фарзандонаш бо вуҷуди мушкилоти зиёд бузург 

ва ҳар яке соҳиби мақоме ҳастанд. Мебинад, ки онҳо ӯро наметавонанд ҳамчун 

падар қабул кунанд. Аммо бо вуҷуди ин ба маросими тӯй меравад. Ин рафторашро 

худаш нишонаи узрхоҳиаш медонад, зеро барои худи ӯ ҳам ҳузур дар ин маросим 

бисёр гарон воқеъ мешавад:  

«Вале боре рӯирост ҳатто дар замири дил эътироф накард, ки ба ҷуз ин 

нукта, яъне ба ҷуз он ки ӯ ба тӯй омаданро шарт медонад ва худ духтараш ҳам аз 

ӯ қавл гирифтааст, боз як нуктаи дигари ногуфта ва нуҳуфтае ҳаст: ӯ бо талаби авф 

омадааст. Вай дар кадом як канори дил умеде дорад, ки лоақал қисман ба мурод 

мерасад» [7, с. 301]. 

Аммо ба фарқ аз қаҳрамонони дигари ҳикоёти Ф. Муҳаммадиев, ки 

муртакиби иштибоҳе шудаанд, Додоев наметавонад хатои худро ислоҳ кунад, кор 

аз кор гузаштааст, умр рафтаву дигар имкони баргардонидани вақт нест. 

Андешаҳои ӯ гувоҳи онанд, ки ӯ дубора меҳру муҳаббати фарзандонашро хоҳон 

аст, аммо дар баробари ин хуб дарк мекунад, ки ҳаққи маънавии талаби чунин 

чизеро аз онҳо надорад.  

Дар охирин ҳикояи Ф. Муҳаммадиев - «Приступ-Колдичево» нависанда 

тавассути офаридани шахсияти Рустам-ака, ки бо тамошои харобиҳои Ҷанги 

Бузурги Ватанӣ ба сактаи қалб гирифтор шудааст, таъсири амиқ ва ваҳшатангези 

ҷангро ба равони тамоми мардуми пасошуравӣ ҳунармандона ба тасвир 

кашидааст.  

Чунончи ба назар мерасад, воридсозии мустақими симои қаҳрамон ба 

таркиби дунёи ҳунариро Ф. Муҳаммадиев аз тариқи ду шеваи баён анҷом додааст, 

ки албатта, ба равиши реализми сотсиалистӣ хос аст.  

Аввалин мавридро метавон шеваи тамаркуздода номид, ки дар ин ҳолат дар 

сохтори ривоятпардозӣ симои қаҳрамон ба таври пурра ва алоҳидагӣ дар қисмате 
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аз пайранг тасвир карда мешавад. Ин шева аз ҷониби Ф. Муҳаммадиев бисёр кам 

корбурд доштааст ва танҳо барои тасвири шахсиятҳои дувумдараҷаи ҳикоёти худ 

истифода кардааст.  

Шеваи дувумро метавон шеваи пароканда номид, ки дар ин ҳолат ҷузъиёти 

сурат ва сирати қаҳрамон батадриҷ дар давоми ривоятпардозӣ муаррифӣ 

мешаванд. Тамоми қаҳрамонони марказии ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев маҳз бо 

истифодаи ҳамин шева ба хонанда муаррифӣ шудаанд.  

Барои муаррифии дунёи дарунии шахсият дар осори реализми сотсиалистӣ 

аз «диалектикаи рӯҳ» ба таври густарда истифода мешавад. Ин муаррифӣ ҳам дар 

ду шакл сурат мегирад: берунӣ ва дарунӣ. Дар ҳолати аввал таҷрибот ва ҳолу 

ҳавои қаҳрамон бо каломи нависанда баён мешавад.  

Дар ҳолати дувум дунёи дарунии қаҳрамон тавассути каломи худи ӯ, 

монологҳо ва гуфтугӯҳои даруниву байнишахсиятии ӯ бо нигаҳ доштани сабки 

гуфтории хос ва фарқкунанда тасвир карда мешавад. Баррасиҳои ҳикоёти Ф. 

Муҳаммадиев нишон медиҳанд, ки ҳар ду шакли муаррифӣ дар осори нависанда 

мавқеъ дошта, гоҳо дар як ҳикоя аз ҳар ду шакл истифода шудааст. Масалан, 

чунин ҳолат дар ҳикояҳои «Роҳ», «Рӯзи дафни усто Оқил», «Даъво» қобили 

мушоҳида аст. 

Ҳамчунин, барои муаррифии қаҳрамон дар ҳикояи нависанда аз ҷузъиёти 

равоншинохтӣ ва каломи қаҳрамон истифода мешавад, ки дар он худи қаҳрамон 

таҷриботи дарунии худро берунӣ мекунад. Баёни забонии онҳо бо ашколи марбута 

мушаххас мешавад. Бинобар ин ки каломи қаҳрамон дар даруни як рӯйдоди 

ҳунарӣ ба садо дармеояд, дар сохтори равонӣ ба сурати қисмате аз як монолог, 

гуфтугӯ ё мунозираи гурӯҳӣ мунтақил мешавад. 

Шахсияти қаҳрамонони ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиевро бо таваҷҷуҳ бар ин 

баррасиҳо метавон ба гурӯҳҳои зерин ҷудо кард: 

1. Қаҳрамононе, ки комилан ба тимсоли намунавии қаҳрамони реализми 

сотсиалистии давраи аввал мутобиқат доранд. Ин гуна қаҳрамон дар кору пайкори 

ҷамъиятӣ бисёр фаъол ва аксаран пешсаф аст, дар хӯю хислат ва рафтори ӯ таноқуз 
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ва иштибоҳ дида намешавад, тамоми зиндагии ӯ даври ормонҳои ҷаҳонбинии 

мушаххас мечархад. Ҷанбаҳои фардӣ ва равоншинохтии ин қаҳрамон барои 

хонанда як андоза пӯшида боқӣ мемонад, зеро ӯ фақат дар ҷараёни фаъолияти 

кориаш тасвир карда мешавад. Тамоми қаҳрамонони ҳикояи «Порчаи остин», 

Зӯҳро аз «Савдои умр», Суръат Наққош, Хосиятхон аз ҳикояи «Шаби савум», 

Набиҷон аз ҳикояи «Тамошо» аз ҷумлаи чунин қаҳрамонон ҳастанд.  

2. Қаҳрамононе, ки дунёи дарунии онҳо мавриди равонковӣ қарор мегиранд 

ва ба шахсияти онҳо таваҷҷуҳ мешавад. Нависанда дар офаридани ин қаҳрамонон 

як андоза аз меъёрҳои реализми сотсиалистӣ дур меравад, фаъолияти иҷтимоии 

онҳоро ё сарфи назар мекунад ва ё дар қаринаи хӯю  хислати фардиаш ба қалам 

меорад. Агарчи ин гуна қаҳрамон ҳам дар ҷомеа мақом дошта, дар меҳнати 

дастаҷамъӣ саҳим аст, вале бо вуҷуди ин, барҷастагиҳои фардияти ӯ, ки тавассути 

тасвири дунёи даруниаш ба намоиш гузошта мешавад, ӯро аз қаҳрамони намунаи 

аввал ҷудо месозад. Сайёраву Любов Константиновна аз ҳикояи «Савдои умр», 

Ҳайдарҷон аз ҳикояи «Мактуби дӯст», Мунаваршоҳ аз ҳикояи «Сози Мунаввар» 

ва монанди инҳо тимсоли чунин қаҳрамонанд. 

3.  Ҳамчунин дар ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев тимсоли шахсиятҳое 

вомехӯранд, ки бо вуҷуди муртакиб шудан ба иштибоҳ ва лағзишҳои ҳаётӣ, баъди 

фаҳму дарки хатоҳои худ дар пайи ислоҳи он мешаванд. Лаҳни интиқодии 

муаллиф дар баробари онҳо қотеъона нест, чунки онҳо дар ҳақиқат инсонҳои хуби 

ҷомеа ҳастанд, ки фақат дар қисмате аз фаъолият ва ё рӯзгори худ иштибоҳ 

кардаанд.  

Манзури нависанда аз баррасии иштибоҳоти онҳо ҳам дар он аст, ки ин 

лағзишҳо табиӣ ва гузашта аз ин, ислоҳшуданӣ ва қобили авф ҳастанд, онҳоро 

ҷомеа бояд эътироф кунад ва бипазирад. Чунин навъи қаҳрамон дар ҳикояи Ф. 

Муҳаммадиев ҳузури фаъол дорад.  
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ХУЛОСА 

 

Бо вуҷуди ин ки аз назари шумора ҳикояҳои Фазлиддин Муҳаммадиев 

нисбат ба осори ҳикоянависони нимаи дувуми асри ХХ камтар аст, вале ҷойгоҳ ва 

арзиши онҳо дар насри адабиёти муосири тоҷик вижа ба назар мерасад. Фазлиддин 

Муҳаммадиев на танҳо дар саргаҳи қолаб додани насри андеша ва равоншиносӣ 

қарор мегирад, балки жанри ҳикояи адабиёти тоҷикро ҳам аз назари ғояву 

муҳтаво, ҳам аз назари пайранг ва сохтор мутаҳаввил месозад. 

Албатта, дар ин таҳаввул барҳам хӯрдани «назарияи беконфликтӣ» ва 

«қаҳрамони мусбат» ҳам таъсиргузор будааст, вале дар муқоиса бо ҳикояҳои 

солҳои 50-уми асри гузашта равшан мегардад, ки талоши Ф. Муҳаммадиев дар 

роҳи пайдо кардани сабки фардӣ новобаста аз заминаҳои зикршуда сурат 

гирифтаанд. Дар маҷмуъ, натиҷагириҳои баррасӣ ва пажӯҳишоти масоили 

матраҳи рисолаи ҳозирро метавон дар бандҳои зерин хулоса кард:  

1. Омӯзиши фаъолияти адабии Ф. Муҳаммадиев нишон медиҳад, ки дастёб 

шудан ба сабку салиқаи фардӣ, ки аз ҳамон давраи аввали эҷодиёти ӯ ба мушоҳида 

мерасад, ба нависанда ба далоили зерин муяссар гаштааст: таҷрибаи хабарнигорӣ 

доштан ва аз ин роҳ ба адабиёт роҳ ёфтани ӯ; дар синну соли нисбатан бузургтар 

даст задан ба офариниши осори бадеӣ; таҷриботи андӯхта ва бардоштҳои 

мулоҳизакоронаи ӯ аз зиндагӣ, ки ба шарофати касби хабарнигорӣ ва дар пайи 

бевосита ошноӣ пайдо кардани нависанда ба шахсиятҳои гуногун ба даст 

омадааст; зиндадилӣ ва майли табиии ӯ ба аносири ҳаҷву мутоиба [1-M; 5-М; 19-

М].  

2. Ф. Муҳаммадиев баробари офаридани аввалин ҳикояи худ маҷрои ин 

жанрро дар адабиёти тоҷик комилан дигар сохтааст. Ӯ бо интихоби масоили 

ахлоқӣ ва мушкилоти маънавии ҷомеа ҳамчун дарунмояи ҳикоя, даст кашидан аз 

усули «нақли воқеа ба хотири баёни худи воқеа», истифода аз аносири ҳаҷву танз 

ва мутоиба, самимият бахшидан ба ҷараёни таҳкия дар пайранг, тамаркуз додани 
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диққат ба дунёи дарунӣ ва таҳлили равоншинохтии қаҳрамон ҳикояи адабиёти 

тоҷикро ба сатҳи нав мекашонад [4-M; 7-М; 15-М].  

3. Комёбии Ф. Муҳаммадиев дар роҳи сарфи назар кардани баъзе аз аносири 

ғайриадабии реализми сотсиалистӣ дар он буд, ки ӯ воқеияти ҷараён гирифтани 

кадом як ҳодисаро мавзуи асари худ интихоб намекард, балки таҳлили авомил ва 

сабаб ё таъсир ва паёмади онро ба зиндагии инсонҳо дар мисоли таҳаввули дунёи 

дарунии қаҳрамононаш мақсади асосии худ медонист. Ҳар андоза, ки нависанда 

ба дунёи дарунии қаҳрамонони худ аз тариқи равонковии шахсияти онҳо амиқтар 

ворид мешавад, ҳамон андоза ривоятпардозии муборизоти хубу бад 

ҳунармандонатар ва зебоишиносона сурат мегирад. Чунин равиш ба худии худ 

заминаи берун шудани воқеиятнигории хушку берӯҳ аз асари адабӣ ва барҷаста 

шудани инъикоси масоили муҳимми ахлоқи ҷомеа дар таҳлили адабиро фароҳам 

меоварад [3-M; 10-М; 11-М]. 

4. Дар вақти офаридани пайранг дар ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев ифоданокии 

эҷодиву эҳсосии тасвир нақши фаъол мебозад. Ба қаҳрамон лозим меояд, ки худро 

дар ҳодисаҳое, ки муаллиф ёфта ва ихтироъ кардааст, қатъӣ ва комилан ифода 

намояд. Вобаста ба ин ҳодисаҳо таҷрибот, мулоҳизот, кирдорҳо ва худшиносии 

қаҳрамонҳо ба миён меоянд, ки барои ошкор ва таҷассуми характерҳои онон 

хидмат мекунанд. Ҳамин тавр, пайранг бо тахайюли эҷодии нависанда барои 

ифодаи мазмуни асосии ғоявӣ офарида шуда, аз ҷиҳати вазифа ба он алоқаманд 

аст [6-М; 9-M; 12-М]. 

5. Таваҷҷуҳ ба олами ботинии қаҳрамон боиси он гардид, ки аллакай дар 

асарҳои аввалини Ф. Муҳаммадиев чунин воситаҳои таҳлили психологӣ, монанди 

сухани ғайрихудии мустақим ва ботинӣ пайдо шаванд. Сухани мустақиме, ки 

нутқи даруниии мутааллиқ ба ровии мушаххасеро ифода мекунад, аксаран бо он 

печида мешавад, ки дар қисми дуюми он субъекти нутқ дар бораи худ ҳамчун 

шахси сеюм сухан меронад ва ба ин васила аз берун нигоҳе ба худ меандозад ва ё 

худ шакли «ман»-ро ҳамчун «каси дигар» истифода мекунад [5-M; 13-М; 16-М]. 
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6. Танаввуи шаклҳои ҳузури нависанда дар ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев дар 

шахси ровӣ хулоса мешавад, ки ҳомили мафҳуми як нависандаи ҳаманигар аст. 

Ҳузури муаллиф дар барҷастатарин ҳикояҳои нависанда – «Роҳ», «Сози 

Мунаввар», «Даъво», «Рӯзи дафни усто Оқил», «Хиёбони Нодир», «Эй санам» 

нишон медиҳанд, ки хусусиятҳои собити тафаккуру андешаи муаллиф вобаста ба 

ғояи ҳикояҳо, ки бо чунин ақидаҳо, ба монанди баррасии иҷтимоии характери 

инфиродӣ, ҳамоҳангии мавҷудияти инсон, ҷараёни пайвастаи замони таърихӣ, 

робитаи анъанаву расму ойин ва падидаҳои иҷтимоиву фарҳангӣ ва ҳатто сиёсии 

муосир, умумияти диалектикии шахсият ва воқеияти атроф, табиат ва фарҳанг 

ифода ёфтаанд, дар нақшаи ривоятии ровӣ ба амал омада, арзёбии муаллифро дар 

ягонагии зуҳуроти гуногун мунъакис мекунанд [6-M; 7-М; 17-М]. 

7. Ба ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев ин вижагиҳо хосанд: дар ҳикоёте, ки 

кайфият, ҷаҳонбинии қаҳрамон ба муаллиф наздик аст, зуҳури бевоситаи 

субъективии муаллиф вуҷуд надорад ва ё ба ҳадди андак расонида мешавад («Рӯзи 

дафни усто Оқил», «Хиёбони Нодир», «Мактуби дӯст»). Дар ҳикоёте, ки миёни 

муаллиф ва қаҳрамон фосилаи чашмгир ба миён меояд, бархурди муаллиф ба 

моҷаро комилан равшан зоҳир мегардад. Дар ин гуна ҳолот муаллиф фикри худро 

бо ёрии умумиятҳо, муқоисаҳои муфассал, мулоҳизаҳои мухтасар, хулоса баён 

мекунад [1-М; 7-M]. 

8. Ҳикояҳои ҳаҷвии Ф. Муҳаммадиев, ки гурӯҳи алоҳидаи ҳикояҳои ӯро 

ташкил медиҳанд, бинобар мусталзами баъзе аз мухтассот ва вижагиҳои хосси ин 

навъи адабӣ будан, аз назари сабкӣ аз ҳикоёти дигари нависанда тафовут доранд. 

Ин мухтассот барои барҷаста сохтани ҷанбаҳои ҳаҷвии рафтору гуфтори 

қаҳрамон, падидаҳо ва моҷароҳои ҳаётӣ истифода мешавад. Фардият бахшидани 

сабки гуфтори қаҳрамон дар ҳикояҳои ҳаҷвии нависанда аз ҷумлаи чунин 

мухтассот аст. Ин унсури ҳаҷв ба нависанда имкон додааст, ки аз як тараф, 

ҷанбаҳои ҳаҷвии ҳикояро пурқувват созад, аз тарафи дигар, ба шахсиятсозии 

қаҳрамон, интиқоди танзомези баъзе хислатҳои ғайримуқаррарии атрофиён 

замина фароҳам оварад [8-M; 10-М; 21-М].  
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9. Баррасии ҳикояҳои Ф. Муҳаммадиев дар қаринаи реализми сотсиалистӣ 

нишон медиҳад, ки онҳо ба тамоми се вижагии асосии ин равиши адабӣ – мардумӣ 

будан, ҳизбӣ будан ва дақиқ будани он мутобиқати комил доранд. Ӯ ба хотири 

«мардумӣ» сохтани ҳикоёти худ на танҳо бо корбурди забони зиндаи халқ аз 

истифодаи вожагони адабии миёни мардуми омма роиҷнабуда даст кашидааст, 

балки бисёре аз аносири лаҳҷавии забонро истифода карда, бо ин роҳ забони осори 

хешро бештар ба забони лаҳҷа наздик бурдааст, на ба забони поки адабӣ. Ф. 

Муҳаммадиев дар истифодаи аносири лаҳҷавии забон як миқдор зиёдаравӣ нишон 

додааст. Ӯ ҳатто дар охирин ҳикояҳои худ ҳам аз баъзе аз ин навоқис, ки 

мунаққидони замонаш борҳо ба онҳо ишорат доштаанд, раҳоӣ наёфт [9-M; 25-М].  

10.  Дарунмояи ҳикоёти Фазлиддин Муҳаммадиевро масоили маънавияту 

ахлоқи ҷомеа ташкил медиҳад. Тамоми риштаҳои ғоя ва мазмуну муҳтавои 

ҳикояҳои ӯ аз миёни дунёи дарунии қаҳрамонон ва ахлоқи инсонии онҳо 

мегузарад, ӯ тамоми масоили марбут ба маънавиётро маҳз дар андешаҳо, 

бархурдҳо, тафаккур ва равони қаҳрамононаш ҳаллу фасл мекунад. Ба иборати 

дигар, на натиҷаи мушкилоти иҷтимоиву ахлоқӣ, балки сабаб ва раванди 

шаклгирии онро дар пайвастагӣ бо муносибатҳои иҷтимоӣ ба риштаи таҳқиқи 

адабӣ мекашад [3-М; 24-M]. 
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ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚ 

  

Аз омӯзиши мавод ва масъалаҳои мавриди баҳси диссертатсия бармеояд, ки 

он пажӯҳиши мукаммал ва фарогир роҷеъ ба ҳикоёти Фазлиддин Муҳаммадиев ба 

шумор меравад. Аз ин хотир, истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқро метавон ба 

тариқи зайл пешниҳод намуд: 

1. Масъалаҳои назарӣ, равишҳои таҳқиқ ва хулосаҳои ҳосилшуда дар ин 

рисола ҷанбаҳои назарии омӯзиши насри даврони шуравӣ, осори Фазлиддин 

Муҳаммадиев ва махсусан ҳикояҳои ӯро пурратар гардонида, дар таъйини 

арзишҳои ҳунариву адабӣ, зебоишинохтӣ ва дигар вижагиҳои эҷодиёти ӯ 

метавонад нақши бориз дошта бошад. 

2. Меъёрҳое, ки дар рисола барои шинохти аносири пуркорбурди пайранг, 

шеваҳои ривоятпардозӣ, тафовутҳои сабкии ҳикояҳои ҳаҷвӣ, вижагиҳои асосии 

реализми сотсиалистӣ, нуфузи ин равиши адабӣ дар насри тоҷик, шеваҳои 

шахсиятсозӣ истифода шудаанд, барои маърифати комили на танҳо осори Ф. 

Муҳаммадиев, балки насри адабиёти муосири тоҷик кумак мекунанд.  

3. Натиҷаҳои бадастомада аз мабоҳиси ҷудогонаи рисола ва равишҳои 

таҳқиқотии бакоргирифтаи муаллифро дар раванди пажӯҳишот ва кофтуковҳои 

нақди адабӣ ва масоили марбут ба доварии наср метавон истифода бурд. 

4. Маводи диссертатсия ва хулосаҳои онро барои навиштани мақолот ва 

таълифоту таҳқиқотҳои илмӣ дар пажӯҳиши паҳлуҳои омӯхтанашудаи насри 

нимаи дувуми асри ХХ, ҳангоми баррасии масъалаҳои алоқаманд ба насри 

адабиёти муосир, махсусан осори Ф. Муҳаммадиев, таҳқиқи равишҳои таълиф ва 

таъйини арзишҳои ҳунарию адабии осори нависандагони алоҳида метавон 

мавриди истифода қарор дод. 
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