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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Таърихи адабиёти давраи нави тоҷик, ки аз 

ибтидои садаи ХХ сарчашма мегирад, вобаста ба шароитҳои сиёсиву иҷтимоии 

давр тағйироти зиёдеро аз сар гузаронид. Дар солҳои 30-юми асри ХХ марказҳои 

адабӣ аз Бухорою Самарқанд ба пойтахти нави ҷумҳурии тоҷикон – шаҳри 

Душанбе интиқол ёфтанд ва дар баробари марказ дар минтақаҳои дигари 

Тоҷикистон – Хуҷанд, Ҳисор, Кӯлоб, Истаравшан, Хоруғ, Қаротегин низ 

доираҳои адабӣ қувват гирифтанд. Вале дар ин солҳо шароити номусоиди сиёсӣ, 

тағйири алифбои ниёгон аввал ба лотинӣ ва баъд ба кириллӣ ба рушду нумуи 

доираҳои адабии минтақаҳои Тоҷикистон таъсири манфӣ расонд. «Баъзе адибони 

доираҳои адабии Хуҷанд, Ҳисор, Кӯлоб, Истаравшан, Қаротегин дар солҳои 30-

40-уми садаи ХХ ба хориҷи мамлакат фирор карданд ва баъзеи дигарро ба ҳабс 

гирифтанд. Танҳо аз нимаи солҳои 50-уми асри гузашта баробари ба ҳаёти 

осоишта гузаштани мамлакат дар марказҳои вилоятҳои Тоҷикистон доираҳои 

адабӣ аз нав қувват гирифтанд» [64, с. 101].    

Дар доираи адабии Кӯлоб дар ин давра як зумра адибон, ба мисли С. 

Одиназода, С. Вализода, А. Сафар, С. Ҳакимзода, Ҳ. Ғоиб, А. Қаландар, Х. 

Вализода, Қ. Раҷаб, М. Ғуломӣ, Х. Ислом, Р. Роғӣ ва дигарон ба эҷоди анвои 

гуногуни адабӣ машғул гардида, дар адабиёти муосири тоҷик мавқеи муносиб 

пайдо карданд. Мутаассифона, ҳаёт ва эҷодиёти адибони доираи адабии Кӯлоб 

ниҳоят кам мавриди пажӯҳиш қарор гирифтааст. Ҳол он ки, ба андешаи муаллифи 

китоби «Доираҳои адабии Бухорои шарқӣ” А. Абибов: “Агар мо аз эҷодиёти 

шоирони ин ноҳияҳо сарфи назар кунем, он гоҳ омӯзиши таърихи адабиёти тоҷик 

комил нахоҳад буд» [35, с. 10].   

 Яке аз шоирони доираи адабии Кӯлоб, ки ҳанӯз таваҷҷуҳи адабиётшиносони 

ватанию хориҷиро ба таври ҷиддӣ ҷалб накардааст, узви Иттиҳоди журналистони 

ИҶШС (1971), узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон (1990), Корманди 

шоистаи фарҳанги Тоҷикистон (1996) Саидҷон Ҳакимзода (1939-2004) ба шумор 

меравад. Бо вуҷуди маъруфият ва маҳбубият ҳаёт ва фаъолияти адабии ин шоири 

хушсалиқа ниҳоят кам мавриди баррасии илмӣ қарор гирифта, аҳаммияти мавзуи 

таҳқиқии моро собит менамояд. 
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Дараҷаи таҳқиқи мавзуъ. С. Ҳакимзода дар охири солҳои 50-ум ва 

ибтидои солҳои 60-уми асри ХХ ба арсаи адабиёт бо қадамҳои устувор ворид 

гардид. Шоир бори аввал таваҷҷуҳи аҳли илму адаби тоҷикро дар курс-

конференсияе, ки соли 1959 дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, ба худ ҷалб 

намуд. Аввалин касе, ки ба ашъори С. Ҳакимзода таваҷҷуҳ зоҳир кардааст, шоир 

М. Фарҳат (1924-1984) мебошад, ки соли 1964 ба маҷмуаи нахустини С. 

Ҳакимзода «Лолаи сурх» сарсухан навишта, гуфта буд: «Шеърҳои шоири ҷавон 

бо тару тозагӣ ва самимияти худ диққати дӯстдорони назмро ҷалб мекунанд ва аз 

истиқболи умедбахши ӯ шаҳодат медиҳанд. Ӯ дар асарҳои хурд-хурд мазмунҳои 

калонро ҷо дода, бо камоли ҷасорат қалам меронад» [132, с. 5].   

Ҳамчунин, дар саҳифаи рӯзномаву маҷаллаҳои он солҳо зуд-зуд интишор 

ёфтани ашъори С. Ҳакимзода шоирро ба хонандаи тоҷик беш аз пеш муаррифӣ 

менамояд. Мунаққид С. Табаров соли 1965 дар мақолаи «Меҳнат ва ҷустуҷӯ асоси 

самари эҷодист» аз ворид гардидани як гурӯҳ ҷавоншоирони солҳои 50-ум ба 

майдони адабиёт мамнунияти худро чунин иброз доштааст: «Ҳоло дар матбуоти 

даврагӣ бо номҳои Ш.  Мастон, С. Ҳалимшо, А. Сафар, Ҳ. Файзулло, С. 

Аминҷонов, А. Қодирӣ, Б. Собир, С. Ҳакимзода ва дигарон тез-тез вохӯрдан 

мумкин аст. Ҳамаи ин нишонаи он аст, ки адабиёти муосири тоҷик ... бо қувваҳои 

нави эҷодкор ба қуллаҳои нави баланди тараққиёти худ қадам хоҳад гузошт» [128, 

с. 196].  

 С. Табаров ҳамчунин бо мактубҳои худ ҳамеша ба ҷасорат ва маҳорати 

адабии ин насли ояндасози адабиёт, аз ҷумла С. Ҳакимзода, мусоидат менамуд. 

Мактубҳои ин мунаққид (4 мактуб: 11.03.1968, 12.04.1968, 28.05.1969, 

04.08.1990), ки дар бойгонии шоир С. Ҳакимзода маҳфуз мебошанд, аз он 

шаҳодат медиҳад, ки мавсуф ҳанӯз аз овони ҷавонӣ дар қаламрави ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳамчун шоири боистеъдоду чирадаст эътироф гардида будааст.  

 Эҷодиёти С. Ҳакимзода тавассути маълумотномаҳо ва тақризҳое, ки ба 

китобҳои алоҳидаи шоир навишта шудаанд, мавриди нақду баррасӣ қарор 

гирифтаанд. Аз ҳамин ҷиҳат, маълумотномаҳои Ф. Каримов [67], А. Сомонӣ ва М. 

Салим [36], тақризҳои С.А. Маҳзун (ба маҷмуаи “Сарчашма”), М. Салим (ба 

маҷмуаи “Ҷигаргӯша”), С. Чалишев (ба “«Куллиёт»), А. Самадов (ба маҷмуаи 
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“Гавҳари умед”) ҷолиби диққатанд. Ин маълумотномаҳо ва тақризҳо мазмуну 

мундариҷаи ашъори С. Ҳакимзода ва забону услуби нигориши шоирро ба риштаи 

таҳлилу таҳқиқ кашида, бурду бохти ӯро дар ҷодаи ҳунари сухантирозӣ нишон 

додаанд. Ҷолиб аст, ки дар ҳама тақризҳо аз табиияту самимият ва равониву 

ҷаззобии ашъори С. Ҳакимзода сухан рафтааст.    

 Ба ашъори С. Ҳакимзода аз ҳама бештар адабиётшинос С. Чалишев 

таваҷҷуҳ зоҳир намуда, ҳанӯз дар мақолаи «Шоири боистеъдоди тоҷик» [147] 

фикру мулоҳизаҳои худро доир ба ҳаёт ва фаъолияти адабии С. Ҳакимзода, 

бахусус ашъори рангину дилписанди шоир баён намудааст. Дар китобчаи 

«Саидҷон Ҳакимзода» бошад, ҳамин муаллиф оид ба муҳимтарин ҷузъиёти 

зиндагӣ ва ашъори С. Ҳакимзода, шахсият ва сабку равиши суханварии шоир ба 

таври умумӣ  маълумот дода, аз ҷумла, қайд мекунад: «Маҳсули эҷодии С. 

Ҳакимзода аз ҷиҳати мавзуъ ва доираи дарбаргирии воқеаҳо гуногун аст. Чунин 

мавзуъҳо, монанди Ватан, Модар, инсон ва худшиносӣ, дӯстии халқҳо, ишқу 

муҳаббат, ҳаҷв ва амсоли инҳо дар эҷодиёти ин шоири ҳаётҷӯю  поктинат ба 

таври табиӣ, нарму самимӣ,  ифода меёбад ва баробари ҳамин дар онҳо садои 

ҳақиқии ҳаёту хушиҳои зиндагӣ шунида мешавад» [146, с. 7]. 

 Дар даврони истиқлолият таваҷҷуҳи адабиётшиносону мутахассисони тоҷик 

ба ҳаёт ва эҷодиёти С. Ҳакимзода афзуд. Махсусан, мақолаҳои Ш. Саидҷаъфаров 

[107, 108], А. Кӯчаров [70], Ё. Содиқов [122], А. Раҳим [98], Ҳ. Ғоиб [58], С.А. 

Маҳзун [76], М. Салим [110, 111], А. Самадов [113], Б. Латифов [73], А. Бердизода 

[50], Р. Назрӣ [87], А. Абдусамадов [33], Н. Ашӯрова [48], О. Ҳамидиён [139] 

пурмуҳтаво ва фарогир буда, мақоми С. Ҳакимзодаро дар назми муосири тоҷик ба 

андозае муайян менамоянд. Адабиётшинос Ш. Саидҷаъфаров ашъори С. 

Ҳакимзодаро ба риштаи таҳлилу таҳқиқ кашида, чунин натиҷагирӣ мекунад: «С. 

Ҳакимзода шоири пурэҳсос аст. Шеъри ӯ, ки аслан мабдаи халқӣ дорад, сар то сар 

аз ибрози муҳаббат ба Ватан ва фарзандони номдори ӯ иборат шудааст. 

Қаҳрамони ғиноии шеърҳояш оиди кадом мавзуъ (иҷтимоӣ, сиёсӣ, ишқӣ ва ғайра) 

суханронӣ намояд, вуҷуди ӯ моломоли эҳсос аст» [107, с. 4].  

 Солҳои охир доир намудани ёдвораву ҷашнвораҳо, суҳбату вохӯриҳо бо ёру 

дӯстон ва наздикону пайвандони С. Ҳакимзода низ барои боз ҳам равшану возеҳ 
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гардидани чеҳраи адабӣ ва шахсияту аслияти шоир мусоидат мекунанд. Дар 

нишастҳои адабӣ ва наворҳои видеоӣ, ки ба ҷашнҳои 70 ва 80-солагии зиндаёд С. 

Ҳакимзода бахшида шудаанд, муқаррабону дӯстон ва ёрону пайвандон аз 

хотираҳои нек ва боздиду мулоқотҳои фаромӯшнашаванда ёдовар шудаанд. 

Матбуоти даврӣ, хусусан, баъд аз сари С. Ҳакимзода шоирро на танҳо ба унвони 

як шоири боистеъдод, балки ҳамчун рӯзноманигори озодандешу ҳақиқатпараст 

ситоиш намуд.   

 Соли 2019, 15-уми июн, дар Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи 

Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ бахшида ба 80-солагии шоири зиндаёд С. Ҳакимзода 

конференсияи илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Саидҷон Ҳакимзода ва масъалаҳои 

адабиёти муосири тоҷик» баргузор гардид. Маводи илмӣ ва илмӣ-оммавии ин 

конференсия дар шакли маҷмуа [74] ба табъ расид. Муаллифон, аз қабили А. 

Кӯчаров, М. Солеҳов, М. Зайниддинзода, У. Сафар, Б. Мақсудов., М. Низомов, З. 

Мирзоён, Н. Ашӯрова, З. Холиқова, А. Муродӣ, Г. Нозимова, Б. Латифов 

паҳлуҳои гуногуни ашъори С. Ҳакимзодаро нақду баррасӣ намуда, мақоми ӯро 

дар назми муосири тоҷик таъкид карданд. Аз ҷумла, адабиётшинос М. Низомов 

доир ба баъзе хусусиятҳои жанрии ғазалиёти С. Ҳакимзода таваҷҷуҳ зоҳир 

намуда, ба чунин натиҷа мерасад: «Дар «Куллиёт»-и С. Ҳакимзода бо чанд 

намуна шеър вомехӯрем, ки шакли қофиябандии қитъаро доранд (ба, ва, га, ...), 

вале дар асл мавзуи он ғазал аст ва онҳоро дар радифи ғазалҳои Фурӯғии Бистомӣ 

«ғазали бидуни матлаъи мусарраъ» (таъбири Сируси Шамисо) метавон ба ин 

навъи шеър мансуб донист» [92, с. 42]. Мавсуф нисбат ба ғазалҳои мусалсал 

(воқеабанд) бештар ҷой доштани ғазалҳои парокандаро (маънии мустақил 

доштани ҳар байт) бо далелҳо собит намуда, С. Ҳакимзодаро аз шоирони 

муваффақи ғазалсаро дар адабиёти муосири тоҷик унвон додааст.  

 Таваҷҷуҳи адабиётшинос М. Солеҳовро бештар вазни ғазалиёти С. 

Ҳакимзода ба худ ҷалб кардааст: «Дар ин доварии шоирона ӯ аз тақозои жанр ва 

табиати авзон огоҳона кор мегирад. Ғазалҳои ӯ ҷанбаи хеле қавии андарзӣ доранд. 

Маҳз ба ҳамин хотир, аз ҳама бештар ғазалҳои худро дар баҳри рамал эҷод 

кардааст, зеро табиати баҳри мазкур тақозои тасхири зеҳнро дорад. С. Ҳакимзода 

инчунин дар баҳрҳои «ҳазаҷ», «қариб», «музореъ», «хафиф», «мутақориб» ва 
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«раҷаз» низ ғазалҳои худро гуфтааст, ки ин иқдоми шоир аз доираи маърифати 

суннатҳои устувори адабии миллӣ гувоҳӣ медиҳад» [123, с. 32].  

 Профессор Н. Салихов огоҳии зиёди С. Ҳакимзодаро оид ба навъҳои улуми 

адабӣ, бахусус дар риштаи луғат, сарфу наҳв ва баён бо овардан ва таҳлил 

намудани намунаҳо аз ашъори шоир нишон додааст [112, с. 6]. Профессор У. 

Сафар ба ҷозибаҳои забони ашъори С. Ҳакимзода таваҷҷуҳ намуда, чунин 

хулосабарорӣ намудааст: «Ба гумони мо, каломи ӯ аз муҳити қарнҳо шакл 

гирифтаву инсиҷомёфта дар таъриху фарҳанг, конуни расму сунан, мазҳари 

зиндагӣ, зеҳният, иҷтимои мардуми Кӯлоб нашъат мегирад. Баҳраварии С. 

Ҳакимзода аз хирмани доштаҳои ин муҳит ба гунаест, ки ба шеъри ӯ сирату 

сурати хос, забони вижа, фазову марзи якпорча додааст» [119, с. 60].   

 Умуман, осори С. Ҳакимзода ҳанӯз аз интишори нахустмаҷмуаи шоир 

мавриди  таваҷҷуҳи ҳаводорони назм ва суханшиносон гардидааст, вале аксари ин 

пажӯҳишҳо ба таври мухтасар, умумӣ ва гоҳо мазмунан такрор буда, шарҳи ҳол, 

роҳи эҷодӣ ва махсусиятҳои ашъори С. Ҳакимзодаро ба таври мукаммал возеҳу 

равшан карда наметавонанд. 

Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ. Диссертатсия дар 

доираи корҳои илмӣ-таҳқиқии кафедраи назария ва адабиёти навини форсии 

тоҷикии факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон  таълиф шудааст. 

  



8 
 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ 

Мақсади таҳқиқ. Муаллифи рисола тасмим гирифтааст, ки дар заминаи 

маводи фаровони бадеию илмӣ зиндагиномаи С. Ҳакимзода ва ашъори шоирро аз 

лиҳози мазмун, муҳтаво ва ҳунари бадеӣ ба таври густарда мавриди таҳлилу 

таҳқиқ қарор диҳад. 

Вазифаҳои таҳқиқ. Барои ҳалли дурусти мавзуъ ва расидан ба ҳадафҳои 

пешбинишуда масъалаҳои зерин ба таҳқиқ ҷалб гардидаанд: 

– ба таври муфассал баррасӣ намудани зиндагиномаи Саидҷон Ҳакимзода; 

– муайян кардани миқдор, мавқеи жанрӣ ва вазъи мероси адабӣ ва публитсистии 

адиб; 

– мусоидати доираи адабии Кӯлоб ба камолоти эҷодии шоир; 

– маълум кардани иртиботи эҷодиёти адиб ба ҳаёти иҷтимоии давр; 

– ашъори шоир аз нигоҳи мавзуъ, махсусан, мавзуъҳои Ватан, сулҳу ваҳдат, зан-

модар, ишқу муҳаббат ва панду андарз; 

– мундариҷаи ғоявии ашъори С. Ҳакимзода; 

– осори адиб аз нигоҳи жанрҳои суннатӣ ва шаклҳои нави шеърӣ; 

– таҷассуми ҳунари нигорандагии шоир дар истифодаи воситаҳои тасвири бадеӣ. 

Объект ва сарчашмаҳои таҳқиқ. Диссертатсия дар заминаи маҷмуаҳои 

дар замони зиндагии шоир ва баъд аз вафот интишорёфта, хусусан «Куллиёт» 

(2009) фароҳам омадааст. Китобҳое (аз нахустмаҷмуа «Лолаи сурх» (1964) то 

маҷмуаи охирин «Нури чашм» (1999)), ки дар давраи барҳаёт будани шоир аз чоп 

баромадаанд, ҳамаи таълифоти С. Ҳакимзодаро дар бар нагирифтаанд. Бинобар 

ин, соли 2009 бо саъю эҳтимоми муҳаррирон М. Ғоиб, А. Раҳим ва мураттиб Ш. 

Ҳакимзода аз рӯйи маҷмуаҳои дар замони зиндагии шоир интишорёфта ва 

дастхатҳо кулли ашъори С. Ҳакимзода мураттаб гардид. 

 Ҳамчунин, ба сифати сарчашмаи таҳқиқ хотираву ёддоштҳои аҳли 

хонавода, дӯстону муқаррабон, ҳамкорону алоқамандони шоир ва осори бадеии 

чанде адибони дигари тоҷик истифода шуд. 

 Предмети таҳқиқ баррасии зиндагинома, фаъолияти эҷодӣ, хусусиятҳои 

жанрию сабкӣ ва таъйини арзиши ғоявию бадеии ашъори С. Ҳакимзода мебошад. 



9 
 

Асосҳои назараии таҳқиқ. Муаллиф зимни омӯзиш ва баррасии мавзуъ ба 

дастовардҳои илмии донишмандон ва муҳаққиқони номвари ватанию хориҷӣ, 

бахусус, асару мақолаҳои В. Г. Белинский, Б. В. Томашевский, Л. И. Тимофеев, 

М. М. Бахтин, А. В. Луначарский, С. Шамисо, Ш. Нуъмонӣ, А. Шеърдӯст, С. 

Табаров, М. Шакурӣ, Х. Шарифов, Р. Мусулмониён, А. Сатторзода, Х. Асозода, 

А. Кӯчарзода, А. Маҳмадаминов ва дигарон такя кардааст. 

Асосҳои методологии таҳқиқ. Диссертатсия дар асоси методҳои 

муқоисавӣ-таърихӣ, омӯзиши типологии жанрҳо ва консепсияи таҳлилу таҳқиқи 

асари бадеӣ таълиф ёфтааст. 

Навгонии илмии таҳқиқ. Ин диссертатсия дар адабиётшиносии тоҷик 

нахустин таҳқиқоти мукаммалу муфассал доир ба зиндагинома, мероси адабӣ ва 

мундариҷаву услуби бадеии ашъори С. Ҳакимзода маҳсуб меёбад. Аз таҳқиқи 

шарҳи ҳол ва осори адабии С. Ҳакимзода чунин хулоса баровардан мумкин аст, 

ки шоир ба доираи адабии Кӯлоб иртибот дошта, дар ҳаёти иҷтимоию фарҳангии 

ҷумҳурӣ фаъолона иштирок намуд ва дар рушду нумуи назми нимаи дуюми асри 

ХХ тоҷик саҳми муносиб гузошт. Дастоварди С. Ҳакимзода дар тасвири бадеӣ, 

хусусан дар эҷоди ғазал ва дигар навъҳои суннатӣ, ки дар ашъори шоир мавқеи 

марказӣ пайдо кардаанд, назаррас мебошад.  

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

1. Баъди ғалабаи Иттифоқи Шуравӣ дар Ҷанги Бузурги Ватанӣ, махсусан, аз 

охири солҳои 50-ум ва ибтидои солҳои 60-уми садаи ХХ вазъи сиёсӣ, иқтисодӣ ва 

фарҳангии мамлакат бакуллӣ тағйир ёфт ва ин тағйироти сифатӣ ба мундариҷаи 

эҷодиёти наслҳои гуногуни адибони тоҷик, аз ҷумла ашъори Саидҷон Ҳакимзода 

таъсир расонд; 

2. Дар охири садаи ХХ ва ибтидои садаи ХХ1, дар баробари ҳавзаи адабии 

марказ – шаҳри Душанбе дар дигар минтақаҳои Тоҷикистон, чун Хуҷанд, Ҳисор, 

Кӯлоб, Истаравшан, Хоруғ, Рашт низ доираҳои адабӣ қувват гирифтанд ва 

Саидҷон Ҳакимзода ба доираи адабии Кӯлоб тааллуқ дошта, ба адабиёти давраи 

нави тоҷик ҳиссаи муносиб ҳамроҳ кардааст; 
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3. Саидҷон Ҳакимзода ҳам дар замони Тоҷикистони Шуравӣ ва ҳам дар 

Тоҷикистони соҳибистиқлол зиндагӣ ва эҷод кардааст ва дар ҳарду давра 

эҷодиёти адиб ба ҳаёти халқи тоҷик пайванди ногусастанӣ дорад. Махсусан, дар 

замони истиқлолияти Тоҷикистон ҷанбаи иҷтимоӣ ва миллии ашъори шоир 

пурқувват гардида, ҷасорати адабии ӯ дар интихоби мавзуъ ва такмили забони 

миллӣ меафзояд; 

4. Адабиёти тоҷик ҳанӯз аз ибтидои садаи ХХ аз нигоҳи мавзуъ тағйир ёфт, 

ҷойи «дарди ишқ»-ро  «дарди  миллат» гирифт ва ин ҳолат адибонро водор намуд, 

ки ба мавзуъҳои ифодакунандаи ҳақиқати воқеӣ рӯ оваранд. Мавзӯъҳои ашъори 

Саидҷон Ҳакимзода, чун ватанхоҳӣ, сулҳу ваҳдати миллӣ, масъалаҳои иҷтимоӣ, 

ишқу муҳаббат, оила ва оиладорӣ... бо мундариҷа ва ғояи баланд дар таълиму 

тарбия ва такмили завқи эстетикии хонанда мусоидат мекунад; 

5. Яке аз масъалаҳои муҳимми имрӯза, ки таваҷҷуҳи тамоми қишрҳои ҷомеаро 

ба худ ҷалб кардааст, хонавода ва муносибатҳои оилавӣ мебошад. Дар ашъори 

Саидҷон Ҳакимзода қазияи оиладорӣ ва масъулияти падару модар дар таълиму 

тарбияи фарзанд мавқеи босазо дорад; 

6. Дар ашъори шоирони муосири тоҷик, махсусан, шоирони доираҳои адабии 

дур аз маркази Тоҷикистон, анъанаи назми зиёда аз ҳазорсолаи форсу тоҷик дар 

масъалаи жанрҳои адабӣ пурқувват аст. Дар ашъори Саидҷон Ҳакимзода низ, чи 

хеле ки аз ҷадвали жанрҳои ашъори шоир бармеояд, жанрҳои суннатӣ – ғазал, 

маснавӣ, қитъа, рубоӣ мавқеи намоён доранд; 

7. Ҳунари нигорандагии ҳар як суханварро, пеш аз ҳама, тасвирҳои шоирона 

ва хусусиятҳои хосси эҷодиёти ӯ муайян мекунанд. Вижагиҳои ашъори Саидҷон 

Ҳакимзода дар эҷоди марсия, истифодаи моҳиронаи урфу одат ва забони зиндаи 

аҳолии кӯҳистони тоҷик бештар зоҳир мешавад.   

Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ. Аҳаммияти назариявии таҳқиқ, 

пеш аз ҳама, дар он зоҳир меёбад, ки хулосаҳои диссертатсия ва маводи он 

метавонад ба дар таҳқиқи адабиёти ҳамин давра истифода шавад. Маводи 

диссертатсия аз тарафи муҳаққиқони баъдӣ зимни пажӯҳиши масъалаҳои ҳамгуни 

адабиёти муосир мавриди корбурд қарор гирад. 
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Арзиши амалии диссертатсия дар он зоҳир мегардад, ки таҳқиқоти мазкур 

дар омӯзиши назми давраи шуравӣ ва истиқлолияти тоҷик, доира ва маҳфилҳои 

адабии музофотии Тоҷикистон ва махсусан, тарҷумаи ҳол ва мероси фарогири 

адабии С. Ҳакимзода мусоидат мекунад. Ҳамчунин, диссертатсия дар омӯзиши 

курси таърихи адабиёти давраи нави тоҷик ва дарсҳои махсуси факултаҳои 

филологияи муассисаҳои олии таълимии ҷумҳурӣ истифода бурда мешавад. 

Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. Диссертатсия 

дар мавзуи «Саидҷон Ҳакимзода ва хусусиятҳои ғоявию бадеии ашъори ӯ» барои 

дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ бо шиносномаи ихтисоси 

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

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ. Мавзуъ ва 

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

натиҷагириҳои илмии унвонҷӯ дар мақолаҳои илмӣ, маърӯза дар маҳфилу 

конференсияҳо ва диссертатсия инъикос ёфтаанд. Таҳқиқи рӯзгору осор, ҳунари 

суханварӣ, мавзую мундариҷаи ғоявӣ ва хусусиятҳои сабкию бадеии ашъори С. 

Ҳакимзода саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмиро собит намуда, маводи 

диссертатсияро дар таълифи дастурҳои таълимию методӣ ва китобҳои 

дарсӣметавон истифода кард. 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Мундариҷа ва қисматҳои 

асосии диссертатсия дар конференсияҳои илмию амалии профессорону 

муаллимони ДМТ (солҳои 2017-2018), конференсияи ҷумҳуриявӣ бахшида ба 80-

солагии С. Ҳакимзода «Саидҷон Ҳакимзода ва масъалаҳои адабиёти муосир» 

(ДДК ба номи Рӯдакӣ, 2019), конференсияи ҷумҳуриявии «Фотеҳи қуллаи 

ормонҳои миллат» (ДДЗТ ба номи Сотим Улуғзода, 2019) ва чор мақолае, ки дар 

феҳрасти нашрияҳои тақризшавандаи КОА-и Федератсияи Россия ва КОА-и 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ гардидаанд, инъикос ёфтаанд. 

Диссертатсия дар ҷаласаи кафедраи назария ва адабиёти навини форсӣ-

тоҷикии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 18.05.2021, суратҷаласаи №14 ва 

ҷаласаи васеи шурои олимони факултети филология аз 28.04.2022, суратҷаласаи 

№9 баррасӣ ва ба ҳимоя пешниҳод шудааст. 
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Нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия. Муҳтавои асосии 

диссертатсия дар 10 мақолаи муаллиф, аз ҷумла 4 мақола  дар маҷаллаҳои илмии 

тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон инъикос ёфтаанд. 

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

ва рӯйхати адабиёт иборат аст. Ҳар боб дар навбати худ мувофиқи мундариҷа ба 

фаслҳои алоҳида гурӯҳбандӣ шудааст. 

Ҳаҷми умумии диссертатсия аз 179 саҳифаи чопи компютерӣ иборат 

мебошад. 
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БОБИ I 

ҲОЛНОМА ВА МЕРОСИ АДАБИИ САИДҶОН ҲАКИМЗОДА 

 

1.1. Зиндагиномаи адиб 

 

«Саидчон Ҳакимзода 25-уми январи соли 1939 дар деҳаи Каримбердии 

ноҳияи Восеъ, вилояти Кӯлоб ба дунё омадааст», – гуфта шудааст дар ҷилди 

сеюми Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик [158, с. 449]. Шуғли асосии 

мардуми деҳаи Каримбердӣ аз қадим ғаллакорию чорводорӣ буд. Аз ин рӯ, падару 

модари шоир – Ҳакими Ёқуб ва Хосият барои беҳбудии рӯзгори хонавода солҳои 

30-юми асри ХХ аз кӯҳистони Ховалинг кӯчида, дар ин деҳа муқимӣ гардиданд ва 

ба зироаткориву чорводорӣ машғул шудаанд. Дар оила панҷ фарзанд – Ҳасан, 

Ҳусейн, Саидҷон, Баргигул ва Тозагул ҳамроҳи падару модар ҳаёти оромонаву 

хоксорона ба сар мебурданд. Саидҷон писари хурдӣ ва нозпарварди падар буда, 

қариб дар ҳама кор ва ҳама ҷо ӯро ҳамроҳӣ мекард.   

 Ҳакими Ёқуб шахси бомаърифат ва обрӯманди деҳа маҳсуб меёфт ва дар 

тарбияи маънавии фарзандон нақши бориз дошт. Аммо аҷал ӯро  бармаҳал, соли 

1948, ки Саидҷон ҳамагӣ даҳ сол доштааст, аз байн бурд ва тарбияи фарзандон 

бар дӯши модар вогузор шуд. Шоир ба падару модари бузургвораш як силсила 

шеърҳо бахшидааст: 

    

Роҳгардон шудаму ҳамраҳи хеш 

   Падарам бурд маро то сари ҷуфт. 

   То ки чун бачаи доро накунам 

   Дар дил андешаи ояндаи муфт. 

 

   То дами охирини худ падарам 

   Дар раҳи умр пару болам шуд. 

   Раҳу рафтори накӯяш умре 

   Нусхаи тарҷумаи ҳолам шуд [17, с. 443]. 
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 Модари танҳо маҳрумиятҳои давраи ҷанг ва солҳои баъдиҷангиро аз сар 

гузаронид. Ӯ панҷ ятими худро бо душворӣ парварда, ба камол мерасонад, онҳоро 

аз солҳои вазнинтарини гуруснагӣ наҷот медиҳад. Аҷал риштаи умри модарро 

ҳам соли 1962 барканд:  

    

Гушнаи зор будӣ, модари ҷон, 

   Тани афгор будӣ, модари ҷон. 

   Душмани ҷони ту шуд камбағалӣ 

   Марги армони ту шуд камбағалӣ. 

 

   Кошки зинда шавӣ, модари ман, 

   Бинишинӣ ту даме дар бари ман. 

   Ҳарчи дорам, ба сарат бод кунам, 

   Дили ғамдори туро шод кунам [17, с.523-524]. 

 

 Таърих гувоҳ аст, ки солҳои аввали баъди Ҷанги Бузурги Ватанӣ зиндагии 

халқи тоҷик сангин буд. Саидҷони 10-12-сола ба ҳаёти талху вазнин рӯ ба рӯ шуд 

ва маҷбур буд, ки ба кори вазнини саҳро баромада, баробари калонсолон заҳмат 

кашад ва ризқу рӯзии модари дардманд ва хоҳаракони хурдсолашро таъмин 

кунад. Дар ин айём бародарон дар сафи артиш қарор доштанд. Навраси бетаҷриба 

аз уҳдаи дарав намебаромад ва хӯшаҳои гандумро ба замин мерезонд. Аз чунин 

ноуҳдабароӣ саркори хоҷагӣ Саидҷонро носазо мегӯяд ва писарак бо ҳамон сару 

либоси ҷанда ва пойафзоли дарида аз деҳа фирор карда, ба шаҳри Кӯлоб меравад. 

Кормандони вақти Ҳукумати шаҳри Кӯлоб шоири ояндаро барои таълиму тарбия 

ба мактаб-интернати ноҳияи Кӯктош мефиристанд. Саидҷони хурдсол дар дил 

қавл медиҳад, ки хонда соҳиби касбу кор мешавад ва баъд ба деҳа баргашта, 

рӯзгори модару хоҳараконашро таъмин мекунад.  

 Аз рӯзҳои аввали ба мактаб-интернати ноҳияи Кӯктош қабул гардидани 

Саидҷон директори ин муассиса  ба ӯ таваҷҷуҳи махсус зоҳир карда, писарбачаро 
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ба хонаи худ мебарад ва бо ҳамсараш, ки миллаташ рус буда, дар мактаб-интернат 

мураббия шуда кор мекард, ӯро писархонд мекунанд. Саидҷон муддати чор сол 

(як сол дар интернат ва се сол дар техникум таҳсил кардааст) дар хонадони 

директори мактаб-интернат фарзандвор зиндагӣ кард ва таълим гирифта сабақи 

ҳаёт омӯхт. Хусусан, ба забони русӣ хеле хуб балад гашт ва бо осори оламшумули 

адибони рус, чун А. М. Горкий, А. П. Чехов, А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой ошноӣ 

пайдо намуд.  

 Модари бечораи Саидҷон  гоҳо гумон мебурд, ки писараш шояд дар саҳро 

туъмаи ягон даррандае гаштааст. Бо маслиҳату машварати ҳамдеҳагон Саидҷони 

соли дароз бедаракро «мурда» ҳисоб карда, маросими фавт ба ҷо меоранд. Аммо 

дили модари зор ҳеҷ қарору тамкин намеёфт.   

 Рӯзе аз рӯзҳо марди ҳамдеҳае Саидҷонро бо ҳамон директори мактаб-

интернат дар бозори Сталинобод мебинад ва ӯро водор мекунад, ки назди 

модараш равад, то модар ӯро бо чашмони худ дида, осудаву хотирҷамъ шавад. 

Саидҷон ба деҳа, назди модар ва фарзандони падараш меравад. Модар аз саломат 

будани фарзанд ва боз бо баҳои «аъло» таҳсил намудани ӯ басо шод мегардад. 

Саидҷон баъди дидорбинӣ бо наздикону пайвандон ба ноҳияи Кӯктош баргашт ва 

муддати се сол (аз соли 1954 то соли 1957) дар техникуми маданӣ – равшаннамоӣ 

таҳсили илму дониш намуд. Пас аз хатми техникум, соли 1957 ӯ корро аз 

мусаҳҳеҳӣ сар карда, минбаъд то соли 1974 дар вазифаҳои гуногун – мудири 

шуъба, котиби масъул, ҷонишини муҳаррири рӯзномаҳои шаҳрию минтақавии 

«Ҳақиқати Кӯлоб», «Роҳи ленинӣ» ва сипас то соли 1990 ба ҳайси сармуҳаррири 

Кумитаи радио ва телевизиони комиҷроияи вилояти Кӯлоб ифои вазифа намуд. Аз 

соли 1993 то рӯзҳои охири умр (13-уми июли соли 2004) дар вазифаҳои масъули 

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон фаъолият намуд.  

           С. Ҳакимзода соли 1969 шуъбаи ғоибонаи факултаи забон ва адабиёти 

тоҷики Институти давлатии педагогии шаҳри Кӯлобро низ бо дипломи сурх хатм 

кард. Таҳсил дар донишкада дар ҷаҳонбинии Саидҷони ташнаи илму маърифат 

дигаргунии куллӣ ба вуҷуд овард. Дар ин давра аз осори гаронмояи бузургони 

форсу тоҷик чун устод Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Саъдӣ, Ҷалолиддини Балхӣ, Ҳофиз, 
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Ҷомӣ, Соиб, Сайидо, Туғрал, Шоҳин бархурдор шуд ва асарҳои адибони рус ва 

ғарбро низ пайваста мутолиа менамуд.  

 С. Ҳакимзода соли 1957 бо Гавҳарбӣ ном духтар хонадор мешавад. 

Зиндагонии якҷояи онҳо бо риштаҳои муҳаббат пайванд гардид ва онҳо ҳаёти 

пурсамару босаодат диданд. Ҳосили ин издивоҷ 11 нафар фарзанди дилбанд 

буданд: фарзанди нахустин Сайёра дар чорсолагӣ дар об ғарқ шуда буд. Фарзанди 

дувум – Шарифҷон обрӯманду номбардори падар мебошад. Фарзанди сеюм – 

Шуҳратҷон дар 25-солагӣ аз дунё гузашт. Духтари калонии хонадон Шарора, 

хатмкардаи Донишкадаи давлатии омӯзгории Кӯлоб мебошад. Шаҳодат, 

Сафармоҳ, Табассум (ӯ низ ҷавонмарг шудааст), Илҳомҷон, Гулноз, Дилшод, 

Лоиқҷон низ дар ҳамин оила ба дунё омадаву ба воя расидаанд.    

Ба қавли ҳамсари шоир, С. Ҳакимзода дар оила як марди хушчақчақу 

зарофатгӯ ва меҳмондӯст буд. «Хонаҳои на он қадар васеъ доштем, – мегӯяд 

холаи Гавҳар, – аммо ҳамеша меҳмондор будем. Шоирони кӯлобӣ, ҳам устодон ва 

ҳам шогирдон зуд-зуд дар хонаамон ҷамъ шуда, маҳфили шеъру сухан 

меоростанд. Сухан танҳо аз шеъру шоирӣ, аз ҳусну қубҳ ва вазну тамкини шеър 

мерафт. Адибони душанбегӣ низ ҳамеша меҳмони олиқадри хонадони мо 

буданд»1.  

Шоми 21-уми апрели соли 1980. Гурӯҳи адибон Муъмин Қаноат, Лоиқ 

Шералӣ, Қутбӣ Киром, Фазлиддин Муҳаммадиев, Ашӯр Сафар, Ҳақназар Ғоиб 

меҳмони ин хонадон буданд. Ҳамсари С. Ҳакимзода интизори фарзанди 11-ум 

буд. Рӯзи дароз ба муносибати ташрифи меҳмонон ҷунбуҷул кард. Бо хости 

Худованд ҳамон шаб, соати 4:00 тифл ба дунё омад. Меҳмонҳо дар меҳмонхона 

масти хоб буданд. Холаи Гавҳар баъди парпеч намудани кӯдак оҳиста – оҳиста 

рафта С. Ҳакимзодаро, ки дар наздикии остонаи дар мехобид, бедор ва аз асли 

воқеа хабардор карда, илтимос намуд, ки зуд ӯро бо тифл ба таваллудхона барад. 

Падари хушбахт оҳиста ба хонаи дигар гузашта, мошини «Ёрии таъҷилӣ»-ро 

даъват мекунад ва модару кӯдакро ба таваллудхона интиқол медиҳад.  

                                                           
1 Аз суҳбат бо ҳамсари шоир, 18 апрели соли 2016 
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Саҳарӣ меҳмонон аз ин воқеаи фараҳбахш огоҳ мешаванд. С. Ҳакимзода 

инро хайрияти қадами дӯстон мешуморад. Баъди наҳорӣ гурӯҳи адибони меҳмон 

бо гулдаставу шириниҳо барои аёдат ва муборакбодии соҳибхонаи қадрдон ба 

таваллудхона мераванд. Аз ин миён устод Лоиқ Шералӣ ҷасорат карда, назди 

модару кӯдак медарояд ва тифлро рӯи даст бардошта, аз рӯякаш мебӯсаду ба ин 

олами пурафсун омадани ӯро табрик мегӯяд ва меафзояд, ки: «Аз ҳамин рӯз 

эътиборан дигар ман не, ана ҳамин тифлаки ширин Лоиқ мебошад!» Ҳоло 

Лоиқҷон Ҳакимзода ҷавонмарди 41-солаи хушқаду қомат ва донишманду кордон 

ифтихори хонавода гардидааст.  

Бояд гуфт, ки доираи адабии Кӯлоб аз ибтидои солҳои 60-ум ба ду маҳфил 

чудо мешавад. Яке бо номи «Равшандилон» фаъолият мекард ва шоиронеро чун 

Сомеъ Одиназода, Сайидато Муқимӣ, Мирзолатиф Раҳимзода, Мӯсо Ғуломӣ, 

Иброҳим Шукурӣ, Ҷонфидо (Ҳабибулло Давлат), Ризқӣ, Раҷабалии Роғӣ 

(тақрибан 25-30 нафар) фароҳам оварда буд [144, с. 59-60]. Маҳфили адабии 

дигаре бо номи шоири халқ Сайидалӣ Вализода ва шогирдони ӯ – Ашӯр Сафар ва 

Саидҷон Ҳакимзода вобаста мебошад. Ин маҳфил ба Донишкадаи давлатии 

омӯзгории Кӯлоб робита пайдо карда, номи «Адибони ҷавон»-ро мегирад ва 

ҳайати худро аз ҳисоби устодон, донишҷӯён ва хатмкардагони донишгоҳ ҳамвора 

афзун менамояд [140, с. 12]. 

Дар такмили маҳорати нигорандагӣ ва истеъдоди аъзои маҳфили «Адибони 

ҷавон» устодони забардаст ва суханварони шинохтае чун М. Турсунзода, С. 

Улуғзода, Ҷ. Икромӣ, Б. Раҳимзода, С. Табаров, Ғ. Мирзо, М. Қаноат, М. Фарҳат, 

Ф. Муҳаммадиев, Қ. Киром, ки ҳар сари чанд вақт ба Кӯлоб тавассути курс-

конференсияҳо ташриф меоварданд, ҳиссаи арзанда доранд» [135, с. 34]. 

Пайраҳае, ки С. Ҳакимзодаро ба шоҳроҳи адабиёт овард, ибтидои худро аз 

шаҳри таърихии Кӯлоб, ки дар ташаккули таъриху фарҳанг, этнографияи миллӣ 

ва адабиёту фолклори тоҷик нақши арзанда гузоштааст, аз мазраи шеъру шоирию 

рӯзноманигорӣ гирифтааст. Баъди хатми донишкада (соли 1969) С. Ҳакимзода 

тамоми фаъолияти меҳнатиашро ба кори рӯзноманигорӣ ва ривоҷу равнақи 

матбуоту адабиёт мебахшад [65, с. 12]. Дар бойгонии С. Ҳакимзода журнали 
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ҳисоботи кори Хонаи пионерон ва мактаббачагони минтақаи Кӯлоб (Кулябский 

межрайонный Дом пионеров и школьников) ва нақшаи тақвимии солонаи 

маҳфили «Журналистони ҷавон» барои соли таҳсили 1969-1970 маҳфуз мебошад. 

Ин маҳфил кори худро 1-уми сентябри соли таҳсили 1969-1970 бо ташаббус ва 

сарпарастии Саидҷон Ҳакимзода дар Хонаи пионерон ва мактаббачагони шаҳри 

Кӯлоб оғоз намуд. Аъзоёни маҳфилро 30 нафар ҷавонони соҳибзавқ ва 

адабиётдӯст аз мактаб-интернати ба номи Абдусалом Деҳотӣ ташкил медоданд. 

Мақсад ва вазифаҳои асосии ин маҳфил омӯзондани кори эҷодӣ, шинос кардани 

аъзои он бо жанрҳои гуногуни рӯзноманигорӣ, дӯст доштан ва содиқ будан ба ин 

касби пурмасъулият буд. С. Ҳакимзода ба ин ҷавонон нозукиҳои ин касбро 

меомӯхт ва дасти ҳар як аъзои ин маҳфилро дар ҷодаи рӯзноманигорӣ рост 

менамуд. «Муносиб аст гӯем, ки аввалин чор мисраъ шеъри каминаро бо таҳрир 

он кас дар рӯзномаи «Ҳақиқати Кӯлоб» ба чоп расонида буданд, ки аз он вақт чил 

сол гузаштааст, – ба ёд меоварад Шоири халқии Тоҷикистон Ҳақназар Ғоиб соли 

1998. – Он шеър кирои дар ягон китоб чоп кардан ҳам надошт. Зеро навмашқие 

буд аз ҳамаи навиштаҳое, ки аз айёми наврасӣ машғули он будам, вале гап дар 

сари он меравад, ки Ҳакимзода бо чопи ин шеър маро бовар кунонид, ки агар роҳи 

заҳмати шоириро пеша кунам, ба мақсад мерасам. Баъди ин боварӣ ҳосил кардам, 

ки шеър сарнавишти ман аст» [58, с. 2].   

Хабару мақола ва шеъру ҳикояҳои шогирдони ин маҳфили адабӣ бо таҳрири 

С. Ҳакимзода дар матбуоти даврӣ дарҷ мегардиданд. Аз ин рӯ, дар раванди 

раҳнамоӣ ва ба воя расонидани адибони ҷавон саҳми С. Ҳакимзода дар баробари 

адибон Ҳақназар Ғоиб, Шоҳмузаффар Ёдгорӣ ва устодони Донишгоҳи давлатии 

Кӯлоб Барот Нозимов ва Аламхон Кӯчаров назаррас аст. «Таваҷҷуҳ ва ғамхории 

онҳо замина муҳайё кард, ки дар солҳои 70-80-уми садаи ХХ адибоне чун 

Сафармуҳаммад Айюбӣ, Искандари Хатлонӣ, Муҳаммад Ғоиб, Салими Хатлонӣ, 

Сафар Амирхон, Сафар Айюбзодаи Маҳзун, Маҷид Салим, Наср Бобо, Миралӣ 

Амиршоҳ, Гулчеҳра Муҳаммадиева ва дигарон ба ҷодаи пурмашаққати эҷод 

ворид гарданд» [152, с. 16].  
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Соли 1989 дар шаҳри Кӯлоб шуъбаи кӯлобии Иттифоқи нависандагони 

Тоҷикистон ташкил ёфт, ки дар ҳаёти фарҳангии минтақа аз воқеаҳои муҳим ба 

шумор меравад. «Аввалҳои солҳои 90-ум сарварии шуъбаро шоир Ш. Ёдгорӣ ва 

аз соли 1996 шоир С. Ҳакимзода ба уҳда доштанд. Аз соли 2003 (баъди бемории 

бистарӣ гардидани шоир С. Ҳакимзода, – С.Н.) то имрӯз кори шуъба ба уҳдаи 

Шоири халқии Тоҷикистон Ҳақназар Ғоиб гузошта шудааст» [158, с.13-14].  

С. Ҳакимзода, шоире, ки кайҳо боз бо ашъори рангини хеш маълуму 

машҳури замон гашта буд, то соли 1990 ба узвияти Иттифоқи нависандагони 

Тоҷикистон қабул нашуд, зеро ӯ соли 1972 айни камолоти эҷодӣ дар тӯри туҳмати 

мафияи сиёсии ҳамонвақта печида буд ва ин ҳодиса номи шоири тавоноро як 

давра доғдор кард:  

 

Бигзашт сад бало 

Аз тору пуди ман. 

Тарсе набуду нест 

Андар вуҷуди ман. 

Бебозгашт рафт 

Ранҷу азоби ман. 

Ғам сӯхт мисли хас 

Аз инқилоби ман [17, с. 575]. 

 

С. Ҳакимзода дар ин муддати тӯлонӣ бо вуҷуди душвориҳо ва 

маҳрумиятҳои маънавӣ ҳеҷ гоҳ аз навиштан, аз эҷод кардан даст накашид. 

Баръакс, илҳоми ӯ ҳамеша ҷӯш мезад ва шоири қавиирода дар ин давра беҳтарин 

шеърҳои худро иншо намуд. «Шоир қариб чил сари сол шеър гуфт, ба васфи 

халқу диёр асар офарид, вале ҳамқаламони заифтабиат, роҳбарони бемаърифат 

ӯро ҳақгусорӣ накарданд, заҳматашро баҳо надоданд. Вале ... ӯ омӯхту эҷод кард, 

қаламро такягоҳи худ қарор дод» [87, с. 3].  
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Шахсияту аслияти С. Ҳакимзодаро аз шеърҳояш метавон дарёфт. 

Самимияту наҷобати ӯро чун инсони воло ва равшанбину равшанзамир аз 

шеърҳояш метавон пайдо намуд. Ашъори ӯ худ як китоби зиндагист. 

Айёми бозсозию ошкорбаёнии Иттиҳоди Шуравӣ, ки аз миёнаҳои солҳои 

80-уми асри ХХ оғоз ёфта буд, дурахшонтарин ва пурмаҳсултарин давраи 

фаъолияти адабии Саидҷон Ҳакимзода ба ҳисоб меравад. Шоири ҳақҷӯю 

адолатхоҳ аз даврони бозсозӣ умедвориҳои зиёд дошта, ин айёми фараҳбахшро 

мамнунона истиқбол гирифт: 

 

Халқи мо имрӯз азми бозсозӣ кардааст, 

  Оташе гирён барои худгудозӣ кардааст. 

  Бозсозӣ зиндагониро дигаргун мекунад, 

  Қатраҳоро рафта-рафта мисли Ҷайҳун мекунад [17, с. 588]. 

 

С. Ҳакимзода дар нигоҳдорӣ, рушду такомули мактаби адабии Кӯлоб ва 

тарбияи адибони ҷавони зиёде саҳми арзанда гузошта, бо тавсияю ибтикори 

бевоситаи ӯ даҳҳо нафар қаламкашони ҷавону хушсалиқа ба узвияти Иттифоқи 

нависандагони Тоҷикистон пешниҳод ва пазируфта шуданд. В. Г. Белинский хеле 

дуруст қайд кардааст, ки: «Таъсири шоири бузурге ба шоирони дигар на дар ин 

аст, ки ашъори вай дар осори онҳо акс меёбад, балки дар ин ҷост, ки қувваҳои 

шахсии онҳоро бедор карда, ба ҳаракат медарорад. Ин ба мисоли шуоҳои офтоб 

аст, ки партави худро ба замин афканда, қувваи худро ба он намегузаронад, балки 

фақат қувваҳои дар замин мавҷударо бедор мекунад» [49, с. 460].  

Саидҷон Ҳакимзода иштирокчии бисёр маҷлису нишастҳои адабӣ, съезду 

конфронсҳо ва ҳафтаҳои адабӣ буд. Шоир аввалин бор соли 1959 бо таклифи 

устод Мирзо Турсунзода ҳамроҳи шоир Ашӯр Сафар дар съезди IV 

нависандагони Тоҷикистон ширкат варзидааст ва ин анъана минбаъд идома 

ёфтааст. Ӯ соли 1997 дар съезди XI нависандагони Тоҷикистон аъзои садорати 

Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон интихоб шудааст.   
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С. Ҳакимзода бо номи шогирдони худ Ҳ. Ғоиб, М. Ғоиб, С. Айюбӣ, Х. 

Вализода, Хайрандеш, С. Амирхон, С.А. Маҳзун, ки эҷодиёташон ба адабиёти 

муосири тоҷик ҳусну тароват мебахшад, ифтихор менамуд. Шоир ба онҳо бо амри 

дил, аз рӯи сиришти пок ва нияти нек ҳомӣ ва ғамхор буд. 

 «9-уми сентябри соли 1991, баъди инқирози Иттиҳоди абарқудрати 

Шуравӣ, мутобиқи Эъломияе, ки 24-уми августи соли 1990 тарҳрезӣ гардида буд, 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Истиқлолияти комили хешро дарёфт ва дар саросари олам 

ҳамчун кишвари тозаистиқлоли соҳиби Конститутсия, Парчами давлатӣ, Нишон 

ва дорандаи Суруди миллӣ муаррифӣ гардид» [60, с. 27]. 

Вале ба сари мардуми тоҷик бадбахтӣ омад. Ин бадбахтӣ ҷанги шаҳрвандӣ 

буд, ки он дар таърихи навини халқи тоҷик мудҳиштарин фоҷиаи миллат ба 

шумор меравад. С. Ҳакимзода дар ин давра як силсила шеъру сурудҳои ҳузнангез 

ва марсияҳои дилобкунанда эҷод намуд, ки ҳар яки онҳо заминаи воқеии таърихӣ 

доранд. 

Баъдҳо шоир шукрона мекунад, ки дар ватани ӯ сулҳу ваҳдат пойдору 

устувор гашт, шукр аз он мекунад, ки бо як хона бачаву набера зиндагии 

хоксоронаву осоишта дорад: 

 

 Дар дили пурормон як ормонам зинда монд, 

 Тоҷикистони азизу меҳрубонам зинда монд. 

 Ними ҷонамро бародар кушт бо теғи  ҷафо, 

 Шукр мегӯям Худоро, ними ҷонам зинда монд... [17, c. 275] 

 

Соли 2000-ум саломатии С. Ҳакимзода рӯз аз рӯз бад шудан гирифт ва 

оқибат ӯро бистарӣ гардонд. Муолиҷаҳои табибон, аёдати дӯстону наздикон, 

нигоҳубини меҳрбори ҳамсару фарзандон низ дармон нашуд. Дили ҳассосу 

пурғами С. Ҳакимзода баъди бемории вазнини дуру дароз 13-уми июли соли 2004 

дар синни 65-солагӣ аз тапидан бозмонд ва қалби садҳо ёру дӯстон, ихлосмандони 

ашъори пурэъҷозашро ғамгин намуд. Оромгоҳи шоири зиндаёд дар маҳаллаи 

Тамошотеппаи шаҳри Кӯлоб воқеъ аст. Пайкари шоир дар қабристони Хоҷа Ғоиб, 
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ки хонаи охирати устодаш – Саидалӣ Вализода ва шоири тавонои миллат Ашӯр 

Сафар низ он ҷо мебошанд, мадфун гардидааст. 

Ба хотири зиндаву ҷовид мондани номи Саидҷон Ҳакимзода мактаби 

таҳсилоти миёнаи умумии №53-и шаҳри Кӯлоб ва деҳаи Каримбердии ноҳияи 

Восеъ ба номи ӯ гузошта шуд. Нимпайкараи шоир ба саҳни мактаби мазкур 

шукӯҳу ҷалоли тоза бахшидааст. 

Хизматҳои бисёрсолаи С. Ҳакимзода дар рушду нумӯи матбуоту адабиёти 

тоҷик соли 1996 бо мукофоти давлатии «Корманди шоистаи Тоҷикистон» қадр 

карда шудааст. Дар як ғазал шоир аз табиияту аслияти худ ифтихормандона чунин 

ёдовар шудааст: 

 

  Як дидаву рӯ дорад оқои Ҳакимзода, 

  Андарзи накӯ дорад шеърои Ҳакимзода. 

  Бо ханда кунад афсун, асло наравӣ берун, 

  Як бор шавӣ меҳмон дар ҷои Ҳакимзода. 

  Ҳар он чӣ Ватан додаш, аз кони сухан додаш, 

  Шеър аст дар ин дунё тиллои Ҳакимзода. 

  Аз молу зари дунё болост ҳамин иззат, 

  Гӯянд варо тифлон бобои Ҳакимзода [17, с. 306]. 

 

1.2. Мероси адабии шоир 

 

Мероси адабии шоирону нависандагон маҳсули замон ва маконе аст, ки дар 

он зиндагӣ мекунанд. Дар ин хусус навиштаанд, ки «рӯз, моҳ, аср ва ҷои таваллуд, 

аҳволи иҷтимоӣ, таҳсили илм ба назар чизи одӣ менамоянд. Вале ҳар кадом 

аҳамияти хронологӣ дошта, дар кушодани таърихи ҳаёти нависанда кӯмак 

мерасонанд» [45, с. 309].  

С. Ҳакимзода аввалин шеърҳои навмашқонаи худро дар овони бачагӣ, 

ҳангоме ки дар хонаи бачагони ноҳияи Кӯктош (ҳозира ноҳияи Рӯдакӣ) таълиму 

тарбия мегирифт, навиштааст. Ҳамон вақт истеъдоди нигорандагии ӯро директори 
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ин таълимгоҳ кашф карда буд: «Писарак лаҳзаҳои фориғ аз дарсҳои таълимӣ аз 

таги партаи худ як дафтарро мебароварду чизе менавишт. Вақте медид, ки ӯро 

касе назорат карда истодааст, зуд дафтарро аз чашми ҳама руст мекард. Боре ба 

ман муяссар шуд, ки он дафтарро оҳиставу ноаён аз назди ӯ бигирам. Саидҷон аз 

ин амали ногаҳонии ман шармида, рӯяшро дар рӯи парта бо дастонаш панаҳ кард. 

Дафтар пур аз навиштаҳои навмашқии назмию насрӣ буд. Ҳоло афсӯс, ки аз он 

навиштаҳо дар хотир чизе намондааст, вале маълум буд, ки ӯ маҳорату истеъдоди 

нависандагӣ дорад», – иброз намудааст директори хонаи бачагон ба ҳамсар ва 

пайвандону наздикони шоир.    

Дар ҷодаи шоирӣ С. Ҳакимзода аввалин устоди худ шоири халқӣ С. 

Вализодаро (1900-1970) мешуморад. Нахустин чакидаҳои хомаи С. Ҳакимзода 

зери назар ва таҳрири ин шоири номдор дар матбуоти даврии солҳои 50-уми асри 

гузашта ба табъ расидаанд. «Хонаи Вализода як навъ маҳфили адабиро мемонд. 

Ҳар доим – рӯзҳои шанбе ё якшанбе адибон, навқаламон, дӯстдорони шеъру 

шоирӣ ва каломи бадеъ А.Сафар, С. Ҳакимзода, С. Одиназода, И. Ҷалилзода, Қ. 

Раҷаб, М. Ғуломӣ, Р. Назар, С. Муқимӣ, Ҳ. Файзулло, А. Давлат ва амсоли инҳо 

ба хонаи шоири халқӣ ташриф меоварданд. Ҳар кадом аз шеърҳои ба тозагӣ 

эҷодкардаи худ порчаҳо қироат менамуданд. Дар атрофи баъзе мисраъҳои шеърӣ 

баҳсу мунозираҳои доманадор сурат мегирифт» [78, с. 103]. 

Адабиётшинос С. Чалишев аввалин шеърҳои шоирро «Нигоҳ», «Чашма», 

«Баҳор», «Ҷанги хурӯсон», «Домодӣ» ном бурдааст, ки онҳо соли 1958 чоп 

шудаанд [148, c. 6]. Аммо таҳқиқи ашъори С. Ҳакимзода нишон дод, ки нахустин 

шеърҳои соли 1958 чопгардидаи шоир «Домодӣ», «Духтари рус», «Мо 

сулҳпарастем» буда, соли нашри шеърҳои «Чашма», «Баҳор» ва «Ҷанги хурӯсон» 

1961 ва соли табъи шеъри «Нигоҳ» 1960 ба шумор меравад.   

Соли 1958 Абдусалом Деҳотӣ бо мақсади маслиҳату машварат бо шоирони 

навқалам ба шаҳри Кӯлоб ташриф меорад. Аз ҷумла, адиб бо шоири ҷавон С. 

Ҳакимзода вохӯрда, ҳусну қубҳи эҷодиёти ӯро баррасӣ мекунад. Воқеаи дигари 

фараҳбахш дар ҳаёти адабии ҷумҳурӣ ин буд, ки бо ибтикори Иттифоқи 

нависандагони Тоҷикистон аз 10 то 16 декабри соли 1959 дар шаҳри Душанбе 
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курс-конференсияи адибони ҷавон баргузор гардид ва С. Ҳакимзода ҳамроҳи 

шоир Ашӯр Сафар аз иштирокдорони фаъоли ин конференсия буданд. «Дар ин 

курс-конференсия бисёр адибон ва мунаққидони тоҷик, ба мисли С. Улуғзода, А. 

Деҳотӣ, Б. Раҳимзода, А. Шукуҳӣ, Ғ. Мирзо, П. Толис, В. Асрорӣ, М. Шукуров 

доир ба масъалаҳои эҷодиёти ҷавонон ва роҳҳои баланд бардоштани маҳорати 

нависандагӣ сухан ронда, ба адибони ҷавон маслиҳатҳо медиҳанд» [152, с. 32-33].   

С. Ҳакимзода баъди иштирок дар ин курс-конференсия роҳи эҷодии худро 

муайян намуд ва аз ҳамон давра шеърҳояш дар саҳифаҳои матбуоти даврии 

вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ бештар интишор меёбанд. Ин боис гардид, ки С. 

Ҳакимзода дар байни адибони шинохтаи ҷумҳурӣ – Ш. Лоиқ, Б. Собир, Қ. Киром, 

Ш. Мастон ва дигарон чун ҷавони соҳибқаламу умедбахш муаррифӣ гардад. 

Маҷмуаи нахустини С. Ҳакимзода – «Лолаи сурх» соли 1964 чоп шудааст. 

Он шеърҳои дар мавзуъҳои гуногун эҷодкардаи шоирро фаро гирифта, аз 53 шеър 

ва 6 рубоӣ мураттаб шудааст. «Шеърҳои шоири ҷавон С. Ҳакимзода, – қайд 

мекунад муҳаррири ин маҷмуа М. Фарҳат, – бо тару тозагӣ ва самимияти худ 

диққати дӯстдорони назмро ҷалб мекунанд ва аз истиқболи умедбахши ӯ шаҳодат 

медиҳанд. Шоири ҷавон мушаххаснависиро пеша карда, фикри образнокро барои 

навиштаҷот ҳатмӣ қарор додааст. Аксарияти шеърҳои аввалини шоир аз 6, 8 ё 10 

мисраъ иборат буда, бо салиқа мураттаб шудаанд» [132, с. 5].    

С. Ҳакимзода бо ин китоб ба олами пурафсуни шеъру шоирӣ ворид шуда, 

дониш ва биниши худро нисбат ба табиат ва ҷамъият мушоҳидакорона ва 

дақиқназарона баён мекунад:  

 

Лолаи сурх зи нав домани саҳро бигирифт, 

Боз аз қалби замин сабза чу махмал бидамид. 

Боз аз чанги шамоле, ки ба тундӣ бархост, 

Абр чун докаи нимдошт ба ҳар сӯй дарид [«Баҳор», 36, с.764]. 

  

Мунаққид ва адабиётшинос Ю. Акбаров дар мақолаи «Мулоҳизаҳо оид ба 

ашъори ҷавонон» (манзур, ҷавонони солҳои 50-60-уми асри ХХ – С.Н.) чунин 
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қайд кардааст: «Бо ташаббуси Иттифоқи нависандагон ва нашриёти «Ирфон» 

соли 1964 нахустин маҷмуаи ҳикояю очерк ва ашъори як гурӯҳ ҷавонон аз чоп 

баромад, ки дар байни онҳо маҷмуаи шеърҳои С. Ҳакимзода «Лолаи сурх» ҳаст, 

ки муҳаррири он М. Фарҳат аст. Ин шеърҳо хеле одию содалавҳона буда, дар 

онҳо фикрҳои ба ҳама маълум бо забони хушку бетаъсир ба қолаби назм рехта 

шудааст. С. Ҳакимзода низ фикри рафиқони навқалами худро тасдиқкунон як 

санги Ватанро аз ҳама чиз азизтар донистааст» [38, с. 161]. Ю. Акбаров барои 

тасдиқи фикр шеъри зерини шоирро овардааст:   

  

Баҳри яке лаъли Яман дилрабост, 

  Баҳри дигар сайри чаман дилрабост. 

  Лек барои ману авлоди ман 

  З-ин ҳама як санги Ватан дилрабост [17, с. 772]. 

 

Бояд тазаккур дод, ки дар шеъри боло мазмун нав набошад ҳам, тарзи 

тасвир, образофарӣ, қофия ва радифи зебо шеърро суфтаю дилнишин намудаанд 

ва дар он робитаи байни мисраъҳо бо ҳамоҳангии вазну қофия ва маънӣ нигоҳ 

дошта шудааст. Умуман, маҷмуаи «Лолаи сурх» роҳномаи С. Ҳакимзода ба назми 

калон буда, аз ояндаи дурахшони шоир дар арсаи адабиёт башорат медиҳад.    

Маҷмуаи дувуми шоир – «Сарчашма» соли 1983 аз тариқи нашриёти 

«Ирфон» ба табъ расидааст. «Сарчашма» нисбат ба «Лолаи сурх» ҳам аз лиҳози 

ҳаҷм, ҳам аз лиҳози сохтору мазмун тафовут дорад. Дар ин давра С. Ҳакимзода 

марди солору шоири баркамол буда, дунёи тасаввуроту тахайюлоти ӯ куллан 

тағйир ёфтааст. Интихоби мавзуъҳои мубрами иҷтимоӣ, равонию суфтагии забон 

ва дар қолабҳои гуногуни шеър ифода намудани матлаб дар ин маҷмуа аз 

инкишоф ва такомули ҳунари шоирӣ ва ҷаҳонбинии шоир гувоҳӣ медиҳад.    

           Китоби «Сарчашма» аз рӯи мавзуъ ва муҳтавои ашъор ба чор бахш ҷудо 

карда шудааст. Бахши аввал «Мавҷҳои зиндагӣ» ном дошта, бо шеъри «Ленин» 

оғоз меёбад ва дар маҷмуъ 79 шеъри гуногунмавзуъро фаро мегирад. Дар ин 

қисмат давраҳо ва паҳлуҳои гуногуни зиндагии одамон, муносибат ва бардоштҳои 
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оқилонаи инсон дар ҳаёти иҷтимоӣ тасвир меёбад. Шеърҳои «Эътиқод», 

«Тоҷикбачаҳо», «Исёни дил», «Муроҷиат» ва «Наққош» дар ин бахш ҷаззобу 

дилнишинанд. Мунаққид ва адабиётшинос Соҳиб Табаров ба ашъори 

ҷавоншоирони солҳои 60-ум, аз ҷумла С. Ҳакимзода таваҷҷуҳи хосса дошт. Дар 

мактуби санаи 28 майи соли 1969 ба С. Ҳакимзода ирсолнамудааш аз табъи 

шеърҳои марғубу дилнишини шоири ҷавон изҳори хушҳолӣ намуда, чунин 

нигоштааст: «Дирӯз бо шавқи калон баҳорияи наватон «Наққош»-ро хондам. Дар 

назарам табиати зебои кӯҳистон, боду ҳавои мусаффои он хеле равшан аён 

гардид. Чӣ хуб гуфтаед: «... Ҳар буттаи сабз – болини сабз! « Чунин баҳорияҳо ба 

дил шодӣ, фараҳ меоранд ва меҳру муҳаббатро ба Ватан, ба кишвари азизи худ 

зиёд менамоянд» [125, с. 1]. Ба ду банди шеъри «Наққош» мурур менамоем:     

 

  Ҳар дашт ту гӯӣ қолини сабз, 

  Ҳар буттаи сабз – болини сабз. 

  Аз лолаю ҳафтранги сунбул 

  Дорад ба худаш ҳазору як гул. 

 

  Наққоши баҳор бар само ҳам 

  Ҳар лазҳа диҳад ҳазор ранге. 

  Гӯё, ки замин ба ин фарохӣ 

  Дорад ба баҳори сабз тангӣ [17, c. 614]. 

 

Қисмати дуюми маҷмуаи мазкур «Дунёи сарбозӣ» ном дошта, 12 шеърро 

дар бар мегирад. Аз мутолиаи ҳар як шеъри ин силсила таппиш ва садои дили 

ҳассоси шоир шунида мешавад, самимият ва муҳаббати ӯ нисбат ба Ватан ва 

фарзандони ҷонфидои он дарк мегардад. Чунин шеърҳо заминаи воқеӣ дошта, дар 

асоси рӯйдодҳои воқеӣ ва мушоҳидаҳои шахсӣ эҷод гардидаанд.   

Баъди ғалабаи Иттиҳоди Шуравӣ бар Германияи фашистӣ дар Ҷанги 

Бузурги Ватанӣ дар адабиёт тасвири ҳаёти давраиҷангии халқи Шуравӣ ва 

қаҳрамониву ҷонбозиҳои он мавқеи асосӣ касб намуд. Воқеан, дар ин ҷанги 
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хонумонсӯз зиёда аз бист миллион мардуми Шуравӣ ҷони худро барои ҳифзи 

Ватан – Модар аз даст доданд, ки саҳми тоҷикону тоҷикистониён низ дар таъмини 

ин ғалаба бузург аст. Аз ин рӯ, мавзуи ҳимояи марзу буми Ватан аз аҷнабиён дар 

солҳои минбаъда низ яке аз мавзуъҳои асосии адабиёти Шуравӣ, аз ҷумла 

адабиёти Шуравии тоҷик маҳсуб меёфт. «Ҳанӯз дар зиндагии мардуми мо осори 

ҷанг боқист, ҳанӯз нолаи ҷонсӯзи замони ҷанг ба гӯш мерасад, ҳанӯз падарон дар 

ҷустуҷӯи қабри фарзандонанд, ҳанӯз ҳам ҷанговарони собиқро захмҳои ҷанг фано 

месозад» [146, c. 12-13] ва ҳанӯз модарон роҳи аскарони гумномро мепоянд:  

 

  Ватан гуфтию дар ин ҳарф дидӣ ҷони худ пайванд, 

  Ватан гуфтию бо ҳар тораи мӯяш ту ларзидӣ. 

  Ватан гуфтию хоки покро оғӯш бинмудӣ, 

  Давоми умрро дар зиндагии дигарон дидӣ [17, c. 654-655]. 

 

Бахши «Қиссаҳои ошиқӣ»-и маҷмуа аз 16 шеър ва 5 рубоӣ мураттаб 

гардида, бо шеъри «Давлати ман» оғоз меёбад, ки хусусияти ҳасбиҳолӣ дорад. 

Қаҳрамони ғиноии шеъри мазкур аз ишқу муҳаббати ёри худ сарфарозу 

саодатманд аст, зеро маҳз ин эҳсосоти наҷиби инсонӣ дар дили ӯ шавқу ҳаваси 

зиндагиро эҳё намуда, ӯро комёб гардонида аст: 

  

  Бо ту бошад ҷони ман пайванд, эй ёри азиз, 

  Бо ту бошам ман саодатманд, эй ёри азиз. 

  Боровар гашт бо ту навниҳоли умри ман, 

  Аз ту дорам хонае фарзанд, эй ёри азиз [17, c. 539]. 

  

Бахши «Шикояти шайтон» 11 шеъри ҳаҷвии С. Ҳакимзодаро фаро мегирад. 

Аз аввалин шеърҳои ҳаҷвии С. Ҳакимзода, ки дар маҷмуаи нахустинаш миқдори 

онҳо шашто мебошад, маълум мегардад, ки шоири якрӯю рандагӯ бо 

«гандумнамоёни ҷавфурӯш»-вайронкунандагони тартиботи ҷамъиятӣ, 
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зоҳирпарастону риёкорон тавассути қалами буррою пархошгари худ мубориза 

мебарад ва хонандаро аз хислатҳои бад барҳазар мекунад: 

  

  Зинсаворӣ, хоки поят мешавад, 

  Зинбапуштӣ, аз қафоят мешавад. 

  Ҳаст як дасташ ҳамеша пеши бар, 

  Санг дорад, лек дар дасти дигар [17, c. 794]. 

  

Ҳамин тариқ, муҳимтарин хусусияти «Сарчашма» он аст, ки ҳамаи шеърҳо 

наванд ва аз «Лолаи сурх» такроран ворид нагардидаанд.  

Соли 1987 китоби сеюми С. Ҳакимзода «Ҷигаргӯша» аз тариқи нашриёти 

«Ирфон» дар ҳаҷми 128 саҳифа аз чоп баромад. Ин китоб аз лиҳози ҳаҷм нисбат 

ба маҷмуаҳои пешин калонтар буда, аз 140 шеър мураттаб гардида, ба се қисмат 

ҷудо карда шудааст. Қисми аввали маҷмуа «Эътиқод» ном дошта, аз 77 шеър  

иборат аст. Ба ғайр аз шеъри «Нолаи модари Талбак», ки аз маҷмуаи «Сарчашма» 

интиқол ёфтааст, дигар ҳамаи шеърҳо тозанашранд ва ба тасвири манзараҳои 

дилфиреби кӯҳистони Хатлони бостонӣ, саховатмандии сарзамини тоҷик, васфи 

қаҳрамонони ҷангу меҳнат, ёди ёру диёр ва зиндагии пурнишоти солҳои 80-уми 

асри ХХ бахшида шудааст.       

Манзумаи «Ситораи Комил» яке аз беҳтарин дастовардҳои С. Ҳакимзода 

дар ин давраи эҷодиёти ӯ маҳсуб ёфта, дар он мардонагиву башардӯстии 

ҷавонони Шуравӣ, хусусан ҷавонони тоҷик барои бахту саодати халқи ҳамҷавори 

афғон ба қалам омадааст: 

 

  Ҷавони тозарӯи бистсола 

  Ба амри қалби пок айёми лола, 

  Диёри дур аз моро Ватан гуфт 

  Ва сангу хоки онро ҷону тан гуфт... 

  Зи роҳи қаҳрамонӣ рафт Комил, 

  Ба роҳи ҷовидонӣ рафт Комил [17, c. 896-899]. 
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Бахши «Садоқат» 25 шеърро дар бар гирифта, ба ҷуз 3 шеър – «Садбарги 

дари хона», «Ман бурда баҳори ту» ва «Давлати ман», ки аз китоби «Сарчашма» 

фароҳам омадаанд, дигар ҳама шеърҳо тозанашру ҷолибанд. «Саидҷон 

Ҳакимзода, – менависад Маҷид Салим дар тақризи худ ба китоби «Ҷигаргӯша», - 

садоқати худро ба халқу кишвараш хеле сода, аммо бо самимияти баланд ифода 

кардааст» [110, c. 4].     

Бахши муассиру дилнишин дар маҷмуаи «Ҷигаргӯша» «Ғазалиёт ва 

рубоиёт»-и шоир буда, аз муваффақиятҳои намоёни ӯ дар адабиёт маҳсуб меёбад. 

Ба ғайр аз 2 ғазал («Боз ояд ба назар пайкари Бобои Валӣ» ва «Вақт монанди садо 

мегузарад») дигар ҳамаи 36 ғазал ва 40 рубоии С. Ҳакимзода наванд ва аз 

таҳаввули ин ду жанри мақбулу писандида дар осори шоир башорат медиҳанд. 

Маҷмуаи дастаҷамъии «Обшорон»-ро соли 1989 нашриёти «Адиб» ба табъ 

расонд, ки дар он ашъори ҷадиди шоирон Абдулло Қодирӣ, Саид Абдулло ва 

Саидҷон Ҳакимзода гирд оварда шудааст. Дар ин маҷмуа китоби чоруми С. 

Ҳакимзода бо номи «Хирман» ворид гардидааст, ки 53 шеърро фаро мегирад. Аз 

ин теъдод 11 шеър аз китобҳои пешин гузаронида шуда, дигар шеърҳо нав ва 

қобили таваҷҷуҳанд. «Хирман» ҳаҷман хурд бошад ҳам, мазмунан пурмуҳтавост. 

Дар он зебоиҳои диёри маҳбуб, хотираҳои даврони кӯдакиву наврасӣ, заҳмати 

одамон дар ҷодаҳои зиндагӣ, арҷ гузоштан ба ёдгориву мавзеъҳои таърихӣ ва 

васфи шаҳру навоҳии кишвар басо дилрас ба қалам омадааст. Шеърҳои «Ниёиш», 

«Дарёи Сир», «Ситораи тобон» (дар баъзе рӯзномаҳо «Ахтари тобон» – С.Н.), 

«Душанбе», «Хатлон», «Шоҳнома», «Бачаҳои шӯх», «Зинда бошӣ» ва ғайра 

далели гуфтаҳост. Маҷмуаи «Хирман»-ро шеъри «Муаллими аввалин» ҳусни оғоз 

бахшидааст. Қаҳрамони ғиноӣ дар ҳама бандҳои ин шеър (7 банди чормисраъгӣ) 

аз заҳмати бебаҳои устоди аввалин, ки ба сад ранҷ аз кӯдаки дар ҳукми гул як 

инсони комил месозад, бо сипосгузорӣ ёд кардааст: 

 

  Аз кафи модар гирифт ӯ дасти ман, 

  Мисли фарзандаш маро пиндошт ӯ. 
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  Бачагию бори вазнини варо 

  Ҳамчу бори умри худ бардошт ӯ. 

 

  Сӯи фардо раҳнамунам сохт ӯ, 

  Панд дода аз китоби зиндагӣ. 

  Рӯзгоре гашт ӯ хуни ҷигар, 

  То биёбам сарҳисоби зиндагӣ [17, c. 461-462]. 

 

Шеърҳои «Хирман» аз боз ҳам вусъат ёфтани доираи ҷаҳонбинӣ ва сайқал ёфтани 

ҳунари шоирии С. Ҳакимзода шаҳодат медиҳанд.   

С. Ҳакимзода аз зумраи шоироне мебошад, ки ҳам дар замони Иттиҳоди 

Шуравӣ ва ҳам дар айёми Истиқлолияти Тоҷикистон зиндагӣ ва фаъолият намуда, 

бо ашъори рангин ва рӯҳафзои худ дар қаламрави кишвар ва берун аз марзи он 

шинохта шудааст. Ин аст, ки мавзуъҳои истиқлолият, ҳаводиси ҷанги шаҳрвандӣ 

дар маҷмуаҳои баъдӣ бозтоби амиқ ёфтаанд.   

Маҷмуаи дигаре, ки соли 1993 зери таҳрири Шоҳмузаффар Ёдгорӣ нашр 

гардид, «Достони Сангак» ном дорад. Он ҳаҷман хурд буда, аз 1 достон, 1 

манзума, як дубайтӣ ва 38 шеъри гуногун иборат мебошад. Дар маҷмуа 1 достон, 

14 шеъру ғазал ва 1 дубайтӣ нав буда, шеърҳои боқимонда аз маҷмуаҳои қаблӣ 

такроран интиқол ёфтаанд. Аз анвои шеър достон ва марсия навгонӣ дониста 

мешавад. Дар маҷмуаи мазкур ҷонфидоиҳои фарзандони Хатлонзамин дар ҷанги 

таҳмилии шаҳрвандӣ, дарду алами мардуми азияткашидаи ин диёр, нолаву 

шевани наздикону пайвандони шаҳидон ва дигар паҳлуҳои шикасту рехти 

зиндагии ин давраи мусибатбори миллат инъикоси воқеӣ ёфтаанд.   

 Китобчаи «Фидоӣ» соли 1993 аз тарафи Иттиҳодияи истеҳсолии матбааҳои 

шаҳри Кӯлоб интишор гардида, аз 24 саҳифа иборат аст. «Фидоӣ» – достони 

муассирест аз рӯзгори пуртазоди фидоии роҳи беҳдошти зиндагии халқ Ҷобир 

Қаюмов. Бидуни достон дар ин китоб шеърҳо ва манзумае аз ҳаёти ибратомӯзи 

ҳамдеҳагони ӯ ҷой дода шудаанд, – гуфта шудааст дар саҳифаи аввали китобча» 

[28, с. 1].     
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«Сӯзи дил» ном маҷмуаи шеърҳои С. Ҳакимзодаро нашриёти «Сада» соли 

1996 ба табъ расонидааст, ки аз 11 шеър иборат аст. Ба ғайр аз 3 шеър – «Мақоми 

ҷовидонӣ», «Дар ҷашни Хоҷа Камол» ва «Барои Хайруллои Маҷид» дигар ҳамаи 

шеърҳо марсияҳоеанд, ки аз номи волидони фарзандгумкарда ва хоҳару 

бародарони аламдидаву ғамдор суруда шудаанд. Маҷмуаи мазкур аз ҷониби шоир 

Муҳаммад Ғоиб мураттаб шудааст.    

 Китобчаи «Садафмоҳ» танҳо аз марсияи ҷонгудози «Фиғони бародар дар 

сӯгвории хоҳари ғуррамарг», ки Садафмоҳ ном доштааст, иборат аст. Ин 

марсияро нахуст дар маҷмуаи «Сӯзи дил» (1996) дучор омадем. Дар «Куллиёт»-и 

С. Ҳакимзода марсияи мавриди назар «Фиғони Одинаи Давлат дар марги хоҳар» 

номида шуда, аз 18 банди 6-мисраъгӣ таркиб ёфтааст.   

Маҷмуаи навбатии С. Ҳакимзода «Кӯҳпора»-ро нашриёти «Адиб» соли 

1996 интишор намуд. Муҳаррири ин китоби пурмуҳтаво шоир Саидалӣ Маъмур 

чунин нигоштааст: «Чун «Кӯҳпора»-ро мекушоед, манзараҳои дилкушои диёр, 

заҳмати модарони дилсӯз, қаҳрамониҳои фарзандони шуҷои Ватан, лаҳзаҳои 

нотакрори ошиқӣ, хуллас рангҳои мухталифи зиндагӣ пеши назар меоянд» [18, с. 

4].    

«Кӯҳпора» нисбат ба дигар маҷмуаҳо ҳаҷман калонтар буда, 122 шеър, 17 

дубайтӣ, 12 рубоӣ ва 1 достонро дар бар мегирад ва ба се бахш табақабандӣ карда 

шудааст. Дар қисмати якум, ки «Рангҳои зиндагӣ» ном дорад, 55 шеър оварда 

шудааст. Аз ин миқдор 28 шеър тозанашр буда, ашъори боқимонда аз маҷмуаҳои 

қаблӣ такрор ёфтаанд. Дар шеърҳои тозанашри ин бахш - «Ман ҳамонам, ки 

ҳамон мемонам», «Фарёди виҷдон», «Андеша», «Садои ҳақиқат», «Аё одам», «Эй 

замонсозон» ва монанди инҳо ҷанбаи иҷтимоиву сиёсӣ пурқувват гардида, 

ҷасорати адабии шоир дар интихоби мавзуъ ва забону тарзи баёни он баръало 

мушоҳида мегардад. Дар ин маврид таъкиди М. Раҳимӣ хеле ҷоиз аст, ки: «Шеър 

вуқуф ва огоҳист. Вуқуф аз амиқтарин дарди иҷтимоӣ, огоҳӣ аз он чи ба ҳақ 

масъалаи замон асту мушкили қарни шоир» [100, с. 46].  

Чаҳордаҳ шеъри рӯҳнавозу ҷонпарвари бахши «Меҳрнома»-и ин маҷмуа 

нахустин бор нашр гардидаанд. Шеърҳои «Ишқи мо», «Айби ҳуснат», 
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«Меҳрнома» ва «Сабзосабз» бо лутфи сухан ва ҳусни баён равзанаи муҳаббат ва 

садоқатро ба рӯи ёри арзандаву сазовор боз менамоянд: 

 

  Як шабе гардӣ агар ҷонпарвари ман, 

  Низ мегардам шабе ҷонпарвари ту. 

  Сабза пошӣ аз муҳаббат бар дари ман, 

  Сабза пошам аз муҳаббат бар дари ту. 

  То саҳар ту сабз гардӣ дар бари ман, 

  То саҳар ман сабз гардам дар бари ту [17, с. 302]. 

 

Бахши сеюм «Ғазалиёт» ном дорад. Дар он ба ғайр аз ғазалҳои шоир 

инчунин дубайтиҳо, рубоиёт ва «Достони Сангак» ворид гардидаанд. Аз 53 ғазал 

33-тоаш нав, 12 рубоӣ аз китоби «Ҷигаргӯша» такрор шудаанд. Дар ин маҷмуа 

жанри дубайтӣ навгонӣ маҳсуб ёфта, 17-то мебошад, ки саропо мазмунҳои 

иҷтимоиро моликанд: 

  

  Ба минбарҳо фаромӯшам накарданд, 

  Бигуфтам нарм, хомӯшам накарданд. 

  Чу рафтам тунд аз баҳри ҳақиқат, 

  Бикуштам хешро, гӯшам накарданд [17, c. 307]. 

  

«Чеҳраи субҳ» соли 1997 аз тариқи нашриёти «Сада»-и шаҳри Кӯлоб 

интишор ёфтааст. Он ҳамагӣ 50 саҳифа ва 24 шеърро дар бар гирифта, аз рӯи 

мавзую муҳтаво ба 3 қисм ҷудо шудааст. Чизи тозае, ки дар маҷмуа шоёни 

таваҷҷуҳ аст, қисмати аввал мебошад, ки «Даргоҳи умед» унвон гирифтааст. С. 

Ҳакимзода дар ин қисмат аз рӯзгор ва фаъолияти ибратомӯзи яке аз шахсиятҳои 

соҳибэҳтироми давр Файзулло Шарифов бо номи «Дӯстони меҳрубонро гум 

макун» очерке таҳия намуда, пешкаши ҳаводорони сухан гардондааст.     

 Ҳамаи 11 шеъри бахши «Инъомнома» наву тозаанд. Мазмуни шеърҳои 

«Панди Фирдавсӣ», «Бузургон» ва ғазали «Хомаи мо нашканад» руҷӯъ ба таърихи 
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халқу миллати тоҷик буда, дарду ормонҳои миллиро дар худ таҷассум намудаанд. 

Ин давра С. Ҳакимзода дар айни камолоти умр қарор дорад. Ӯ ҳама зинаҳои 

андӯхтани таҷрибаи эҷодиро гузашта, ҳамчун адиби ҷомеапарвар андешаҳои 

иҷтимоию фалсафии худро сареҳан иброз медорад. Қаҳрамони ғиноии шеъри 

«Панди Фирдавсӣ» (ин шеър аз 12 банди 4-мисраъгӣ иборат аст) аз шахсияту 

аслияти ҳакими тӯсӣ ва ҷонбозиҳои қаҳрамонҳои офаридаи ӯ панди судманд 

мегирад ва Ватани куҳанбунёду тозаистиқлоли худро ҳамеша нигаҳбон мешавад:  

 

  Ба илми худшиносиҳо шинос аз даври Сомонам, 

  Ба роҳи нек қурбонам, ба роҳи нанг султонам. 

  Ба мисли Коваю Суҳроб хезам аз паи номус 

  Чу хезад нокасе рӯзе алайҳи Тоҷикистонам [17, c. 376]. 

 

Шеъри мазкур ҷанбаи амиқи таърихӣ - иҷтимоӣ дошта, ба ҳар як банди он 

ҳароратнокии публитсистӣ ва ҷамъбастҳои фалсафӣ хост аст.  

 Достони «Ҳамдили дарё» бори аввал ба табъ расида, муҳтавои онро 

зиндагиномаи пурпечутоби яке аз ҳамзамонҳои худи шоир дар бар мегирад, ки ӯ 

дар ҷодаи ҳаёт ранҷҳои зиёде кашида, ба қуллаи мурод расидааст. Достони 

мавриди назар аз 153 байт иборат буда, дар шакли маснавӣ (аа, бб, вв...) нигошта 

шудааст ва қимати адабӣ дорад. 

 Қисмати сеюми маҷмуаи «Чеҳраи субҳ» «Ҳаҷв» ном дошта, 11 шеъри 

ҳаҷвии ба тозагӣ эҷоднамудаи С. Ҳакимзодаро фаро мегирад. Шоир воқеияту 

ҳақиқати зиндагиро дар ашъори ҳаҷвияш ошкорову мармуз бо забони содаю 

бурро тасвир менамояд ва нисбат ба аъмоли ношоистаи ҳамзамонони 

«шайтонсиришт» бо қалами пархошҷӯи худ дар набард аст ва симои ҳақиқии 

онҳоро моҳирона нишон медиҳад:  

   

  Дар гиряи ту макри ҳазорон шайтон, 

  Дар хандаи ту заҳри ҳазорон мор аст. 

  Дорад чу замони ҷанг захмин афзун 
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  Неши ту, ки тезтар зи неши хор аст [17, c. 801]. 

 

 Мунаққид ва адабиётшинос С. Табаров ба ин шеъри ҳаҷвии С. Ҳакимзода 

баҳои сазовор додааст: «Ҳаҷвияи олиҷаноби Шумо «Шайтонсиришт» ниқобро аз 

рӯи дадҳои имрӯза моҳирона канд... « [126, с. 1].  

 Маҷмуаи «Қадаҳи меҳр»-ро низ соли 1998 нашриёти «Сада» ба табъ 

расондааст, ки он аз 60 саҳифа иборат мебошад. «Дар ин китоб, – зикр мекунад 

муҳаррири он М. Ғоиб, – ки аз фаслҳои «Ашки қалам», «Гулдастаи муҳаббат», 

«Номаи дил» ва «Шарораи умед» мураттаб гардидааст, ашъори ба тозагӣ 

эҷодкардаи адиби маъруф, котиби масъули Шуъбаи кӯлобии Иттиҳоди 

нависандагони Тоҷикистон С. Ҳакимзода ҷой дода шудааст» [19, с. 2].     

 Дар бахши «Ашки қалам” 53 ғазали наву ҷадид ва 1 ғазали такрор шомил 

гардидааст. Дар он масъалаҳои иҷтимоӣ, миллӣ, ишқӣ ва дарду ниёзҳои инсонӣ 

таҳлилу тасвир меёбад. Ғазалиёти ин бахш ғолибан саршор аз андешаҳоест, ки 

мағз андар мағз мазмуни ғазалиёти дигар маҷмуаҳоро ғановат ва рӯҳи тоза 

мебахшад. Зимнан ҷанбаи иҷтимоӣ дар ин ғазалиёт неруманд ва муассир бозтоб 

шудааст. Қаҳрамони ғиноӣ дигар «дар миёни тир», «туъмаи ҳар шер», «пой дар 

занҷир» буданро намехоҳад. Балки орзуманди он аст, ки ҳамчун нишони Оли 

Сомон баъди 1100 сол дубора эҳё шуда, ба истиқлолияту ваҳдат бирасад: 

 

  Дар миёни тир буданро намехоҳам дигар, 

  Дар дами шамшер буданро намехоҳам дигар. 

  Баски дар рӯи замин аз Оли Сомонам нишон, 

  Пой дар занҷир буданро намехоҳам дигар [17, с. 43]. 

 

 Бахши «Гулдастаи муҳаббат» идомаи сипосномаҳои ҷадиди С. Ҳакимзода 

ба шумор меравад, ки дар маҷмуаҳои қаблӣ мавқеи намоён доранд. Мавсуфони 

шоир намояндагони касбу кори гуногун буда, дар ҷодаи худ шарафмандонанд. 

Мусалламан, шеъри «Чеҳраи субҳ» дар ин бахш қобили таваҷҷуҳ аст. С. 
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Ҳакимзода дар ин шеър фаъолияти ибратбахши Қаҳрамони Тоҷикистон, 

Президенти муаззами кишвар Эмомалӣ Раҳмонро ба қалам додааст.  

 Дар бахши «Номаи дил» достоне бо ин ном ҷой дода шудааст, ки дар шакли 

мактуб нигошта шуда, 202 байтро дар бар мегирад ва бо қофиябандии маснавӣ 

(аа, бб, вв...) таълиф ёфтааст. Ин достон дар адабиёти даврони истиқлолият чун 

дастоварди арзишманди адабӣ дар васфу ситоиши Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон суруда шудааст (ниг. ба фасли «Тараннуми сулҳу ваҳдат»).    

 Бахши хотимавии маҷмуаи «Қадаҳи меҳр» «Шарораи умед» ном дорад, ки 

дар бораи он худи шоир чунин иброз доштааст: «Аз байни коғазпораҳои ҷевонам 

чаҳор шеърро пайдо кардам, ки дар зери ҳар кадоми он номи писарам, Шарифҷон, 

сабт гардида. Шеърҳои шогирдонаи ӯро бо андаке таҳрир ба чоп омода кардам, то 

ин шарора ба оташаке табдил ёбад ва дилеро гарм кунад» [19, c. 57].     

 Охирин чакидаҳои хомаи С. Ҳакимзода дар китоби «Нури чашм» соли 

1999 аз тариқи нашриёти «Адиб» ба табъ расид, ки он 56 саҳифаро дар бар 

мегирад. Дар ин маҷмуаи шеърӣ достони «Рангҳои зиндагӣ», «Меҳрнома», 

«Ғазалиёт» ва 4 дубайтии солҳои охир эҷодкардаи шоир ворид гардидааст. 

Достони «Рангҳои зиндагӣ»-ро шоир ба муносибати 60-солагии яке аз дӯстони 

худ, ходими ҳизбию давлатӣ Ҷӯрахони Неъмат бахшидааст. Достони мазкур аз 

272 байт ва 8 қисм таркиб ёфта, дар он муаллиф саргузашти пуршебу фарози 

қаҳрамони худро дар лаҳзаву ҷодаҳои гуногун: иҷрои вазифаҳои давлатӣ, 

ободкориву созандагӣ, раъиятнавозиву инсондӯстӣ, садоқат ба Ватану миллат, 

тарбияи ҷавонони бунёдкор, зиндагии шоистаи хонаводагӣ, хайру эҳсон ва 

монанди инҳо мавриди тасвир қарор додааст: 

  

  Адабгоҳи муҳаббат ҳаст ин мард, 

  Сазовори садоқат ҳаст  ин мард. 

  Ба назди халқи худ ояд ҳамеша, 

  Зи ваҳдат суҳбат орояд ҳамеша. 

  Шиораш сулҳу оромист доим, 
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  Зи панди Саъдию Ҷомист доим [17, с. 847-848]. 

 

 Бахши «Ғазалиёт» аз 45 ғазали тару тоза иборат буда, шоир кӯшидааст, ки 

ин дафъа мавзуъ ва ғояи ашъорашро ҷаззобтару рангинтар ва пурмуҳтавою 

фарогир ба қалам бидиҳад.    

Қисмати охири маҷмуаи «Нури чашм» бо «шакли нав – дубайтиҳои 

пайваста» [67А, с. 41], ки шартан «Илтиҷо» номида шудааст, ҷамъбаст мегардад. 

Он дар мавзуи қадру манзалати зан – сарчашмаи зиндагӣ эҷод гардидааст. Воқеан, 

симои зан ҳамчун ҳамсари содиқу вафодор, чун модари мушфиқу ғамхор дар 

ашъори С. Ҳакимзода бо тамоми паҳлуҳо хеле воқеӣ, табиӣ ва ибратомӯз офарида 

шудааст. Мутаваҷҷеҳ мешавем ба як дубайтии қисмати охири маҷмуа: 

 

  Илоҳо, кас набинад дарди занро, 

  Нигоҳи ноумеду сарди занро. 

  Маёзоред, эй мардони олам 

  Дили як умр ғампарварди занро [17, c. 520]. 

  

Ҳамин тариқ, агар нашри китобчаҳои «Садафмоҳ» ва «Фидоӣ»-ро ба ҳисоб 

гирем, 12 маҷмуаи шеъри С. Ҳакимзода дар замони барҳаёт будани шоир дастраси 

хонандагони сершумор гардидааст. 

 Барои нишон додани дараҷаи майли шоир ба шаклҳои шеърӣ ҷадвали I-ро 

пешкаш менамоем (ниг. ба замимаи 1). 

Соли 2009 бахшида ба 70-солагии шоири зиндаёд С. Ҳакимзода, бо саъю 

эҳтимоми фарзанди барӯмандаш Ш. Ҳакимзода, «Куллиёт»-и ӯ дар ҳаҷми 928 

саҳифа ба табъ расид. Воқеан, нашри «Куллиёт» туҳфаи арзандае буд ба 

ҳаводорону ихлосмандони ашъори ин суханмарди номвар.    

 «Куллиёт», чи хеле ки аз номаш бармеояд, нашрияест, ки кулли эҷодиёти 

адибро ба тамоми гуногунпаҳлуӣ ва зарфият фаро мегирад ва аз дигар намудҳои 

чоп чун девон, осори мунтахаб, мунтахабот, гулчини осор, асарҳои алоҳида, пеш 

аз ҳама, ба дараҷаи ғунҷоиш ва саҳеҳияти мутун фарқ дорад” [71, с.102]. 
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Мураттиб Ш. Ҳакимзода ва муҳаррирони «Куллиёт» М. Ғоиб ва А. Раҳим барои 

фароҳам овардани осори манзуми шоир на танҳо маҷмуаҳои шеърӣ, инчунин 

бойгонии муаллифро аз назар гузаронидаанд. Дар «Куллиёт» ҳамчунин баъзе 

шеърҳо дар шакли дастхат пешниҳод гардидаанд, ки ба қалами шоир мансуб буда, 

бо хатти зебову хоно навишта шудаанд.   

Умуман, сохт ва таркиби «Куллиёт»-и С. Ҳакимзода чунин матраҳ 

гардидааст: «Ашки қалам» – 383 шеър, 88 рубоӣ, 74 дубайтӣ, «Сӯзи дил» – 14 

шеър, «Нури дида» – 361 шеър ва ашъори нотамом, «Дунёи сарбозӣ» – 26 шеър, 

«Арзи меҳр» – 80 шеър, «Шуълаи умед» – 88 шеър, «Тарҷума ва ашъори 

бачагона» – 14 шеър, «Ашъори ҳаҷвӣ» – 46 шеър, «Мавҷҳои зиндагӣ» – 6 достон 

ва 2 манзума.  

«Ҳангоми ба вуҷуд овардани «Куллиёт»-и пурраи ашъори муаллиф, 

инчунин тамоми дастхатҳо ва вариантҳои чопии таълифоти нависандаро аз назар 

гузаронидан лозим меояд» [69, с. 162]. Таҳқиқи илмӣ-интиқодии «Куллиёт»-и С. 

Ҳакимзода нишон дод, ки мутасаддиён дар таҳияи он як қатор камбудиҳо содир 

намудаанд, аз ҷумла: 

1. Дар баъзе шеърҳо калимаҳо зиёдатӣ чоп шудаанд; 

2. Соли нашри на ҳамаи шеърҳо нишон дода шудааст; 

3. Соли интишори баъзе шеърҳо нодуруст нишон дода шудааст; 

4. Сездаҳ шеъри шоир дар «Куллиёт» такроран чоп шудааст; 

5. Номи баъзе шеърҳо тағйир дода шудааст; 

6. Хронология ва пайдарпайӣ ба инобат гирифта нашудааст; 

7. Баъзе шеърҳо таҳрир ёфта, кӯтоҳ карда шудаанд; 

8. Шаш шеъри ҳаҷвӣ на дар қисмати «Ашъори ҳаҷвӣ», дар қисмати 

«Шуълаи умед» ҷойгир кунонда шудааст; 

9. На ҳамаи ғазалҳо дар қисмати «Ашки қалам» ҷо дода шудаанд. 

Таҳқиқи осори С. Ҳакимзода моро ба хулосае меорад, ки «Куллиёт»-и ин 

шоир, ки дастраси доираи васеи хонандагон гардидааст, ҳанӯз номукаммал 

шумурда мешавад. Ҷамъовариии шеърҳои С. Ҳакимзода аз матбуоти даврӣ пурра 

анҷом наёфтааст. Пас, зарур аст, ки бо назардошти имконоти табъу нашр 
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«Куллиёт»-и мукаммали С. Ҳакимзода таҳия ва чоп карда шавад, ки  он фарогири 

кулли осори чопӣ, қаламӣ ва тарҷумаҳои адиб бошад.  

Воқеан, С. Ҳакимзода баъзе шеърҳои шоирони рус ва халқҳои дигар, аз 

ҷумла «Торикӣ»-и С. Михалков, «Дилбарони Россия»-и Я. Смеляков ва «Бо роҳи 

падарон»-и Н. Флеровро ба тоҷикӣ тарҷума кардааст. «Якчанд шеъраш ба 

забонҳои русӣ, украинӣ, ӯзбекӣ ва ғайра тарҷума шудааст» [158, с. 449].   

Соли 2018 ашъори мунтахаби шоир бо номи «Гавҳари умед» дар арафаи 80-

солагии С. Ҳакимзода ба зевари табъ ороста гардид. Дар ин маҷмуа интихобан 

107 ғазал, 82 рубоӣ, 72 дубайтӣ ва 64 шеъри гуногуни шоир барчида шудааст. Дар 

мураттаб ва таҳия намудани гулчини ашъори шоир С. Ҳакимзода низ аз ҷониби 

мураттиб ва муҳаррир баъзе камбудиҳо содир шудааст. Масалан, якчанд шеъру 

ғазал ва рубоиву дубайтиҳои шоир, аз қабили шеърҳои «Кистам?», «Муроҷиат», 

«Сафарат нек шавад», «Ман ҳамонам, ки ҳамон мемонам», «Шоирон» таҳрир 

ёфтаанд. Мураттибро мебоист, ки чунин тағйиротро дар поварақи саҳифаҳои 

маҷмуаи «Гавҳари умед» нишон диҳад. Мавзуъҳои ифтихор аз сарнавишти 

ниёгони шарафманд, шукргузорӣ аз обу хоки диёри тозаистиқлол, сулҳу ваҳдат, 

ободиву созандаги, муҳаббати модар, садоқату вафодорӣ, дар маҷмуаи мазкур 

хеле самимиву дилнишин қаламдод гардидаанд. Зимнан қайд кардан бамаврид 

аст, ки дар мураттаб ва таҳия намудани гулчини ашъори шоир С. Ҳакимзода низ 

аз ҷониби мураттибон ва муҳаррирон баъзе камбудиҳо содир шудаанд.   

Нависандаи халқии Тоҷикистон Абдулҳамид Самадов ба китоби «Гавҳари 

умед» муқаддимаи хубу фарогире нигошта, аз ҷумла чунин гуфтааст: «Нашри ҳар 

китоб, хушбахтона, ҳаводори нави шеърро пайдо мекунад, ки ин идомаи умр ва 

ёди неки шахсияти шоир хоҳад шуд. Бошад, ки рӯҳи шоир бо мутолиаи ин ҷилд аз 

мо шод гардад ва ин арзи муродаш ҷомаи амал пӯшад: 

 

Ҷавонӣ аз барам монанди боди даргузар бигзашт, 

Худоро шукр,  ҷои умри ман умри сухан омад» [113, c. 10].  
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 «Албатта, зиёдии осори илмӣ ё адабии ин ё он олиму адиб хуб аст, агар 

арзишманд бошанд, вале дар асл аз таърихи илму адаби гузашта маълум аст, ки 

бузургии аҳли илму адаб ва бақои исмашон мунҳасиран марбут ба зиёдии теъдоди 

осорашон набудааст. Чунонки, масалан, Родуёнӣ бо «Тарҷумон-ул-балоға», 

Рашиди Ватвот бо «Ҳадоиқ-ус-сеҳр», Низомии Арӯзӣ бо «Чаҳор мақола», Ҳофиз 

бо як девону Восифӣ бо «Бадоеъ-ул-вақоеъ» ҳам зинданом мондаанд» [45, с. 24].  

  

1.3. Нигоҳе ба осори публитсистии С. Ҳакимзода 

 

Саидҷон Ҳакимзода ҳанӯз аз даврони донишҷӯйӣ (солҳои 1954-1957), 

ҳангоме ки муҳассили техникуми маданӣ – равшаннамоии ноҳияи Кӯктош буд, ба 

рӯзномаҳои даврӣ хабару мақолаҳо менавишт. Дар ин бора адабиётшинос С. 

Чалишев чунин ёдовар мешавад: «Солҳои донишҷӯйӣ ӯ (Саидҷон Ҳакимзода. – 

С.Н.) ба газетаи «Ҳақиқати Кӯлоб» пайваста хабару мақолаҳо менавишт. Ҳунараш 

маъқул шуд. Ин буд, ки вайро аввал ба редаксияи газетаи «Ҳақиқати Кӯлоб» ба 

сифати мусаҳҳеҳ, сонӣ котиби масъули газетаи «Байрақи коммунизм»-и ноҳияи 

Восеъ таъйин менамоянд. Баъди  ду сол (яъне соли 1959. – С.Н.) газетаҳои 

ноҳиявӣ барҳам хӯрду дар Кӯлоб як газетаи минтақавӣ «Ҳақиқати Кӯлоб» боқӣ 

монд. Саидҷон Ҳакимзода дар ҳамин газета дар вазифаҳои ходими адабӣ, мудири 

шуъба, котиби масъул, ҷонишини муҳаррир кор кардааст» [146, c. 5].    

 Дар ин муддат С. Ҳакимзода ҳамзамон дар шуъбаи ғоибонаи ДДОК ба номи 

Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ таҳсил намуд. Баъди хатми ин донишкада (соли 1969) С. 

Ҳакимзода тамоми фаъолияти меҳнатиашро пурра ба кори рӯзноманигорӣ ва 

ривоҷу равнақи матбуоту адабиёт мебахшад. Номбурда аз соли 1971 узви 

Иттифоқи журналистони ИҶШС буда, дар баробари ифои вазифаҳои хизматияш, 

ҳамзамон, дар ҳар як шумораи рӯзномаи «Ҳақиқати Кӯлоб» пайваста хабару 

гузориш, мақола, лавҳа, очерк ва фелетон ба табъ мерасонад.   

 Хабарҳои ӯ бо номи «Амонатгузорӣ», «Сохтмони нуқтаҳои савдо», 

«Таъмири мактабҳо», «Театри халқӣ», «Номзадҳои арзанда», «Се бародарон», 

«Офарин, ҳунарпешагони Боми Ҷаҳон», «Занону духтарони кордон», «Ғалабаи 
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калони меҳнатӣ» дар саҳифаҳои газетаи «Ҳақиқати Кӯлоб» солҳои 60-70-уми асри 

гузашта интишор гардида, хонандагонро аз ҳаёти рӯзмарраи сокинон, 

муваффақияту дастовардҳои нав ба нави меҳнатӣ саривақт огоҳ менамоянд. Ба 

хабари фараҳбахши мухбири ҷавон С. Ҳакимзода, ки 29-уми июли соли 1962 дар 

саҳифаи чоруми рӯзномаи “Ҳақиқати Кӯлоб” дарҷ гардидааст, мутаваҷҷеҳ 

мешавем: «Бо Қарори Совети вазирони РСС Тоҷикистон дар ноҳияи Москва 

(ҳозира Ҳамадонӣ-С.Н.) театри халқӣ ташкил карда шуд, ки дар он 24 нафар 

беҳтарин санъаткорони ҷавон гирд омадаанд. Ба театри халқӣ Одина Ҳошимов 

роҳбарӣ мекунад» [15, с. 4].    

 Муҳтавои хабари дигарро, ки бо номи «Занону духтарони кордон» дар 

саҳифаи чоруми газетаи «Ҳақиқати Кӯлоб» 23.02.1961 чоп шудааст, кордониву 

масъулиятшиносии занону духтарони ноҳияи Восеъ дар бар мегирад, ки онҳо 

солҳои 60-уми садаи XX ба таҳсил ва касбомӯзӣ машғул шуда, ба сафи ҳизби 

бонуфузи давр – КПСС ва вазифаҳои роҳбарикунанда пешниҳод шудаанд. 

«Ҷавондухтарон Аноргул Наҷмиддинова, Гавҳарбӣ Пиракова ва Ҳанифа 

Нозимова дар колхозҳои «Коммунизм», ба номи Ленин ва ба номи Сталин 

ҷонишинони раисони правления таъйин гардиданд» [29, c. 4].      

Мақолаҳои С. Ҳакимзода бештар бо рубрикаи «Мактубҳои меҳнаткашон» 

дар саҳифаҳои газетаи «Ҳақиқати Кӯлоб» ба ҷашм мерасанд, ки онҳо аз ҳаёти 

деҳот, долу зарби меҳнат дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ нақл мекунанд. 

Мусаллам аст, ки дар солҳои 60-70-уми асри гузашта ҷамъоварии ҳосили «тиллои 

сафед», иҷроиши нақшаҳои коллективҳои хоҷагӣ, корхонаҳои саноатӣ ва дигар 

самтҳои инкишофу тараққии ҳаёти иҷтимоӣ аз масъалаҳои мубрами замон ба 

шумор мерафт. Чунин мавзуъҳои фарогир аз сарлавҳаи ҳар як мақолаи чи таҳлилӣ 

ва чи проблемавии С. Ҳакимзода равшан аст. Масалан: «Плани ҳафтсоларо дар 

панҷ сол иҷро мекунем», «Камбудиҳоро ошкор намуданд», «Дил дигару забон 

дигар», «Ҷавонони фидокор» ва ғайра.   

Жанри гузориш дар таълифоти публитсистии мухбири махсуси газетаи 

«Ҳақиқати Кӯлоб» дар солҳои 60-80-уми асри ХХ С. Ҳакимзода мавқеи хосса 

дорад. Гузоришҳои ӯ таҳти рубрикаҳои «Аз съезд то съезд», «Аз Пленуми VI 
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комитети комсомолии шаҳри Кӯлоб», «Аз Конференсияи занони шаҳри Кӯлоб», 

«Ба покизагии ахлоқи коммунистӣ риоя кунем», ва нишасту ҳамоишҳои мубрами 

давр таҳия гардида, хонандаро ба моҳияти ҷамъиятии онҳо шинос менамоянд. 

Ҳар як гузориш бо сохту таркиб ва муҳтаво аз ҳам фарқ карда, хусусияти 

барҷастаи тарғиботию ташвиқоти доранд. Муаллиф чун фарзанди замон 

гузоришҳои худро бо факту далел, маводҳои мусоҳибавӣ ва мушоҳидаву 

таҳлилҳои шахсӣ бандубаст намудааст.        

«Лавҳа аз жанрҳои маъмул ва серистеъмоли матбуот аст, ки дар он зиндагӣ 

ва шахсиятҳои неки он инъикос мешаванд» [94, c. 130]. Лавҳаҳои нигоштаи С. 

Ҳакимзода аз кору пайкори ҳамзамонон, ки дар ҷодаи хеш ба дастовардҳои 

меҳнатӣ ноил гардида, соҳибэҳтиром шудаанд, қисса мекунанд. Дар лавҳаҳои 

«Соли пахта», «Дурахши ситораҳои бахт», «Табиби мушфиқ», «Бо амри дил», 

«Вафо ба аҳд», «Баҳодури меҳнат» лаҳзаҳои ибратомӯзи ҳаёти диловарони арсаи 

меҳнат басо ҷолиб тасвир ёфтааст. Қаҳрамони лавҳаи «Бо амри дил» 

ҷавондухтари қобилу пухтакори 22-сола Қурбонбӣ Холова мебошад, ки солҳои 

60-уми асри сипаригашта мудири фермаи хоҷагии ба номи Ленини ноҳияи Восеъ 

таъйин шуда, бо масъулияти баланди меҳнатӣ аз шарафмандони хоҷагии мазкур 

ба шумор меравад.     

 Бад-ин минвол муҳтавои лавҳаи «Дурахши ситораҳои бахт»-ро анъанаҳои 

нави иҷтимоӣ дар солҳои 60-ум фаро гирифтааст. Қаҳрамонҳои лавҳаи мазкур 

Мамлакат ва Ғафурҷон ном ҷавонони хушбахти даврони Шуравиянд, ки яке 

Донишкадаи омӯзгории шаҳри Кӯлобро хатм кардаву дигаре ҳоло донишҷӯст. 

Онҳо аз оилаҳои намунавии ҷомеа ба дунё омада, таълиму тарбияи хуб 

гирифтаанд ва ҳар ду бо хоҳиши дил ва розигии волидайн тӯйи комсомолӣ барпо 

намуда, ба висоли ҳамдигар расиданд. Бояд тазаккур дод, ки чунин мавзуи 

ташвиқкунанда нисбат ба солҳои 60-уми асри гузашта, ки солҳои тантанаи ҳаёти 

сотсиалистӣ дар Тоҷикистони Шуравӣ маҳсуб меёфт, басо зарур ва замонавӣ 

буданд.  

 Очерк ҳамчун як қисмати муҳимми насри мустанад дар таълифоти 

публитсистии С. Ҳакимзода мавқеи муносиб дорад. Очеркҳои С. Ҳакимзода аз 
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боби муҳимтарин масоили ҳаёти ҷомеаи давр баҳс намуда, ҳамзамон бо тарзи 

шевои баён, вусъати андеша ва фасоҳату назокати забон дар дили хонанда маскан 

мегирад. Очеркҳои С. Ҳакимзода солҳои 60-80 дар рӯзномаҳои вилоятию 

ҷумҳуриявӣ дарҷ гардида, то ҳол қиммати адабӣ ва моҳияти иҷтимоию ғоявии 

худро гум накардаанд. Зеро С. Ҳакимзода дар ин «жанри ҷанговари адабиёт ва 

матбуот» [143, с. 215] ҳамон лаҳзаҳои зиндагӣ ва кору пайкори одамонро ба 

тасвир мегирад, ки худи ӯ дар бораи онҳо ё тасаввуроти амиқ дорад ё бо 

қаҳрамони мавриди тасвир аз наздик ошност.     

Дар очерки «Саҳифаҳои рангин», ки 1-уми ноябри соли 1966 дар рӯзномаи 

«Тоҷикистони советӣ» дарҷ гардида буд, аз рӯзгори пуртазоди як нафар муаллими 

солҳои 30-юми асри ХХ Давлат Ҳабибов, ки дар роҳи маҳв намудани бесаводӣ ва 

решакан кардани душманони халқ чун кӯҳҳои Даштиҷум устувор буд, басо 

таваҷҷуҳбарангез сухан рафтааст: «Давлат Ҳабибов дар осмони шоми бесаводӣ 

чун ситораи саҳарӣ медурахшид. Ӯ барои ситоразор кардани ин осмон мубориза 

мебурд ва дурри мақсуд ба каф меовард» [25, c. 3]. Давлат Ҳабибов аввал дар 

ноҳияи Шӯрообод, баъд дар ноҳияи Даштиҷум мудири шуъбаи маориф таъйин 

гардида буд. Соли 1941 барои ҳифзи Ватан ба майдони муҳориба рафт. Баъди 

ярадор шудан ба шаҳри Кӯлоб баргашта, аввал дар шуъбаи маорифи шаҳри Кӯлоб 

ва баъд дар мактаби ба номи Низомӣ муаллим мешавад. Ӯ 38 соли умри худро 

сарфи соҳаи маорифи халқ намуд. Симои муаллиф ҳамчун шореҳи воқеа дар 

хатти нақлии очерк равшан ба назар мерасад. Муаллиф тавассути руҷуи 

публитсистӣ очерки мазкурро бо чунин суханони рӯҳпарвар ҳусни анҷом 

мебахшад: «Ҳаёти пур аз муборизаҳои Давлат Ҳабибов китобест пур аз саҳифаҳои 

рангин. Дар он боз чандин саҳифаҳои рангини дигар илова хоҳанд шуд» [25, c. 3].  

 «Фелетон ҳамчун жанри аслии ҳаҷви публитсистӣ дар матбуоти даврони 

Шуравӣ ба вуҷуд омада, ҳадафи асосии он ошкор ва маҳкум кардани ноқисиҳо ва 

хиёнати афроди мушаххас дар ҷомеа мебошад. Дар фелетон мавқеи устувори 

сиёсиву иҷтимоии муаллиф ӯро ҳамчун симои мусбат нишон медиҳад” [80, c. 

161]. Фелетонҳои С. Ҳакимзода бо кинояҳои нишонрас ва ифодаҳои тамасхуромез 

хотирмон ва таъсиргузоранд. Фелетони «Нӯшдоруе, ки...» бемасъулиятӣ ва 
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фориғболии духтурони беморхонаи ёрии таъҷилии шаҳри Кӯлобро фош ва 

маҳкум намудааст. Зеро онҳо баъди дархостҳои пайдарпайи телефонӣ саривақт ба 

хонаи рақами 4 воқеъ дар кӯчаи Шаталов ҳозир нашуда, боиси марги бемаҳали 

писарчаи мариз ва ноумедии волидони ӯ гаштанд: “Соат расо 9, яъне баъди як 

соат гузаштан аз ёрии таъҷилӣ ду кас расида омаданд. Аммо манзара тамоман 

дигар шуда буд. Дили писарча аз задан монда, чашмони ӯ аз нигоҳи падару модар, 

аз дидани зебоиҳои ҳаёт маҳрум гашта буданд... Мо писарчаи аллакай фавтида ва 

табибҳои бепарвою сандуқчаи аз дорую даво пури онҳоро дида, оҳи вазнине 

кашидему аз дил гузаронидем: «Нӯшдоруе, ки баъд аз марги Суҳроб оваранд... « 

[22, c. 3].  

Таҳти рубрикаи «Сатрҳои ҳаҷвӣ аз райони Совет» фелетонҳои «Падари 

ҷаҳолатпараст», «Ғам нахӯред», «Эҳа, ана кору мана кор» дар саҳифаи сеюми 

рӯзномаи «Ҳақиқати Кӯлоб» ба табъ расидаанд, ки ҳар кадом мавзуи рӯзмарраи 

замони муайян дониста мешавад.  

С. Ҳакимзода дар фелетони «Падари ҷаҳолатпараст» маҳдудназариву 

хурофотпарастӣ ва ҳуқуқпоймолкунии баъзе афроди ҷомеаи солҳои 60-умро 

рӯирост ба зери тозиёнаи танқид гирифтааст.   

 Дар таълифоти публитсистии С. Ҳакимзода жанри луқма низ, ки он аслан 

хеле қадимист ва аз ҷиҳати ҳаҷм ба хабари васеъ наздик аст, мавқеи муносиб 

дорад. С. Ҳакимзода ҳангоми таълифи луқма ба унсурҳои зарурии он – ҳаҷву 

мутоиба диққати ҷиддӣ медиҳад. Дар луқмаҳои «Хабар доред-мӣ, Ҷайраҷон», 

«Ҷиноят мӯл, ҷазо ҳеҷ», «Кораш ҳеҷ асту таърифаш зиёд», ки соли 1962 дар 

саҳифаҳои рӯзномаи «Ҳақиқати Кӯлоб» дарҷ шудаанд, образнокии сухан ва 

обуранги бадеӣ мавқеъ дошта, муаллиф тариқи истеҳзо зарурати ислоҳи 

камбудиву нуқсонҳои ахлоқи ҷомеаро таъкид кардааст.  

          Воқеан, публитсистика  набзи зиндаи ҳаёти иҷтимоист, ки бо шарофати он 

метавон доир ба вазъу ҳолати давру замони ҷомеаи муайян, муносибатҳои сиёсӣ, 

иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, илмӣ, адабӣ ва монанди ин мулоҳиза ронд ва 

афкори тоза иброз намуд. Зимнан дар ҳама вазъу ҳолат С. Ҳакимзода бештар ба 

тадқиқи масъалаҳои рӯзмарра диққати ҷиддӣ медиҳад ва пурқувват будани ҷанбаи 
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публитсистӣ дар нигоштаҳои ӯ аз ҳамин меъёр сарчашма мегирад. Осори 

публитсистии ӯ шарҳу тавзеҳи дақиқу воқеъбинонаи муҳимтарин равандҳои 

сиёсию иҷтимоии замон, умдатарин масоили ахлоқи ҷомеаи солҳои 60-80-ро фаро 

мегирад. Нигоштаҳои зиёди С.Ҳакимзода баъди нашр ба ислоҳи вазъеву амале ва 

ё гуфтору рафтори ҳамзамонони худи муаллиф мусоидат намудаанд. 

Публитсистикаи С.Ҳакимзода на танҳо дар рӯзномаҳои минтақавию музофотӣ, 

инчунин, дар саҳифаҳои рӯзномаву маҷалаҳои ҷумҳуривӣ низ интишор ёфта, 

муаллифи худро ҳамчун рӯзноманигори ошкорбаёну адолатҷӯ ва нозукназару 

дақиқгуфтор муаррифӣ намудааст.«Ӯ (С. Ҳакимзода, – С.Н.) ҳамчун 

рӯзноманигор на як солу ду сол, балки то охири умр ба сухани воло, сухани 

пурмазмун, сухани ба дил ҳамсадо сари кор доштааст», – қайд мекунад 

суханшинос Б. Латифов [73, c. 4].  

Ҳамин тариқ, С. Ҳакимзода бо осори пурмаҳсулу фарогир ва серпаҳлую 

гуногунжанри публитсистиаш дар ташаккул ва таҳаввули рӯзнома ва 

рӯзноманигории солҳои 60-80-уми асри ХХ тоҷик ҳиссаи арзанда гузоштааст.  
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БОБИ II 

МАВЗУЪ ВА МУНДАРИҶАИ ҒОЯВИИ АШЪОРИ С. ҲАКИМЗОДА 

  

Саидҷон Ҳакимзода дар қаламрави сухан беш аз чил сол хомафарсоӣ намудааст 

ва донишмандону ихлосмандони сухани воло ӯро ҳамчун шоири хушзавқу 

хушсалиқа ва соҳибистеъдод эътироф кардаанд. Шоир намояндаи наслест, ки 

ибтидои солҳои 60-уми қарни гузашта бо андеша ва диди нав ба арсаи адабиёт 

ворид гардид. «Ин насли тозанафас, – қайд мекунад профессор У. Сафар, – бо 

қалби пуршӯр мехост шеъри тоҷикро ба саргаҳу аслияти пешин бозгардонад, дар 

заминаи офаридаҳо ва суннату анъанаҳои пешиниён таҷдиди назар намояд ва 

пайванде мустақим миёни шеъри тоҷик ва ҷаҳон халқ созад» [118, с. 23]. 

 Як зумра шоирони ин давра, мисли Ғ. Мирзо, М. Қаноат, А. Шукӯҳӣ, Қ. 

Киром, Ш. Лоиқ, Б. Собир, Ш. Мастон, Ғ. Сафарзода, Г. Сафиева, Г. Келдиев, Ҳ. 

Файзулло, чи дар қолабҳои суннатӣ ва чи дар шаклҳои нав шеър эҷод кардаанд. 

Аз таҳқиқи шеърҳои аввалини С. Ҳакимзода бармеояд, ки ӯ бо қадамҳои устувор 

дар радифи шоирони навпардоз ва маъниофари адабиёти муосири тоҷик мавқеи 

муносибро ишғол менамояд.  

 Мавзуъҳои ишқу муҳаббат, хушиву хуррамии ҷавонӣ, ситоиши зан ва 

бузургии модар, қадру қимати фарзанд, самимияту муҳаббат нисбат ба хонавода, 

манзараҳои пурафсуни диёри офтобӣ – Тоҷикистон, сарнавишти миллат, 

худшиносию худогоҳии миллӣ, истиқлолият, сулҳу ваҳдати сартосарӣ, дӯстию 

якдилии миллатҳо, андарзу ҳикмат ва дигар мазоҳири зиндагӣ саросари ашъори 

шоирро фаро гирифтааст. 

С. Ҳакимзода дар ду давраи таърихӣ – даврони Шуравӣ ва истиқлолияти 

кишвар зиндагӣ ва эҷод намудааст. Бинобар ин, нақши замон дар осори ӯ равшан 

ба назар мерасад.  

 Истиқлолияти давлатӣ маҷрои зиндагиро тағйир дод, ҳаёти адабӣ низ 

дигаргун гардид. «Имрӯз барои адабиёт қолаби муайяни мафкуравӣ ҷустан ҳам 

бояд муносиб набошад, – қайд кардааст адабиётшинос А. Абдушукур, – зеро 

ҳукмронии ин ё он мафкураи муайян чун замонҳои гузашта эҷоди бадеиро 
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пойбанд ва имконоти онро маҳдуд мегардонад. Амал намудан аз рӯи принсипҳои 

озодфикрӣ, ошкорбаёнӣ, гуногунандешӣ, ки пас аз фурӯпошии Иттиҳоди Шуравӣ 

имконпазир гардиданд, имрӯз дар фаъолияти эҷодӣ самараи хуб ба бор оварда 

метавонанд» [34, с. 23].    

 Дар даврони истиқлол шоир бо рӯҳу илҳоми тоза ба масъалаҳои 

худшиносии миллӣ рӯ оварда, таъриху тамаддуни бостон ва фарзандони 

ҷоннисори миллат, эҳёи суннату анъанаҳои миллиро васфу ситоиш мекунад. 

Чунончи:  

 

  Ман давоми решаи Исмоили Сомониям, 

  Тоҷики озодаму дар маснади султониям. 

  Ҷомаи Наврӯзи истиқлолро пӯшидаам, 

  Шохаи пурбораму дар айни гулафшониям [17, c. 20]. 

 

 «Ёдкарди гузаштаи бошукӯҳи қавми тоҷик ва самтҳое, ки тоҷикон дар тӯли 

таърих бартофтаанд, хостгоҳи мавзуии шеърҳои бисёре аст, – хулосабарорӣ 

мекунад муҳаққиқи эронии шеъри тоҷик А. Шеърдӯст. – Дар миёни шоирони 

тоҷик касеро натавон ёфт, ки шеърҳое дар ин мавзуъ насуруда бошад» [154, с. 78]. 

Ашъори С. Ҳакимзода дар даврони истиқлолият вижагиҳои хосси худро дорад, ки 

он фарогири ҳувияти миллист. Ҳувияти миллӣ метавонад дар унсурҳои зерин 

таҷассум шавад: лафзу лаҳни тоҷикӣ, фарҳанг, одоб, расму оини миллӣ, эътиқоду 

ормонҳои миллӣ, ҷаҳонбинӣ ва зебошинохтии миллӣ: 

 

  Шеър мегӯям ҳамеша бо забони тоҷикӣ, 

  Чунки ширин асту дилкаш ҳамчу нони тоҷикӣ. 

  Дар дили ман аз гумони бад нишонеро маҷӯ, 

  Тору пудам риштаанд аз ресмони тоҷикӣ. 

Хуни сад миллат ба хуни ман биомезанд агар, 

  Гум намегардад зи хуни ман нишони тоҷикӣ. 

  Эй Худо, асло ҷудо аз Тоҷикистонам макун, 
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  Эй Худо, хокам бикун дар хокдони тоҷикӣ [17, c. 103]. 

 

 Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба вижагиҳои адабиёти замони 

истиқлол қайд кардаанд, ки: «Ба шарофати Истиқлолияти давлатӣ доираҳои 

мавзуъҳои адибон бештар ҷанбаи миллӣ касб карда, дар осори онҳо масъалаи 

ифтихору андешаи миллӣ, ваҳдати миллӣ, ҳисси баланди ватандӯстӣ, муҳаббат ва 

садоқат ба имрӯз ва фардои Тоҷикистони азиз бештар гардид. Адибони тоҷик ба 

ин восита сиёсати ҳукуматро бо сухани созанда дастгирӣ карда, дар тантанаи 

истиқлолияти миллиямон, ки дастоварди беназир аст, саҳми арзанда гузоштанд» 

[96, с. 3]. Дилбастагӣ ва муҳаббати пок ба халқу Ватан шеъри С. Ҳакимзодаро дар 

тору пуди савту наво ҳамнишин намуда, беш аз сад шеърашро ҳунармандони 

шинохтаи кишвар оҳанг бастаанд. Ҳофизони мумтози давр дар роҳи таблиғи 

ашъори рангини шоир саҳми бағоят бузург доранд.  

  

2.1. Ашъори ватанхоҳӣ 

   

Дар адабиёти тоҷик адибе нест, ки дар васфу ситоиш ва ҳамду санои Ватан 

ҳамчун зодгоҳ, ҷойи сабзишу нумӯъ асар эҷод накарда бошад. Ватан манбаи 

илҳоми ҳар як шоир мебошад. Дар эҷодиёти адибони давраи аввали адабиёти 

муосири тоҷик чун А. Лоҳутӣ, М. Турсунзода, М. Миршакар, Ҳ. Юсуфӣ, Б. 

Раҳимзода мафҳуми Ватан маънои васеъ ва умумӣ дошта, лобалои Иттиҳоди 

Шуравии бузургро фаро мегирифт. Масалан, “хоки Ватан”-и М. Турсунзода ба 

тамоми Иттиҳоди Шуравӣ тааллуқ дошт: 

  

  Чун ниҳодам пои худро бар сари хоки Ватан, 

  Борҳо бӯсидам аз рухсораи поки Ватан [10, с. 16]. 

   

 Дар эҷодиёти шоирони насли Ғ. Мирзо, М. Қаноат, Қ. Киром, Ш. Лоиқ, Б. 

Собир, Ш. Мастон, А. Сафар, Гулрухсор, Ғ. Сафарзода, Гулназар, Ҳ. Ғоиб ва 
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инчунин С. Ҳакимзода мафҳуми Ватан маънои мушаххас касб мекунад ва аз 

тасвири хурдтарин ҷузъиёт – қатраи обу пораи санг, дару деҳу қадамгоҳи падар 

ибтидо гирифта, ба Ватани умумӣ ва ягона – Тоҷикистон пайванд мешавад: 

                        Дороии ман ба даҳр ганҷи сухан аст, 

                        Аввал суханам мудом номи ватан аст. 

                        Хӯрдам ба сухан қасам ба пеши Ватанам, 

                        Дарду ғами он ҳамеша ҳамроҳи ман аст[17,с.321]. 

Дар ҳақиқат, шоире ба маънои томаш ватанпарвару озодманиш ҳисобида 

мешавад, ки дар лаҳзаҳои ҳассостарин ва душвортарини ҳаёти дӯстону пайвандон 

ва халқу миллат сустиродагиву бетарафӣ зоҳир накарда, маҳз барои дифоъ ва 

ҳифозати марзу буми меҳан бо қалами «буррандатар зи теғ» ва сухани 

«ғуррандатар зи барқ» ҳамеша омода аст. Хислатҳои олиҳиммативу ғурурмандӣ 

ва якрӯиву якмаромӣ дар шеъри «Кистам?» инъикоси воқеӣ ёфтааст: 

 

Кистам? 

– Як пораи қалби Ватан, 

Як нафар аз баҳри халқам ҷонсупор. 

Як нафар дилдодаи бахти башар, 

Як нафар дар аҳду паймон устувор. 

Кистам?  

– Як фарди одии ҳаёт, 

Дар қатори одамон як одамам, 

Лек рӯзи нангу номуси Ватан 

Рустами шерафганам, як оламам [17, с. 384-385]. 

 

Шоир дар силсилаи шеърҳои ба Ватан бахшидаи худ «Меҳри Ватан», «Ёди 

Ватан», «Тоҷикистон», «Бахт», «Пуштибон», «Пос медорам», «Фарзанди Ватан», 

«Дилрабост» ва ғайра садоқату муҳаббати шахси ватандӯстро ҳамчун рисолати 

азалии фарзандӣ басо огоҳонаву моҳирона таҷассум намудааст. Қаҳрамони 

ғиноии шеъри «Пуштибон» Ватанро ҳомию пуштибони инсон аз ҳама офатҳои 
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заминию осмонӣ, аз ҳамлаю таҷовузҳои аҷнабиён мешуморад. Дар ин сатрҳои 

самимӣ чӣ қадар муҳаббат ва эҳсосоти гарму садоқат ба Ватан – модар ифода 

ёфтааст, зеро ниҳоли санъати шоириро маҳз Ватан дар дили ӯ парвардааст. Аз 

хасу хору дару боми Ватан бӯйи модари худро шамидааст ва то абад 

решапайванди Ватан гардидааст: 

 

Ишқро дар хуни ман, дар ҷони ман, 

Обу хоки ин Ватан парвардааст. 

Нахли шеъру шоириро дар дилам  

Меҳри поки ин Ватан парвардааст. 

 

То даме дил метапад дар синаам 

Дар забон бошад маро номи Ватан. 

Бӯйи меҳри модари ман мерасад 

Аз хасу хору дару боми Ватан [17, с. 482]. 

 

Дар шеъри боло мафҳуми Ватан васеъ буда, зери ин мафҳум ҳам зодгоҳ, ҳам 

Тоҷикистони азиз ва ҳам тамоми қаламрави Иттиҳоди Шуравӣ, ки ҳафтод сол 

Ватани кабир маҳсуб меёфт, тасаввур мешавад.  

Шоири ватандӯсту ватансаро дар шеъри «Пос медорам» шеърҳои беҳтарин, 

ҳиммату рӯҳи матин, қалби дур аз бухлу кинашро ҳамчун рамзи сипосу эҳтиром 

баҳри шукуфоии Ватани маҳбуб бахшидааст ва сипосгузор аз он аст, ки Ватан чун 

макони зебоманзар ҳусни поку нозанин, Ватан ҳамчун давлати адолатпарвар 

бахту саодати меҳрофаринашро ба ӯ эҳдо намудааст: 

 

Шеърҳои беҳтаринамро ба ту бахшидаам, 

Ҳусни поку нозанинатро ба ман бахшидаӣ. 

Қалби дур аз бухлу кинамро ба ту бахшидаам, 

Давлати бахтофаринатро ба ман бахшидаӣ. 

Пос медорам ба ҷонам, то даме ки зиндаам, 



50 
 

Ҳар чиро, ки аз бароям, эй Ватан, бахшидаӣ [17, с. 619]. 

 

Тасвирот дар ашъори ватанхоҳонаи С. Ҳакимзода муассир ва 

мафтункунанда мебошад. Шоир дар тасвири Ватан баъзан аз кулл ба ҷузъ ва гоҳо 

аз ҷузъ ба кулл гузашта, дар мафҳуми умумии Ватан тамоми хоки диёр, сарзамин 

ва зодгоҳи худро васф мекунад. 

 

Ба дунё омадам аз модари ҷон, 

Хушо, дар остони Хоҷамуъмин. 

Намак хӯрдам, намакро пос дорам, 

Сароям достони Хоҷамуъмин  [17, с. 95]. 

 

Воқеан, С. Ҳакимзода зода ва парвардаи деҳаи Каримбердии ноҳияи Восеъ 

мебошад ва мусаллам аст, ки ин ноҳия дар шафати бузургтарин кӯҳи намаки дунё 

– Хоҷамуъмин ҷой гирифтааст. Шоир ба зодгоҳи худ ҳамчун як гӯшаи ободу 

зебои диёр зиёда меҳру муҳаббат дошта табиату хислат ва хулқу атвори 

ҳамдеҳагонашро бо номҳои аслиашон бо тарзу услуби марғуб басо ҳикматноку 

табиӣ ба қалами тасвир кашидааст: 

 

Бо хаёли деҳа меояд ба ёд 

Қиссагӯиҳои бобои Амин, 

Он ки завқам дод андар шоирӣ 

Он ки гаштам устоди аввалин [17, с. 620]. 

 

Вақте ки шоир дар бораи Ватан сухан меронад, дар пеши чашмонаш кӯҳҳои 

осмонбӯси Помир, сарзамини ҳосилхези Вахшу Хатлон, ғаллазори нопайдоканори 

Данғара, водиҳои файзбахши Рашту Ҳисор, Зарафшони зарнисору Бадахшони 

лаълбор, чашмаҳои ҷӯшону дарёҳои хурӯшон ва мардуми ғаюру баору номуси 

кишвар ҷилвагар мешавад. Гузашта аз ин, мафҳуми Ватан барои шоир рамзи 

муқаддасоти миллӣ, чун забон, фарҳанг ва таърихи ниёгон низ ба шумор меравад. 
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Дар шеърҳои «Душанбе», «Ховалинг», «Дараи Мухтор», «Сари Хосор», «Чашмаи 

Нигор», «Хатлон», «Кофарниҳон», «Баландсар», «Кӯлоб», «Меҳр», «Дарёи Сир» 

шоир зимни тасвирҳои ҷаззобу мубарро бо истифода аз санъатҳои ташхису 

талмеҳ аз зодгоҳи гузаштагони халқу миллати тоҷик ёдовар шудааст.  

Дар шеъри «Душанбе» қаҳрамони ғиноӣ худро ҳамчун як шаҳрванд ва 

фарзанди дилбанди ин хуррамшаҳр меҳисобад ва аз зебоию дилрабоии он 

меболаду мефахрад. Воқеан, Душанбе на танҳо маркази фарҳангию маъмурии 

Тоҷикистон, инчунин «хонадони тоҷикони ҷаҳон» ба шумор меравад: 

 

Кӣ надорад ғамгусоре дар Душанбе, 

Решаю пайванду ёре дар Душанбе? 

Чашми баҳраш интизоре дар Душанбе, 

Ё дили умедворе дар Душанбе? 

 

То Душанбе номдору гулфишон шуд, 

Шаҳри бахту дӯстии одамон шуд. 

Пойтахти дилрабои тоҷикон шуд, 

Тоҷиконро хонадони ҷовидон шуд [17, с. 436-437]. 

 

С. Ҳакимзода дар шеъри «Дарёи Сир» дарёро бо тасвирҳои гуногуни 

шоирона ба қалам дода, ба он оҳанги иҷтимоӣ бахшидааст. Дарёи Сир сарвати 

бебаҳои табиии кишвар буда, дар канори он шаҳри бостонии Хуҷанд бунёд 

гардидааст. Мусаллам аст, ки ин шаҳр дар давоми мавҷудияти худ мисли Камоли 

Хуҷандӣ бисёр шоирони тавоноро ба оламиён ҳадя кардааст. Ин маъниро ҳанӯз 

700 сол муқаддам худи Камоли ватандӯст, ки дар ғарибӣ ҷон ба сахтӣ додааст, 

дарк карда буд: 

 

Гар биҷӯянд ба сад қарн наёбанд, Камол, 

Булбуле чун ту ғазалхон ба чаманҳои Хуҷанд  [12, с. 60]. 
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Дар шеъри «Дарёи Сир» дунёи асрори  ин дарё чунин тафсир ёфтааст: 

 

Меравад ором гӯё дар назар дарёи Сир, 

Лек дорад дар вуҷуди хештан дунёи сир. 

Ҷони ӯ пайванд гардидаст бо ҷони Камол, 

Раҳ ба раҳ хонад ғазал гӯё зи девони Камол [17, с. 303]. 

 

Дар тасвири шоир дигар сирри ин дарё он аст, ки аз туғёни худ ба 

Темурмалик дарси исён омӯхта ва ба Тӯйчии қаҳрамон оби вафодорӣ нӯшондааст. 

Воқеан, шахсиятҳои таърихии миллат – Темурмалики Хуҷандӣ ва Тӯйчӣ 

Эрйигитов аз хоки ин диёр сар боло намуда, ҳар кадом барои озодии Ватан ва 

ҳифозати марзу буми он ҷони ҷавони худро қурбон намудаанд. 

С. Ҳакимзода дар шеъри мазкур инчунин ҳисси эҳтироми худро ба аллома 

Бобоҷон Ғафуров, ки зода ва парвардаи канори ин дарёст, ифода намудааст. Б. 

Ғафуров бо таълифи шоҳкитоби худ – «Тоҷикон» ҷаҳониёнро ба таъриху 

сарнавишти як миллати соҳибтамаддун шинос намудааст. Ватан низ аз чунин 

фарзандони баору номусаш ифтихор дорад: 

 

Тоҷиконро кард ғун дар «Тоҷикон» фарзанди ӯ, 

Посбони ганҷҳои бостон фарзанди ӯ [17, с. 303]. 

 

Тасвири манзараҳои дилфиреб ва мардуми хушрӯзгори шаҳри Кӯлоб, ки яке 

аз гӯшаҳои хушбоду ҳавои кишвар мебошад, дар шеърҳои «Кӯлоб», «Дар Кӯлоби 

ман», «Суруди мӯйсафедон», «Дар ҳошияи таърих», «Шомҳои ман пур аз моҳтоб 

шуд» ва ғайра хеле самимӣ, воқеӣ ва рӯҳбахшу дилнишинанд. С. Ҳакимзода 

беҳтарин рӯзҳои ҳаёти худро дар ин шаҳри бостонӣ, ки таърихи қариб 3000-сола 

дорад, гузаронидааст ва бо як ҳисси ифтихору дилбастагӣ Кӯлобшаҳрро макони 

ёру пайванди ҷони худ, сарчашмаи меҳру муҳаббат, гулшани сад булбули гӯё, 

ганҷи истеъдоди ин дунё номида, шоду мамнун аст, ки расми хуби тоҷикон – 

суфраороиву меҳмоннавозии хосса ва бисёр оинҳои мардумӣ ин ҷо побарҷост: 
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Дилбари дар ишқи ман шайдост дар Кӯлоби ман, 

Ҷони ман ҷо дар танам не, ҷост дар Кӯлоби ман. 

Рӯдҳояш гарчи мехушканд дар фасли тамуз, 

Чашмае меҳру дили дарёст дар Кӯлоби ман. 

Хониши Одина Ҳошим мерасад ширин ба гӯш, 

Гулшани сад булбули гӯёст дар Кӯлоби ман. 

Аз дили ҳар санг мехезад садои шоире 

Ганҷи истеъдоди ин дунёст дар Кӯлоби ман. 

Рӯйи каф дорад барои меҳмон кӯҳи намак, 

Расми хуби тоҷикон барҷост дар Кӯлоби ман… [17, с. 148]. 

 

С. Ҳакимзода ҳангоми баёни матлаб аз санъати таносуби сухан, такрор, 

тавсиф ва тазод бо камоли маҳорат кор гирифтааст. Такрор ёфтани радифи «дар 

Кӯлоби ман» ба ғазал оҳанги гуворо бахшида, ҷозиба ва самимияти онро афзун 

гардонидааст. 

С. Ҳакимзода шуҷоату қаҳрамонии фарзандони номдори Хатлонзаминро, ки 

ҷон дар рамақ, ҳар каф хоки азизи онро дар тӯли таърих нигаҳбон гаштаанд, дар 

«Хатлон» ном шеъраш воқеию табиӣ ва ифтихормандона таҷассум намудааст. Ӯ 

дар ин шеър барои ифодаи муъҷази матлаб аз санъати талмеҳ моҳирона истифода 

бурда, гоҳ аз қаҳрамонии Восеъ ва Саидаҳмад Каримови ховалингӣ, гоҳ аз 

ашъори шуҳратёри Шоҳину Ҳоҷӣ Ҳусайн ва Сайдалӣ Вализодаи ширинкалом бо 

эҳтиром ёдовар шудааст. Тасвирҳои ҷаззоби Чилдухтарону мавзеъҳои назаррабои 

Хатлонзамин ба дили хонанда як ҷаҳон зебоӣ ва дилбастагиро ба ин макон ато 

мекунад: 

 

Шаъну шуҳрат ёри Шоҳин гашт дар шеъри Аҷам, 

Рафт то гӯши ҷаҳон овозаи Восеи ту. 

Қиссаи Чилдухтарони номдорат кардаам, 

Санг гаштанду наафтоданд дар пои аду [17, с. 435]. 
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Баъди ғалабаи Иттиҳоди Шуравӣ бар Германияи фашистӣ дар Ҷанги 

Бузурги Ватанӣ дар адабиёт тасвири ҳаёти давраиҷангии халқҳои Шуравӣ ва 

қаҳрамониву ҷонбозиҳои он мавқеи асосӣ касб намуд, ки хусусияти 

ватанпарварона дорад. С. Ҳакимзода худ ин «балои ногаҳониву ҷаллоди ҷаҳонӣ»-

ро надидааст, аммо ин ваҳшонияту бадбахтиҳоро аз нолаҳои ҷонгудози модарони 

фарзандгумкарда, аз ашкҳои сӯзони духтарони ба роҳи ёр чашминтизор, аз 

гиряҳои талху зори ятимони сарсонгардида, аз ҳаёти сангини мардум дар ақибгоҳ 

дарк намуда, ҳатто бо шуури кӯдаконааш худро дар майдони корзор тасаввур 

намудааст: 

 

Омадӣ аз хонадони тоҷикон ҳам бӯи ҷанг, 

Гушнагӣ метофт дар чашмони мо чун рӯи ҷанг, 

Бо қади паст аз қади гандум даравгар мешудем, 

Хешро гӯё, ки медидем дар паҳлуи ҷанг!  [17, с. 657] 

 

Ғоя ва рӯҳи ашъори ватанпарастонаи С. Ҳакимзода даъваткунанда ва 

ҳидоятбахшанда мебошад, ки онро дар саросари силсилаи шеърҳои «Дунёи 

сарбозӣ» баръало мушоҳида намудан мумкин аст. Ифодаҳои шоир дар силсилаи 

«Дунёи сарбозӣ», ки аз шеърҳои «Фарзанди Ватан», «Сарбоз», «Бачамой», 

«Ҳамсафари асрҳо», «Ба Саидқул Турдиев», «Қасам», «Аскари номаълум», «Доғи 

ҷанг», «Карим-қаҳрамон» ва амсоли инҳо иборатанд, чунон пурҳарорат ва 

ҳаяҷонбахш аст, ки кас рӯҳи бешикасту мағлубнашавандаи қаҳрамони ғиноиро 

равшан  эҳсос мекунад: 

 

Ватан, фарзанди ту сарбози бахт аст, 

Бувад ҷонаш ба ҷонат решапайванд. 

Куҷое бошад ӯ, Пайғамбари туст, 

Ту бошӣ ҳар куҷо ӯро Худованд [17, с. 648]. 
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Шеърҳои «Ҳамсафари асрҳо» ва «Карим-қаҳрамон» ба шуҷоату қаҳрамонии 

фарзандони сарсупурдаи миллат дар Ҷанги Бузурги Ватанӣ бахшида шудааст ва 

дар ашъори С. Ҳакимзода мавқеи муносиб доранд. Офаридани симои мондагори 

ин ду тан родмардони ватанпарасту  инсондӯсте чун Саидқул Турдиев ва 

Саидаҳмад Каримов, аз як тараф, ифтихори миллӣ бошад, аз тарафи дигар, 

ифодаи ғояҳои умумибашарист, зеро барои онҳо на танҳо Тоҷикистон, балки 

тамоми хоки қаламрави Иттиҳоди Шуравӣ ва ҷони кулли инсоният азизу 

муқаддас аст. 

Воқеан, дар бораи Саидаҳмад Каримов, ин ҷанговари матинирода бисёр 

шоирони мо, монанди Ғ. Мирзо, М. Қаноат ва Ҳ. Файзулло шеърҳои 

баландмазмуну хотирмон эҷод намудаанд. Инчунин, дар бораи С. Каримов бо 

номи «Умри хотира дароз аст» киностудияи “Тоҷикфилм” соли 1980 филми 

мустанаде рӯи навор оварда буд. Ба ибораи С. Ҳакимзода «қоқинаҷавони 

ховалингӣ» савори «саманди бодпой»-и худ аз як деҳи дурдасти Тоҷикистон ба 

мақсади саркӯбу мағлуб намудани душмани Ватан роҳи душворро тай намуд ва 

пирӯз гардид. Зимни мутолиаи бандҳои охири шеър хонанда аз ҷасорату матонати 

ин қаҳрамон дар арсаи ҷанг, ки чандин маротиба бо марг рӯёрӯ шуда, аммо рӯҳи 

бешикаст дошт ва ниҳоят дар таъмини ғалабаи комили Артиши Шуравӣ саҳми 

арзанда гузошт, мутаассир мегардад: 

  

Чандин сафар ӯ ба марг ҳатто 

Дар арсаи ҷанг рӯ ба рӯ монд. 

Чандин сафар ӯ бихӯрд тиру 

Аз роҳравию гуфтугӯ монд. 

   Аммо нашикаст рӯҳи зӯраш, 

   Таслим нашуд ба душманонаш. 

   То охири ҷанг дур нанмуд 

   Ҳарфи Ватан аз дилу забонаш 

Баргашт ба мулки нозанинаш 

Шамшери футӯҳ дар миёнаш 
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З-ин рӯ ҳама мардумони тоҷик 

Гӯянд Карим-қаҳрамонаш [17, с. 662]. 

 

Фикрҳои ватандӯстонаи С. Ҳакимзода вобаста ба рӯйдодҳои нав ба нави 

ҳаёти сиёсиву иҷтимоии кишвар тағйир ёфта, тобишу ҷилоҳои гуногуни маънӣ 

касб кардааст. Он ба мавқеи иҷтимоӣ ва ҷаҳонбинии шоир, муносибати ӯ ба 

дигаргуниҳои табиату ҷамъият ва вусъати андешаҳои амиқи ӯ рабт дорад. 

Истиқлолияти давлатии кишвар ба рӯйи шоири ватанпараст дари саодатро 

кушод. Шоири болидарӯҳ боварии комил дорад, ки халқи дур аз аслмондааш рӯзе 

ба васли хеш хоҳад расид: 

 

Тоҷикистони азизам боз истиқлол ёфт, 

Он чӣ аз ман буд рӯзе, боз аз ман мешавад [17, с. 30]. 

 

Солҳои 90-ум бар асари ҷанги шаҳрвандӣ мардуми тоҷик сарсону овора ба 

кӯйи ғарибӣ афтоданд. С. Ҳакимзода дар ин давраи эҷодиёташ андешаҳои сиёсӣ, 

иҷтимоӣ ва фалсафию ахлоқии худро бештар дар ғазалҳояш ифода намудааст. 

Ғазале нест, ки дар он аз боби Ватан ёд нашавад. Аз сурудҳои ошиқона, ҳатто, 

бӯйи Ватан ба машом мерасад.  

Ғолибан, шоир дар ифодаи ғояҳои ватандӯстию озодипарастӣ, худшиносию 

худогоҳӣ ва ҳисси нафрат ба ҷангҷӯёну дасисакорони давр анъанаҳои хуби 

адабиёти классикиро бо назми даврони истиқлолият моҳиронаву ҳунармандона 

омезиш додааст: 

 

Пушти он ҳафтод пуштам хокбӯсиро надид, 

Ман Фаридуни бадахшӣ, Рустами хатлониям [17, с. 20]. 

 

Ҳамин тариқ, С. Ҳакимзода дар васфу ситоиши Ватан ва фарзандони 

ватандӯсти миллат сатрҳои басо оташбор гуфтааст. Ӯ чун суханвар аз шеър то 

шеър боз ҳам комилтар, балеғтару фасеҳтар ва тавонотар гардидааст, ки ин ҳама 
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аз ҳар чӣ бештару амиқтар сар фурӯ бурдан ба ғояҳои олии мардумсолорию 

инсонгароии шоир шаҳодат медиҳад. Ибораву ифодаҳое, ки дар мавзуи фавқ 

корбаст шудаанд («номи Ватан», «рӯйи зебои Ватан», «дарди Ватан», «нанги 

Ватан», «ғарибони Ватан», «хори Ватан», «хоки Ватан», «ганҷи саҳрои Ватан», 

«дасти болои Ватан», «саропои Ватан»…), аз маҳорати баланди суханпардозиву 

маъниороӣ, сувари хаёлу ҳунари нигорандагии ин шоири хушсалиқа гувоҳӣ 

медиҳанд. 

 

2.2. Тараннуми сулҳу ваҳдат 

  

Дар олам миллате ё халқе нест, ки асорат ё зердастиро бипазирад. Зиндагӣ 

дар асорат таъсири ногувори равонӣ ва маънавӣ боқӣ мегузорад. Шоирон дар 

давраҳои гуногун ҳолати рӯҳиву равонии инсониятро дар асорат тасвир 

намудаанд. Устод Лоҳутӣ ин нуктаро басо муассир таъкид кардааст: 

Зиндагӣ охир сар ояд, бандагӣ даркор нест, 

Бандагӣ гар шарт бошад, зиндагӣ даркор нест. 

Зиндагӣ озодии инсону истиқлоли ӯст, 

Баҳри озодӣ ҷадал кун, бандагӣ даркор нест [4, c. 8]. 

 

Ваҳдати миллӣ пояи сулҳ аст. Ин ду мафҳум – сулҳу ваҳдат бо ҳам 

тавъаманд. Агар ваҳдат ба ҳам омадан, сар аз як гиребон бурун овардан, 

ҳамдигарфаҳму миллатдӯст будан бошад, сулҳ оштиву мусолимат ва 

таҷассумгари дӯстиву ҳамраъйӣ, озодиву осоиштагии мардум аст. Сулҳу ваҳдат 

инсониятро ба истиқлол мебарад ва истиқлол ваҳдатро ба камол мерасонад. Ин 

мафҳумҳои бебаҳо номаи тақдири миллат буда, якдигарро ҳамеша тақвият 

мебахшанд ва мукаммал мегардонанд.  

 Мавзуи сулҳу ваҳдат ва ҳифзи нангу номуси миллӣ аз мавзуъҳои асосии 

осори шоирон дар замонҳои гуногуни таърихи адабиёт маҳсуб меёбад, ки он аз 

ниёзи супоришҳои иҷтимоист. «Адибон сарбозони ҷабҳаи андешаву тафаккури 

миллат буданд, ҳастанд ва боқӣ хоҳанд монд» [84, c. 5].  
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 Дар ашъори Саидҷон Ҳакимзода мавзуи сулҳу субот ва истиқлолияту 

ваҳдат мавқеи муносиб дошта, аз ҳассостарин дарду доғҳои ҷомеаи шаҳрвандии 

давр, аз фалсафаи зиндагии халқу миллат маншаъ мегирад. Дар шеъри «Эй халқи 

бузургвори тоҷик» ҳиссиёти миллатдӯстии қаҳрамони ғиноӣ барҷаста ҳувайдост. 

Шоир ба халқи худ озурдаҳолона, аммо эҳтиромона муроҷиат мекунад, то панду 

ҳикмати созандаву ҳаётафрӯзи бузургони худро, ки умре дар мазраи дилҳои бани 

башар дарахти дӯстиву ваҳдат парвардаанд, ҳамчун «гулдастаи ёдгори тоҷик» 

набояд фаромӯш кунанд: 

 

Эй халқи бузургвори тоҷик, 

Эй халқи ҳақиру зори тоҷик, 

Аз тухми ками бародаронат 

Бисёр макун мазори тоҷик! [17, с. 404] 

 

С. Ҳакимзода воқеаҳои доғу сӯзони солҳои 90-умро бештар дар қолаби 

ғазал ғунҷонда, дарду ормонҳои ин замонро мӯшикофона бозгӯ намудааст. Чунин 

ғазалҳои шоир моломоли оҳу шеван ва нолаҳои ҷонхарош буда, дар ҳар як байти 

онҳо симои рафтагони ормонӣ нақш бастааст:  

 

Ними ҷонамро бародар кушт бо теғи ҷафо, 

Шукр мегӯем Худоро, ними ҷонам зинда монд  [17, с. 50]. 

 

Шаҳидони навҷавонро шоир ба «шохаҳои навбари боғҳои хазон», мардуми 

бехонаву дар ва фироригаштаро ба «турнаҳои рафта» ташбеҳ дода, шукр 

гуфтааст, ки баъди истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ ва саъйю талошҳои 

ҳамешагии Сарвари кишвар – фарзонафарзанди миллат Эмомалӣ Раҳмон 

фирориёни Ватан бо дили пурумед ба зодбуми худ баргаштанд ва сарзамини ба 

хоку хун оғуштаи худро дубора эҳё намуда, ба як кишвари хурраму сарсабз 

мубаддал гардониданд: 
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Турнаҳои рафтаам аз дурҳо боз омаданд, 

Меҳри поки кишварам дар ошёнам зинда монд  [17, c. 50]. 

 

Ба ваҳдату иттиҳод рӯ овардани миллати парешонгаштаи тоҷик зинаи 

аввали худшиносӣ ба шумор меравад. Танҳо расидан ба ваҳдати миллӣ боиси 

фанонопазирии Ватан мегардад. Ба андешаи шоир, яке аз сабабҳои сар задани 

ҷанги шаҳрвандӣ маҳалгароист, ки ин падидаи номатлуб оқибатҳои нохуш дошта, 

миллат ва давлатро ба вартаи ҳалокатбор меандозад. Дар байти зерин шоир 

ҷасурона ва қотеона «теша ба решаи маҳалгароӣ задааст»: 

 

Туркгӯӣ, суғдгӯӣ ҳарзагӯӣ беш нест, 

Тухми одам аз азал аз решаи як дона аст  [17, c. 31]. 

 

Воқеан, муҳтавои байти машҳури Саъдии Шерозӣ ин ҷо ниҳон аст: 

 

Бани одам аъзои якдигаранд, 

Ки дар офариниш зи як гавҳаранд  [82, c.74]. 

Ба ақидаи шоир, сарчашмаи устувор гардидани ваҳдату истиқлолияти 

давлат дӯстии байни ҳаммиллатону ҳамватанон ва умуман, бани башар мебошад. 

Дӯстӣ мафҳумест, ки барои ҳама чун обу ҳаво зарур аст. Сухансарои Панҷрӯд, 

Рӯдакии бузургвор ҳеҷ шодиро бартар аз дидори рӯи дӯст нашумурда, Ҳофизи 

лисонулғайб нишондани дарахти маънавии дӯстӣ ва баркандани ниҳоли 

душманиро таъкид намудааст: 

 

Дарахти дӯстӣ биншон, ки коми дил ба бор орад, 

Ниҳоли душманӣ баркан, ки ранҷи бешумор орад  [32, c. 157]. 

 

Устод Мирзо Турсунзода гаштаю баргашта илтиҷо намудааст, то дӯстони 

меҳрубон ва ваҳдати халқи ҷаҳонро ҳеҷ гоҳ гум накунем, зеро бахтёриву 

сарфарозии мардум аз дӯстиву рафоқат аст:  
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  Дӯст ояд, гарм дар оғӯш гир, 

  Расми хуби тоҷиконро гум макун. 

  Халқи олам дӯст бо мо гаштааст, 

  Ваҳдати халқи ҷаҳонро гум макун  [10, c. 50]. 

 

Ба андешаи шоир С. Ҳакимзода, сарчашмаи дӯстии байни инсонҳо дили чун 

чашмасорон софу беғубори онҳо буда, душманӣ аз ниқорҳои бемаврид ба вуҷуд 

меояд. Офтоби оламафрӯз рамзи дӯстиву якдилист.  

 

Дӯстӣ аз қалби поки якдигар сар мешавад, 

Душманӣ аз қасдҳои хирасар сар мешавад. 

Рӯи дунёро фақат хуршед равшан мекунад, 

Инқилоб аз пешвоёни башар сар мешавад [17, c. 207]. 

 

Ваҳдат низ инқилоб аст ва ҳар инқилоб пешво дорад. Пешвои ваҳдати 

миллии тоҷикон Президенти муҳтарами мамлакат Эмомалӣ Раҳмон мебошад, ки 

ҳамчун хуршед аз пушти қуллаҳои ғуруру мардонагӣ сар боло кард, нурҳои умеди 

зиндагиро ба тамоми гӯшаву канори диёри ҷангзада ва ҷисму ҷони мардуми 

рӯҳафтода пош дод ва ҳодиву наҷотбахши миллат гардид. Ваҳдати миллӣ, пеш аз 

ҳама, ҳосили талошҳои хастанопазир, музокироти пайдарпай ва ҳадафноки ин 

родмарди Ватан аст. Роҳбари муаззами кишвар замоне ба сари қудрат омад, ки 

давлат ва миллатро хатари нобудшавӣ таҳдид мекард. Душманони дохиливу 

хориҷӣ – оташдиҳандагони ҷангу хунрезӣ ба ҷудоиандозии миллат муваффақ 

гашта, халқро ба гирдоби ҷанги бародаркушу миллаткуш кашиданд. 

С. Ҳакимзода яке аз аввалин шоиронест, ки кору пайкори ибратомӯзи 

Қаҳрамони Тоҷикистон, Президенти муаззами кишвар, муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмонро оид ба сулҳу ваҳдати миллӣ дар эҷодиёти худ тасвир намудааст. 

Шеърҳои «Чеҳраи субҳ» ва «Меҳрнома» ба хонанда аз меҳру муҳаббати бепоёни 

шоир нисбат ба ин фарзонафарзанди фарруху фархундапай қисса мекунанд. Дар 
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шеъри «Чеҳраи субҳ» шоир вобаста ба имконоти тасвир тамоми роҳи душвори 

тайнамудаи Сарвари давлат, ҷасорату матонат, сулҳофариниву ваҳдатоварӣ, 

бахшиши гуноҳҳо, раиятнавозӣ, давлатдорӣ ва дигар хислатҳои ҷавонмардонаи 

ӯро моҳирона ба риштаи назм кашидааст. Ибораи «пешвои халқ», ба андешаи мо, 

дар солҳои 90-ум аввалин бор дар ин шеъри ба Президент бахшидаи устод 

Ҳакимзода вомехӯрад, ки баъдҳо дар осори адибони муосир мавқеъ гирифт: 

 

Пешвои халқи мо аз ҷодаи ғамхорҳо бигзашт, 

Ҳамчу нур аз мағз-мағзи оҳани озорҳо бигзашт. 

Аз барои хотири сулҳу амонии ватандорон, 

Аз гуноҳи ноҷавонмардонаи бисёрҳо бигзашт. 

Тоҷикистонро раҳонид аз ғами сад пора гаштанҳо, 

Аз балову аз қазои ҷумла қисматгорҳо бигзашт  [17, с.671]. 

          Бахши «Мавҷҳои зиндагӣ»-и «Куллиёт»-и С.Ҳакимзода манзума ва 

достонҳои дар солҳои мухталиф эҷодкардаи шоирро фаро гирифтааст. Дар 

маркази достонҳои шоир рушду камоли маънавии фарзандони заҳматкаш ва 

сарсупурдагону ҷонбохтагони роҳи мубориза баҳри ҳақиқату адолат ва 

истиқлолияту ваҳдат, ки дар ҷомеа мавқеи устувор доштанд, бо сабку услуби хос, 

маҳорати баланди бадеӣ воқеъбинона ба тасвир омадааст. 

С. Ҳакимзода яке аз аввалин суханварони адабиёти даврони истиқлолият ба 

шумор меравад, ки дар васфу ситоиши Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

асари калонҳаҷм бахшидааст. Он достони «Номаи дил» унвон дорад ва дар шакли 

мактуб нигошта шуда, 202 байтро дар бар мегирад. Дар қисмати аввали асар 

саъйю талошҳои Сарвари давлат барои бартараф кардани оқибатҳои ҷанги 

шаҳрвандӣ, ба эътидол овардани вазъияти сиёсӣ ва иҷтимоии кишвар, тавассути 

хизматҳои ӯ дар миқёси байналмилалӣ нуфуз ва мавқеъ пайдо кардани 

Тоҷикистон ба тарзи бадеӣ хеле муъҷаз тасвир ёфтааст. Шоир сухани худро аз 

тасвири чеҳраи сиёсӣ ва инсонии сарвари азизу мукаррами кишвар ҳусни оғоз 

мебахшад: 
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Эй садри бузургмеҳри давлат, 

Эй нуру зиёи чеҳри давлат, 

Эй сарвари ҷонфидои кишвар, 

Эй пояи бобақои кишвар, 

Ин нома нигоштам ба номат, 

Аз дарди дилам ба эҳтиромат  [17, с. 834]. 

 

Сипас, сулҳоварию ваҳдатофарӣ, раиятнавозию  башардӯстӣ ва дигар 

вижагиҳои барҷастаи Сарвари давлат басо ҷолиб ва муфассал мавриди таҳлилу 

тасвир қарор меёбад: 

 

Анҷом ба ҷанг додаӣ ту, 

Осоишу сулҳ зодаӣ ту. 

Сулҳ аст чу сура дар забонат, 

Тинҷист умеду ормонат. 

Дар туст кафолати Ватан ҳам, 

Дар туст асолати сухан ҳам  [17, с. 836]. 

 

Дар қисмати дуюми достон аҳволи ногувор ва сатҳи пасти зиндагии мардум, 

инчунин зиндагии сахту сангини аҳли зиёи кишвар, бахусус, адибон, косташавии 

маънавиёти мардум ва дигар дарду доғҳои солҳои 90-ум таҷассуми воқеии худро 

ёфтааст. Шоири озурдахотир ба Президенти кишвар рози дили худро баён 

мекунад ва дар охир ба хулосае меояд, ки ба ҳамаи ин бадбахтиҳо ҷанги 

шаҳрвандӣ сабабгор аст: 

 

Гарди раҳи мо зи роҳи ҷанг аст, 

Бадбахтии мо гуноҳи ҷанг аст. 

Ҳар дарди гарони мо аз он аст, 

Ҳар оҳу фиғони мо аз он аст  [17, c. 843-844]. 
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Шоир ба ояндаи дурахшони халқу Ватани маҳбуби худ боварии комил 

дорад. Идеали асосии шоир ваҳдати миллист. Ӯ изҳор менамояд, ки пирӯзию 

саодатмандии миллат ба иттиҳоду якдилӣ, содиқ будан ба Ватан ва Сарвари 

Аъзам сахт марбут аст: 

 

Гар яктану иттиҳод бошем, 

Дар як гапу эътиқод бошем, 

Якҷоя ба гирди Садри Аъзам 

Бошем чу санги кӯҳ маҳкам. 

Як рӯз фаро расад чунин рӯз, 

Мо низ шавем боз фирӯз  [17, c. 842]. 

 

Пас аз як соли эҷоди достони «Номаи дил», мардуми тоҷик ба ваҳдати 

миллӣ расид, ки ин орзуву ормони деринаи халқу Ватан ва нигорандаи ин асари 

арзишманд буд. 27-уми июни соли 1997 дар шаҳри Москва ҳуҷҷати 

сарнавиштсози «Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар 

Тоҷикистон» ба имзо расид. Ва ин ҳуҷҷат на танҳо сулҳу оштии миллиро таъмин 

намуд, балки ба пешрафту тараққиёти ҳамаҷонибаи соҳаҳои гуногуни хоҷагии 

халқи мамлакат заминаи мусоид фароҳам овард. 

Ваҳдат ҳамчун ҷавҳари сулҳофарӣ ва фарҳангсолории миллати тоҷик 

вобаста ба ниёзҳои замон таҷдид меёбад. Ваҳдатоварию ваҳдатофарӣ барои 

шоирон дарди иҷтимоист, на дарди хусусӣ. Ин матлаб дар як қатор шеъру 

ғазалиёти С. Ҳакимзода густарда ифода ёфтааст. Қаҳрамони ғиноии ғазали зерин 

– шоир, рамзи инсони ваҳдатоин буда, ин рисолати азалиро ҳамеша бар дӯш 

дорад: 

 

Шоирон ҷонро адои касби мушкил кардаанд, 

Ҳар суханро бо ҳазорон ранҷ ҳосил кардаанд. 

«Хонаи душман насӯзад, хона дорам дар бараш» 
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Гуфта, душманро ба душман боз моил кардаанд. 

Хуни дил хӯрданд, то як кӯрдил бино шавад, 

Зиндагиро поктар аз тухми ҷоҳил кардаанд.    

Аз азал пайғоми дилҳоро ба дилҳо мебаранд, 

Хонаи пайғамбарӣ бар хеш манзил кардаанд  [17, c. 26]. 

 

Метавон зикр кард, ки мазмуни ғазали мазкур неруи озодкунандагӣ дорад – 

озод кардани инсоният ва аҳли башар аз бераҳмию ноадолатӣ ва ҷаҳолату разолат. 

Зеро «рисолати шоирон дар заминаи андеша ба озодии башар мадад расондан аст» 

[100, с. 51]. 

Калимаву таркиб ва ибораву ифодаҳои зерин барои муъҷаз гардидани 

андешаҳои ваҳдатгароии С. Ҳакимзода корбаст гардидаанд: «даври камон», 

«дасти замон», «туркгӯӣ», «ҳарзагӯӣ», «суғдгӯӣ», «арабпарваронро 

напарваридан», «адӯи ҷанг будан», «ёри сулҳ будан», «дар бадии ҳеҷ башарзода 

набудан», «дарси ваҳдату ахлоқ аз бар намудан», «халқи парешони Ватан», 

«сулҳи замон», «аз парешонӣ раҳидан», «сулҳро бо ҷон парасторӣ кардан», 

«пешвоёни башар», «Садри Аъзам», «пешвои халқи мо» ва ғайра. 

Ҳамин тариқ, чунин сухантирозию маъниороӣ пайи қалами шоирро дар 

назми тоҷик равшан намуда, мавқеи ӯро ҳамчун шоири ҳунарманди ваҳдатсаро 

устувор нигоҳ медорад.  

 

2.3. Ашъори иҷтимоӣ 

 

Оҳангҳои иҷтимоӣ ва андешаҳои ҳикматбор дар навъҳои гуногуни ашъори 

С. Ҳакимзода – ҳам шеърҳои алоҳидаи сюжетдор, ҳам ғазалу марсияҳо, дубайтию 

рубоиёт, сурудаҳои ҳаҷвӣ ва достонҳои баландмазмуни ӯ бо сабку нигориши 

ҷолибу дилчасп инъикос гардидааст.  

 Аксари шеърҳои иҷтимоии шоир кӯтоҳ ва ҳадафнок буда, мазмунҳои 

иҷтимоӣ фишурда ва равшану возеҳ ифода ёфтаанд. Ӯ бо нигоҳи шоирона ва 

мушоҳидаҳои воқеӣ ба паҳлуҳои гуногуни ҳаёт назар меафканад ва ба воситаи 
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неруи созандаи каломи мавзун роҳҳои беҳбуди рӯзгори ҷомеаро ҷустуҷӯ мекунад. 

«Қадри мусаллам ин аст, ки як шоир ҳақ дорад шеърро барои шеър бинависад ва 

шоири дигар ба ҳамон андоза муҳақ аст, ки шеърро барои беҳбуди ҳаёт ва 

иҷтимоъ иншо кунад ва шоире, ки дар дил ва шеъри худ сӯз ва дарде барои ҷомеа 

ва муҳити хеш надорад, номи шоирро наметавонад ба худ итлоқ кунад» [54, с. 

112]. 

 Андеша ва афкори иҷтимоии С. Ҳакимзода дар силсилашеърҳои «Нури 

дида» аз қабили «Ман ҳамонам, ки ҳамон мемонам», «Шоирон», «Бузургон», 

«Ҳанӯз мегиряд ин дунё», «Фарёди виҷдон», «Садои ҳақиқат», «Андеша», «Эй 

замонсозон», «Аё одам», «Муроҷиат», «Зиндагӣ дорем, оре, зиндагӣ», «Духтари 

тоҷик», «Ту кӣ будӣ?»  ва бисёр ғазалиёту рубоиёт ва дубайтиҳо бо дарки амиқи 

масъулиятшиносиву шаҳрвандӣ таҷассум ёфтааст. «Барои офаридани шеъри 

асили дардошно ва рангину коргару дархури мардум, – қайд кардааст Ю. 

Акбарзода, – на танҳо саъю кӯшишу талош, балки ҳунару истеъдоди фитрию 

завқи баланд, саводи комилу ақли даррок лозим аст» [40, с. 108].  

 Маъмулан, шахсони соҳибватан ва дорои тафаккури пешрафтаю 

ҷаҳонбинии васеъ, мунавварфикру соҳибватан онҳоеанд, ки сухану қавлашон дар 

ҳама давру замон, новобаста аз вазъи зиндагӣ ва муҳит як аст. Онҳо ба ҳеҷ ваҷҳ бо 

вазидани бодҳои сиёсӣ ва пайдо шудани камбудиҳои рӯзгор симои аслии хешро 

дигар намекунанд, чоплусиву тамаъҷӯйиро намеписанданд, ҳамнишинии 

тавонгарону сарватмандонро ба хотири пулу мол ихтиёр намекунанд, тамаллуқ ва 

ниёзмандӣ хоси онҳо нест, боҷасорату соҳибиродаанд ва дар роҳи ҳифзи шаъну 

шарафи Ватани хеш, лозим ояд, аз ҷони худ ҳам мегузаранд. Зикри ин масъалаҳо 

дар бисёр шеърҳои С. Хакимзода, аз ҷумла дар шеъри «Ман ҳамонам, ки ҳамон 

мемонам» мавқеи муносиб дорад:  

   

Решаам сахт ба хоки Ватан аст, 

  Шохаи пургули умрам сухан аст. 

  Дар ҳама ҷойи Ватан ҷойи ман аст, 

  Ман ҳамонам, ки ҳамон мемонам, 
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  Дар бари ҳамватанон мемонам  [17, с. 368]. 

  

 Қаҳрамони ғиноӣ дар шеъри мазкур аз номутаносибии муҳити иҷтимоъ ва 

шуури ҳамзамонон сахт мутаассир ва гоҳо ба риққат меояд. Гарчанде аз 

носозгориҳои замона дилгир аст, аммо «косаи сабрро лабрез накард, ба соҳили 

дигар сар ва ба диле теғи Сикандар назад». Ҳамеша дар шебу фароз ва ғаму 

шодии рӯзгор бо ҳамагон, бо аҳли ҷомеа мемонад: 

  

  Накунад ҳуҷҷату муҳре дигарам, 

  Ҳама тобанд яке дар назарам, 

  Нарасад чашм ба ишқу ҳунарам, 

  Ман ҳамонам, ки ҳамон мемонам, 

  Ҳама дам бо ҳамагон мемонам  [17, с.368]. 

 

 Ин шеър аҳамияти тарбиявӣ дорад. «Охир, танҳо як шеъри Шумо, – «Ман 

ҳамонам, ки ҳамон мемонам», – менависад дар мактубаш мунаққид Соҳиб 

Табаров, – метавонад ҳазорон пулмастон, давлатмандон, ҳукмронони вақтро 

андаке ҳам бошад, ба инсофу адл даъват кунад… Агар онҳо «Ман ҳамонам, ки 

ҳамон мемонам»-ро хонанд, андаке нишонаҳои одамгарӣ, хушахлоқӣ, 

маданиятнокӣ, хоксориашон зиёдтар мешуд» …[126, с. 2]  

  Ғолибан, шеъри мазкур мазмуни амиқи иҷтимоӣ дошта, гӯяндаи худро 

ҳамчун як фарди ватандӯсту халқпарвар ва ҳақталошу адолатхоҳ нишон медиҳад. 

Аз мутолиаи ҳар банди шеър (ин шеър аз 8 банди 5 мисраъгӣ иборат аст) 

дарёфтан мумкин аст, ки шоир ба хурдтарин масъалаҳои ҳаёти халқу миллати худ 

ва муносибатҳои иҷтимоӣ бетафовут набуда, мардона ва далерона эътироз баён 

мекунад. Ба андешаи шоир ва адабиётшинос Аскар Ҳаким «замони мо, ки даврони 

бархӯрдҳои шадиди масоили иҷтимоӣ буда, барои таъмини адолати иҷтимоӣ 

мубориза мекунад, шоирро водор менамояд, ки дар баробари дар осори худ 

инъикос кардани андешаву эҳсосоти шахсӣ аз ифодаи таассуроти олами воқеъ, 
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доғтарин масоили иҷтимоии замон дар канор наистода, мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ 

дошта бошад» [136А, с. 82]. 

 Дар шеъри «Андеша» қаҳрамони ғиноӣ бозтобдиҳандаи чеҳраи муаллиф ва 

идеали мубориз мебошад. Маълум мешавад, ки вазъи замон ва гардишҳои 

иҷтимоии давр шоирро ба изтироб андохтааст. Шоир ҳаводиси рӯзгори ҷомеаро 

ба таври боварбахшу воқеӣ тасвир намуда, таваҷҷуҳи хонандаро ба масъалаҳои 

доғи рӯз ҷалб кардааст: 

 

  Вақте ки шукр кам, ношукрияст беш, 

  Кӯшем ҳар яке аввал барои хеш, 

  Ҳастем бехабар аз қалбҳои реш, 

  Кӣ гӯш мекунад бар гуфтаҳои мо? 

  Кӣ пеш меравад пас аз қафои мо?    [17, c. 380] 

 

 Падидаҳои номатлуби иҷтимоӣ, монанди ношукрӣ, тафриқаандозӣ, 

мансабталошӣ, сармояпарастӣ, ришвахорӣ, дурӯӣ, ваъдахилофӣ, қадрношиносӣ, 

маккорӣ, қаллобӣ ва ғайра дар шеъри мазкур батафсил ва боэътироз таҳлил ёфта, 

дар дили хонанда ҳисси нафратро ба ин гуна аъмоли ношоиста бедор месозад: 

 

  Вақте ки мансаб аст армони тӯдае, 

  Аз кулчаи тамаъ пур хони тӯдае, 

  Ғажд аст шишаи виҷдони тӯдае, 

  Аз тозакориҳо чӣ ҷои орзуст? 

  Аз бебарориҳо чӣ ҷои гуфтугӯст?    [17, c. 380] 

 

Ҳақ ба ҷониби устод Бозор Собир аст, ки гуфтааст: «Хусусияти асосии 

шеъри асри XXI ва ҳамчунин асри XX шиорӣ будани он аст. Ҳар шеър замон 

дорад. Масалан, як замон шеъри дарвешию қаландарӣ, хонақоҳӣ ва маҳрамона 

мегуфтанд, даруни ғорҳо нишаста ғазал мебофтанд. Шеъри асри ХХ ва XXI 

шеъри хонақоҳӣ нест, шеъри майдону инқилобу тазоҳурот ва хиёбону минбар аст. 
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Инсоният, ки ба худшиносӣ мерасад, шеъри худшиносию инқилобию минбарӣ 

ҳам ҳамроҳи ӯст» [134, с. 2]. 

Заминаи пайдоиши масоили иҷтимоӣ дар ашъори С. Ҳакимзода низ муҳит 

ва сохти иҷтимоист, ки он бо вазъи сиёсии давр омезиш ёфта, оҳанги публитсистӣ 

касб кардааст. Зеро «шароити таърихиву иҷтимоӣ барои ривоҷи жанрҳои махсуси 

публитсистӣ ва услуби публитсистӣ касб кардани анвоъу жанрҳои дигари адабӣ, 

хосса шеър заминаҳои мусоид фароҳам овард», - иқрор аст адабиётшинос А. 

Абдуманнон [32А, с. 17]. 

Дар шеърҳои С. Ҳакимзода ба вожаву таъбирҳои ба қавле рӯзномаию сиёсӣ 

ва публитсистие, монанди «ҳизб», «қонун», «раёсат», «сиёсат», «интихобот», 

«назорат», «минбар», «бозсозӣ», «замонсозӣ», «қонуни замон», «моддаҳои 

қонун», «суди олӣ» дучор мешавем, ки хоси ашъори иҷтимоиянд. Шоир онҳоро 

дар мавқеи муносиб моҳирона ба қалам медиҳад, ки ба шеър бори маънӣ ва 

устувории мантиқӣ мебахшад. 

Шеърҳои «Ситораи тобон», «Духтари тоҷик», «Ту кӣ будӣ?» ва «Шуъла», ки ба 

сарнавишти пуртазоди зани тоҷик дар солҳои аввали баъди инқилоб бахшида 

шудааст, бисёр заминӣ ва воқеӣ буда, саршори тасвирҳои зинда, гӯё ва хонои 

зиндагии солҳои 20-30-юми асри ХХ мебошанд.  

Симои зане, ки С. Ҳакимзода дар шеъри «Ситораи тобон» офаридааст, 

мушаххас буда, кору пайкори ӯ дар замону макони муайян мавриди тасвир қарор 

ёфтааст. Муаллима Низорамоҳ Абдуллоева дар солҳои мудҳиши баъдиинқилобии 

тоҷик (солҳои 20-уми асри ХХ) пешаи басо сангин – омӯзгорӣ, босаводу 

маърифатнок гардондани мардумро ба дӯш гирифта буд. Ӯ аз таъқиботи 

пайвастаи шахсони манфури ҷомеаи нав наҳаросида, мардонавор ба халқу 

миллати тоҷик хидмати шоиста карда, «ба шоми бесаводӣ чун ахтари тобон» 

ҷилвагар шудааст: 

 

Агарчанде ба гуфтори Худо шаковарат гуфтанд, 

Ба ҳар як тори мӯ як бор кофардухтарат гуфтанд. 

Агарчанде зи пуштат тозиёни беш сар доданд, 
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Барои он сари сабзи ту чандин мушт зар доданд, 

Сухан гуфтию шоми бесаводиро саҳар кардӣ, 

Чу мурғони саҳар аз субҳ мардумро хабар кардӣ    [17, с.720]. 

 

Бояд қайд кард, ки солҳои 80-уми асри гузашта бо вазидани насими бозсозӣ 

ба ҷабҳаҳои мухталифи ҷомеа шоирон масъалаҳои гуногуни иҷтимоиро дар 

эҷодиёти худ озодона инъикос мекарданд. С. Ҳакимзода чун шоири рӯзгордида ва 

таҷрибаандӯхта андешаҳои худро доир ба камхарҷу сариштакорона гузаронидани 

тӯю маъракаҳо ва маросимҳои миллӣ хеле хуб баён кардааст. Дар шеъри 

«Муроҷиат» шоир аз рӯи эҳтиром ва ихлосмандӣ ба халқи худ самимона 

муроҷиат карда, ба танзим даровардани расму оин ва маросимҳои миллиро ёдрас 

намудааст: 

 

Халқи ман, садқа шавам номи туро, 

Аввалу ҳозиру анҷоми туро. 

Бартараф кардӣ хатои ҳамаро, 

Ёфтӣ роҳи давои ҳамаро, 

Лек мондаст хатои дигаре 

Ба дари ишқ балои дигаре. 

Ин хато тӯйи баҳангомаи мо 

Ки бапояш бикунад оммаи мо. 

Ин бало – пули қалини духтар, 

Ашки ҷонсӯзи ҷабини духтар. 

Ин хаторо чу хатоҳои дигар 

Бартараф  соз ба ҳар хонаву дар! [17, c. 399] 

 

Шеъри мазкур дар гузашта нақши муҳимми иҷтимоӣ дошта, дар замони 

ҳозира аҳамияти бештар пайдо кардааст. Зеро ин масъалае, ки С. Ҳакимзодаро 

чандин сол пеш ба ташвишу изтироб оварда буд, имрӯз мавриди назари ҳукумат 

ва ҷомеа, алалхусус, сарвари кишварамон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гардидааст. 
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Ҳоло дар мамлакат аз 8-уми июни соли 2007, таҳти № 272 Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» қабул гардида, татбиқи он дар рӯзгори кунунии мардуми 

Тоҷикистони соҳибистиқлол мушоҳида мегардад.  

Шеърҳои «Зиндагӣ дорем, оре, зиндагӣ» ва «Замони зиндагии ман чӣ сон 

буд?» тасвири як давра – солҳои баъди ҷанги шаҳрвандиро фаро гирифта, 

моломоли андешаҳои иҷтимоиянд. Қаҳрамони ғиноӣ дар шеъри «Зиндагӣ дорем, 

оре, зиндагӣ» «зери гардун, зери боре», «бемақому ихтиёре», «дар ҳавои 

заҳрборе», «дар замони пурфишоре», «дар муҳити пардадоре», «бо ду чашми 

ашкборе» ҳаёт ба сар бурданро намехоҳад. Ӯ мубориз, матинирода ва озодманишу 

истиқлолхоҳ аст: 

 

Зиндагӣ дорем, оре, зиндагӣ, 

Ҳар яке дорем бори зиндагӣ. 

Хешро бояд кунун дигар кунем, 

Қалбҳоро боз исёнгар кунем. 

Вораҳем аз бандҳои бастагӣ, 

Худ раҳо созем аз вобастагӣ   [17, c. 404]. 

 

Дар шеърҳои мазкур симои барҷастаи шоир дар раванди инкишофи ҷомеаи 

адолатоин ба ҳайси як мунавварфикру равшанзамир таҷаллӣ меёбад. «Зиёӣ будан 

ба маънои томаш миллатдӯсту ватанпарвар будан, дар таҳкими давлатдории 

миллӣ, асолати худшиносӣ, фарҳанги башардӯстӣ ва тарғиби арзишҳои волои 

миллӣ ва умумиинсонӣ пайваста саҳм гузоштан аст, – таъкид мекунад Пешвои 

миллат, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. – Зиёӣ 

будан, фарзанди асили халқу миллати хеш будан, нангу номус, шарафу виҷдон, 

маданияти баланд, зиракии сиёсиву фаросати волои маънавӣ доштан ва ҳастии 

хешро барои рушду нумӯи имрӯзу ояндаи кишвар бахшидан аст» [101, с. 1-2].  
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Умуман, С. Ҳакимзода бо ашъори иҷтимоияш кӯшидааст, то дар рушду 

инкишофи паҳлуҳои мухталифи ҷомеаи башарӣ, ислоҳи костагиҳову нуқсонҳои 

ахлоқи одамӣ саҳми муносиб гузорад. 

 

2.4. Тасвири хонавода 

  

Халқи тоҷик ҳамчун меросбари осори тамаддуни ориёӣ, тамаддуни исломӣ 

ва фарҳанги муосир аз қадимулайём оиларо як рукни муқаддаси ҷомеа шумурда, 

барои ҳифзи арзишҳои муқаддаси миллӣ, одоби шарқиёна ва эҳёи маърифати 

оиладории гузаштагону ҳамзамонон ҷаҳду талош меварзад. Яке аз омилҳои то 

имрӯз чун як миллати воҳиду мутамаддин зиндаву поянда мондани халқи тоҷик 

нигоҳ доштани анъанаҳои миллӣ, устувории оила ва эҳтироми аҳли хонавода 

мебошад. Адабиётшинос С. Табаров дар асари «Оила ва вазифаҳои хонадорӣ аз 

назари Абдуррауфи Фитрат» моҳияти иҷтимоии оиларо чунин тавзеҳ додааст: 

«Яке аз сарчашмаҳои асосии чигунагии ҳар халқу миллатро дар майдони 

ҷадалгоҳи умумӣ оила муайян мекунад ва маҳз, оила барои идомаи ҳаёт ва иззату 

шарафи ҳар як узви худ дар назди ҷамъият ҷавобгар мебошад» [127, c. 16].   

  С. Ҳакимзода дар ғазалиёту рубоиёт ва шеърҳои ҷудогонааш ба зан чун 

чароғи хонадон, машъалафрӯзи оила ва тароватбахши зиндагӣ таваҷҷуҳи хосса 

зоҳир намудааст. Шеърҳои «Эй зан», «Ҳамқисмат», «Зан, ки худ зебост», «Дунёи 

орзу», «Орзуи модар», «Шоҳтут» далели гуфтаҳои болост. Барои қаҳрамони 

ғиноии шеъри “Эй зан” ҳамсари ҳаётӣ сарчашмаи саодату муҳаббат ва 

зиндагониву сарбаландист:  

 

  Эй зан, сари ман баланд аз ту, 

  Эй зан, ту саодати ман астӣ. 

  Сарчашмаи зиндагонии ман, 

  Дунёи муҳаббати ман астӣ  [17, с. 518]. 
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 Дар шеъри «Зан, ки худ зебост» зан ҳамчун олиҳаи дорои ҳусну латофат 

таҷаллӣ мекунад. Ба андешаи шоир, зан бо он ҳама ташвишу тараддуди зиндагӣ 

дилкашу дилрабост: 

  

  Зан, ки худ зебост, ҷои гашти ӯ озода аст, 

  Ҳам каломаш дилбар асту ҳам саломаш дилбар аст. 

  Нозҳояш нозанину шармҳояш дилнишин, 

  Дар қатори ҳусни беҳамтои номаш дилбар аст [17, с. 519]. 

 

Бозтоби чеҳраи зан, ҷаҳонбинии сиёсӣ ва фарҳангии ӯ дар осору афкори 

адибону донишмандони асрҳои гузашта ва ҳозира густардаву гуворо дарҷ 

гардидааст: Фирдавсӣ дар «Шоҳнома»-и безаволаш нисбат ба занон нигоҳи нек 

дошта, васфҳои саршор аз эҳтирому офаринро ба он ҳамроҳ кардааст. Устод М. 

Турсунзода симои занро на танҳо ҳамчун модар ва ҳамсар, балки дар равобити 

иҷтимоӣ ва сиёсӣ низ хеле барҷаста тасвир кардааст: 

 

  Хуб шуд, ки зан ба давлат ёр шуд, 

  Мамлакат аз дасти зан гулзор шуд  [10, с. 55]. 

  

 Яке аз хусусиятҳои ҷолиби ин мавзуъ тасвири лавҳаҳои ҳасбиҳолии худи 

шоир аст. Ҳамсари шоир дар шеъри «Ҳамқисмат» барояш дурри гаронбаҳо, 

офтоби дурахшон ва моҳтоби партавафшон аст, ки зиндагии ӯро пурҳарорату 

пурнур мегардонад. Шоир ба ҳамсари худ ҳамчун рамзи бахту саодати ҷовидонӣ 

зиёда эҳтирому эътиқод дорад: 

 

  Бе ӯ самаре надорад умрам, 

  Ӯ ҳаст, ки гаштаам падар ман. 

  Чун лола агар лабаш бихандад, 

  Чун ғунча шукуфам аз дигар ман   [17, c. 547]. 
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 Хишту сақфҳои хонаи шоир, гӯё ки бо обу хоки муҳаббат шӯрида шуда 

бошад, доимо моломоли хушиҳову хушбахтист. С. Ҳакимзода дар ғазали мазкур 

аз хонадони пур аз даври дӯстон, аз ҳамсари заҳматкашу меҳмоннавози худ – 

Гавҳар ба некӣ ёдовар шудааст. Ибораи «Гавҳари ноёб» ифоданокии матнро 

афзудааст: 

  

  Шомҳои ман пур аз маҳтоб шуд, 

  Хонадони ман пур аз асҳоб шуд. 

  Гашт зар андар кафам хоки сияҳ, 

  Ҳамсари ман Гавҳари ноёб шуд  [17, c. 269]. 

  

 Дар шеъри «Шоҳтут» низ дар баробари мавқеи сазовори зан дар хонадон 

лаҳзаҳои тарҷумаиҳолии шоир ба назар мерасад: 

 

  Дар хонаи бахти хеш 

  Шаҳтути таре дорам. 

  Аз сабзии ҳар шохаш 

  Сарсабз саре дорам. 

 

  Шаҳтути дари хона 

  Ҷононаи ман бошад. 

  Даҳ нахли дигар аз ӯ 

  Дар хонаи ман бошад  [17, c. 451]. 

 

 Воқеан ҳам, зан оинаи хонавода ва миллат аст. Қалби зан махзани меҳру 

муҳаббат, нури имон ва сидқу сафост. Ин сифатҳои волои ӯст, ки бузургтарин 

мардон, оқилтарин шахсон, нобиғаҳои шеъру адаб дар пеши бузургии зан сари 

таъзим фуруд оварда, ӯро васфу ситоиш намудаанд. Агар императори Фаронса 

Наполеон Бонапарт «Модар бо як дасташ гаҳвора ва бо дасти дигараш дунёро 
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меҷунбонад» гуфта бошад, пас адиби лаҳистонӣ Адам Мискевич таъкид мекунад, 

ки «Саодати зиндагӣ дар калимаи зан нуҳуфтааст» [51, с. 8].  

 Дар силсилаи шеърҳои «Модар”, «Дунёи модар», «Меҳри модар», «Модар 

мадори инсон», «Орзуи модар», «Дасти модар», «Ёди канори модар», «Пайванди 

меҳр», «Қаҳрамонмодар» симои модари тоҷик ҳамчун офаранда ва тарбиятгари 

миллат, тимсоли қаҳрамони кору пайкор ва оинаи рӯзгор воқеию самимӣ ба 

тасвир омадааст.   

 Умуман, зан дар таърихи ниёгон мақоми арҷманд дошта, дар тамоми 

паҳлуҳои ҳаёт бо мард баробар будааст. «Дар эътиқодоти қадим дар замини 

кишварҳои мо ҳаққи зан ва мард дар хонавода яксон ташаккул ёфтааст» [75, с. 8].   

Дар тасвири шоир С. Ҳакимзода агар зан чароғи зиндагӣ бошад, мард 

сутуни хонадон аст ва ҳар андоза ин сутун мустаҳкам бошад, бинои оила низ 

ҳамон андоза побарҷост. Волидон муваззафу масъуланд, ки фарзандро ба роҳи 

дуруст – ба роҳи фаҳму идроки моҳияти ҳаёт ва оламу одам раҳнамун созанд. 

Симои падарро шоир дар шеърҳои «Падарон», «Падар», «Мард», «Сабақ», 

«Насиҳат», «Мерос», «Ҳавлии падар», «Бача будам», «Такрор» ва бисёр ғазалу 

рубоиёт ҳамчун шахси баору номус ва масъулиятшинос, ки бори зиндагӣ ва 

шикасту рехти рӯзгор бар дӯши ӯст, моҳирона инъикос намудааст. Ба андешаи 

шоир, дар шеъри «Мард» агар мард ба хонадон бо чеҳраи кушодаву рӯҳи болида 

ворид гардад, хурсандии аҳли байт ҳадду канор надорад:   

 

  Хандида медарояд 

Чун марди нек аз дар, 

  Зан мешукуфад аз нав 

  Монанди лолаи тар. 

 

  Ғампарвар аст агар зан, 

  Ғамхори хона мард аст. 

  Бе мард хона холист, 

  Девори хона мард аст  [17, c. 485]. 
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Падар дар тасвири шоир шахси рӯзгордида ва таҷрибаандӯхта буда, дар 

тарбияи фарзандон сахтгиру серталаб аст. Ӯ тамоми ҳастӣ ва донишу 

маҳораташро барои таълиму тарбияи фарзанд сарф карда, умед дорад, ки нахли ӯ 

самар медиҳад. Кору пайкор, муносибату муошираташ дар хонадон ва мавқею 

эътибораш дар ҷомеа барои фарзанд тимсоли муҷассамаи некиву ҷавонмардист. 

Воқеан, фарзанд атои Офаридгор аст. Ба гуфти Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ: 

«Кӯдак дар аввали нашъат оинаест қобил, ки ҳар сурат, ки дар баробари он 

бидорӣ, акси он сурат дар ӯ зоҳир гардад» [138, с. 97]. Фарзанд ширинтарин меваи 

умри одамист. Бе ӯ ҳаёт рангу тобиш, оромишу осоиш, накҳату бӯ ва мақсаду 

мароме надорад. Ба дунё омадани фарзанд ҳаёти волидайнро нурафшону 

гулафшон ва дилу дидагонашонро мусаххару мунаввар мегардонад. Ин 

хурсандиву хушбахтии бепоёнро С. Ҳакимзода дар шеъри «Дунёи армон» басо 

дилчасп ифода кардааст:   

  

Бачаи нав гашта раҳгардони ман, 

  Дошта бо меҳр аз домони ман. 

  Пас, қадам андохт бо шавқу ҳавас, 

  Дастаконаш дода бар дастони ман. 

Шуд садои хандаҳо аз нав баланд, 

  Он замон аз гирди дастурхони ман. 

  Гӯиё шуд чанд сол умрам дароз, 

  Гӯиё бишкаст сад армони ман  [17, с. 285]. 

 

Хоҳишу талаби падар дар шеъри «Насиҳат» аз фарзанд ин аст, ки ба ӯ 

«дунёи армон», «дорую дармон» ва ҳамеша чун расму оини ниёгон «ба 

фармонаш» бишавад, то дар зиндагӣ аз ӯ биосояд. Ин падар орзу дорад, ки 

фарзанд оқилу фарзона ба воя расида, дар ҷомеа мавқеи сазовору устувор дошта 

бошад. Дар ин ҳолат шеъри шоир ҷанбаи амиқи миллӣ касб мекунад: 
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  Эй писар, дунёи армонам бишав, 

  Кавкаби бахти дурахшонам бишав. 

  Ман бадӣ асло накардам бар касе, 

  Мисли ман дар зиндагӣ, ҷонам, бишав. 

  Будам умре ман ба фармони падар, 

  Низ ту умре ба фармонам бишав   [17, c. 291]. 

  

 «Шоир бо дарки хештаншиносӣ ҳар дафъа бо диди наве ба адабиёти миллӣ 

дахл мекунад ва суханро ҳомии ягонаи он медонад, - гуфта шудааст дар мақолаи 

«Миллият дар шеъри С. Ҳакимзода» [93, c. 126]. Ин мазмун дар шеъри «Мерос» 

ҷолибу воқеӣ ифода гардидааст. Падар ба фарзанд хоксорона панд додааст, ки дар 

сафарҳои гуногун бо худ ҳамеша пораи нонеро бигирад, зеро нон ӯро аз танҳоиву 

гуруснагӣ эмин нигоҳ медорад, нон беҳтарин ҳамсафари ӯст:  

 

  Нон агар дорӣ ту андар камарат, 

  Пеш н-ояд хатарат, 

  Нек гардад сафарат... 

  Қадри нон донӣ гар, имон дорӣ, 

  Шавқ бар зиндагию меҳр ба даврон дорӣ, 

  Дар дилат раҳм ба инсон дорӣ [17, с. 442]. 

 

 Дар ҳақиқат, мардуми тоҷик ба нон ҳамчун ғизои аввалиндараҷаи зиндагӣ 

эҳтироми хосса дорад. Чунин расму оин аст, ки ба зери болини кӯдак пораи нон 

мегузоранд, то осудаву бетарсу бим ба хоб равад; агар ҷуфти муносиберо номзад 

кунанд, ноншиканон мекунанд; меҳмонони хориҷиро бо нону намак пешвоз 

мегиранд ва боз бисёр арҷгузориҳо ба ин неъмати муқаддас анъанаи миллист.  

 Пас, фармони падару модар бурдан барои ҳар фарзанд басо зарур аст ва ба 

гуфти яке аз донишмандони машриқзамин Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ: «Накуӣ бо 

модар ва падар фозилтар аз намоз ва рӯза, ҳаҷ, умра ва ғазо аст дар роҳи Худои 

азза ва ҷалла» [138, с. 87]. Бо ҷону дил пазируфтани панди падар нишонаи ахлоқи 



77 
 

шоиста доштани фарзанд мебошад, ки ӯ метавонад онро ҳамчун мероси фарҳангу 

маънавиёт аз насл ба насл бубарад:  

   

Бош осуда, ки ман панди туро, 

  Панди дилбанди туро 

  Ҳамчу мерос зи як насл ба насле бубарам  [17, с. 442]. 

 

Дар як қатор шеърҳои ба фарзанд бахшида, аз қабили «Фарзанд», «Ба 

писарам», «Сафарат нек шавад», «Дуо дар шаби тӯй», «Дархост» қаҳрамони 

ғиноӣ меҳру садоқати бепоёни худро нисбат ба фарзанд изҳор намуда, ба ин 

восита ӯро ба андешидану бошуурона зистан, соҳибэҳтиром гардидан, қадри 

падару модарро донистан ва ба халқу Ватан хизмат намудан ҳидоят мекунад. Дар 

шеъри «Сафарат нек шавад» падар ба фарзанд пеш аз сафар дуои нек дода, таъкид 

мекунад, ки сипари Ватан бошад, зеро Ватан сипари ӯст. Зиндагӣ ҷодаи тахту 

ҳамвор нест ва фарзанд бояд бидонад, ки бахт ба осонӣ муяссараш намегардад, 

боирода бошад ва аз ҳама хавфу хатарҳо мардона гузар карда, зафарёб шавад. 

Ҳамеша дар ёд дорад, ки ӯро хонаву дар ва аҳли байташ интизоранд: 

 

  Марав аз ҷодаи ҳар хешпараст,  

Аз пайи одами паст, 

Хешро гир ба даст. 

Аз бало соз ҳазар, 

Сафарат нек шавад! 

 

Нигарон аст туро хонаи ту, 

Чашми пуршафқати ҷононаи ту, 

Гули умеди ту – Миҷгонаи ту. 

Ба ту гӯям чу падар: 

Сафарат нек шавад! [17, c. 447] 
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 Дуои падару модарон ба фарзандон дар ҷодаҳои гуногуни ҳаёт, хусусан, дар 

ҷашни хонадоршавияшон неку самимист. Шоир ба гулдухтарон дар шаби тӯяшон 

дуои хайр дода, орзу дорад, ки онҳо низ чун модарон накӯкору қадрдон ва 

серфарзанду пайванд бигарданд: 

 

Аз хона меравӣ кунун, хуш бош, духтарам, 

Хуш бод зиндагии ту ҳамроҳи ҳамсарат… 

Рафтан зи хонаи падар ҳарчанд мушкил аст, 

Дарёб бахти хешро дар хонаю дарат [17, с. 458]. 

  

Зимнан, рӯҳи халқии тасвир дар ғазали зерин неруманд аст. Қаҳрамони 

ғиноӣ – шоир аз хонаводаи бузурги худ зиёда ифтихор намуда, садоқату 

муҳаббати худро самимона ва ифтихормандона ифода мекунад: 

 

  Як умр саҷда орам дар пойи модари хеш, 

  Ҷонро фидо намоям баҳри бародари хеш. 

  Боғи падар бароям гул карду бор овард, 

  Шукрона менамоям ман бо ду хоҳари хеш. 

  Дар осмони умрам ҳар тифл ахтаре ҳаст, 

  Дорам ҳаёти рахшон байни даҳ ахтари хеш. 

  Гардад замин ҳамеша дар гирди меҳвараш гар, 

  Ман, лек гирд гардам дар гирди дилбари хеш. 

  Аз баҳри бахт чанде гирди ҷаҳон бигаштанд, 

  Ман бахтёр гаштам дар хонаю дари хеш  [17, с. 206]. 

 

Корбурди вожаҳои ифодакунандаи мафҳумҳои хонаводагӣ дар як ғазали 

нобу равон ва фарогири маъниҳои тоза ва хосса аз ҳунари нигорандагии ин шоири 

хушсалиқа паём мерасонад.  

 Ҳамин тариқ, симои падар, модар ва фарзанде, ки ин суханвар дар ашъори 

худ офаридааст, барои қаҳрамони ғиноӣ муҷассамаи некиву накукорӣ ва 
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ибратомӯзу хотирмон мебошад. Чунин шеърҳои С. Ҳакимзода бо назардошти 

мазмуну муҳтаво дорои ҷанбаи пурқуввати миллӣ буда, навҷӯиву навоварӣ ва 

тозакориҳо, ғолибан, дар ҳунари эҷод: ҷавлони андеша, парвози хаёл, санъатҳои 

бадеӣ, корбурди бамавқеи вожаву таъбирҳои муъҷаз зоҳир мегардад. Ифодаву 

ибораҳои суннатии «меҳри писар», «манзилгоҳи хеш», «дуои модарон», «даҳ 

ахтари хеш», «қалби модарон», «чашми чори зан», «бори дарди зиндагонӣ», 

«нони тоҷикӣ», «хонадони тоҷикӣ», «шоҳроҳи зиндагӣ», «нури дида», «тоҷи сар», 

«бақои умр», «дунёи армон» ба мазмуну муҳтавои мавзуи фавқ рангу ҷилои тоза 

бахшидаанд. Ба андешаи адабиётшинос Соат Чалишев «Саидҷон Ҳакимзода 

кӯшидааст, ки образи падару модарро чун рамзи мардонагию қаҳрамонии арсаи 

меҳнату мубориза ва ҳамчун шахсони носеҳу меҳрубону дилсӯз ба тасвир орад» 

[148, с. 11].   

 Имрӯз кишварҳои оламро раванди ҷаҳонишавӣ ба ташвиш овардааст. Зеро 

ин падидаи нави сиёсиву иҷтимоӣ дар баробари баъзе ҷиҳатҳои мусбат меваҳои 

талх низ ба бор меорад. Қабл аз ҳама он ба фарҳангу забон, расму оин ва 

хусусиятҳои миллии кишварҳои гуногун таъсири манфии худро мегузорад. Дар 

ин росто, ашъори пурғановати С. Ҳакимзода дар мавзуи хонавода барои дар амал 

татбиқ намудани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару 

модар дар таълиму тарбияи фарзанд» ҳиссаи муносиб мегузорад.   

 

2.5. Васфи ишқу муҳаббат ва табиат 

 

Мавзуи ҷовидонаи адабиёти ҷаҳонӣ – ишқу муҳаббат дар ашъори С. 

Ҳакимзода мавқеи муносиб дорад ва тамоми давраҳои эҷодиёти шоирро бо роҳу 

василаҳои гуногун мепайвандад. Ин мавзуъ сар то сари ашъори шоирро фаро 

гирифта, асосан дар жанрҳои хурди ғиноӣ – дубайтиву рубоӣ, қитъа, маснавӣ ва, 

хусусан, дар ғазал инъикос гардидааст: 

 

  Дар лаби дарё нишастам бо нигоре то саҳар, 

  Доштам аз бахти худ ман ифтихоре то саҳар. 
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  Киштии андешаҳои рӯзгори ошиқӣ 

  Бурд моро аз каноре то каноре то саҳар. 

  Рӯд аз реги ду соҳил, ман зи лабҳои таре 

  Бас гирифтам бӯсаҳои обдоре то саҳар  [17, с. 116]. 

 

Асосан ишқи табииву маъшуқаи воқеӣ, хушгузарониву лаззатҳои моддӣ, 

биноан, аз дилбастагии қаҳрамони ғиноӣ ба маҳбуба, яъне муносибатҳои 

маҳрамона оғоз меёбад, ки чунин ҳолат дар ашъори С. Ҳакимзода хеле хуб тасвир 

ёфтааст: 

 

  Агар, эй ёр, дар чархи баринӣ, 

  Ба моҳу меҳру кавкаб ҳамнишинӣ. 

  Туро аз осмонҳо мефарорам 

  Ба ишқи поку сӯзони заминӣ  [17, с. 313]. 

  

Ба андешаи адабиётшинос А. Сайфуллоев: «Ҳиссу фикр, дили гарму 

ҳарорати баланд, орзу ва идеалҳои шоир дар лирикаи ишқӣ низ хеле ҳаматарафа 

ва бо камоли назокат зуҳур мекунад. Дар ашъори ишқӣ на танҳо муносибатҳои 

маҳрамонаи ду нафар дилдода – духтар ва ҷавонписар ифода меёбад, балки 

фалсафаи шоир дар бораи моҳияти дӯстӣ, ишқу муҳаббат, оила, ҳаёт ва амсоли 

инҳо низ инъикос мегардад» [150, с. 298]. Дар ҷаҳон адибу донишманде нест, ки 

дар мавзуи ишқ – пурсӯзтарин дард ва пуршӯртарин эҳсоси инсонӣ сухан нагуфта 

бошад. Аз Рӯдакиву Фирдавсӣ то Лоиқу Гулрухсор ҳазорҳо бузургони илму адаб 

дар ин бора шеър гуфтаанд ва баланду олӣ низ гуфтаанд. Мавлонои Балхӣ ишқро 

мояи зиндагонӣ ва давлати поянда шуморида, Ҳилолии шӯридадил ишқу ҳуснро 

«ошиқи маънавии якдигар» мехонад. Саъдӣ ишқро “оғоз асту анҷом нест” мегӯяд 

ва Хайём мефармояд: 

   

  Хуршеди сипеҳри безаволӣ ишқ аст,  

  Мурғи чамани хуҷастафолӣ ишқ аст. 
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  Ишқ он набувад, ки ҳамчу булбул нолӣ, 

  Ҳар гаҳ, ки бимирию нанолӣ, ишқ аст [11, с. 20]. 

 

Муҳаққиқон бар он назаранд, ки шоирро ишқ шоир кардааст ва аввалин 

чакидаҳои хомаи шоир дар мавзуи ишқ аст. Ҳақ бар ҷониби устод М. Турсунзода 

аст, ки мегӯяд: 

 

Шоири бе ишқ мурғи бепар аст, 

Беҳарорат моҳу беҷон пайкар аст. 

Шоиронро ишқ Ҳотам мекунад, 

Сарбаланди ҷумла олам мекунад  [8, с. 307]. 

 

 Ҳузури гарму пурҳарорати ин эҳсосоти гуворои инсонӣ дар ағлаби шеърҳои 

С. Ҳакимзода бо рангубори гуногун таҷаллӣ мекунад. Дар ашъори шоир паҳлуҳои 

гуногуни ин эҳсосот – васфи қаду қомат, дасту бозу, чашму абрӯвон, зулфу 

миҷгон, лабу рухсора, нозу ниёз, қаҳру итоб, беқарориву шикебоӣ, дарду фироқ, 

васлу ҳиҷрон, интизориву шабзиндадорӣ моҳирона тасвир ёфтааст: 

 

  Қаҳри ту ба нози ҳеҷ дилбар надиҳам, 

  Ҳарфи бади ту ба шаҳду шаккар надиҳам. 

  Ҳарчанд, ки дар фироқ сӯзам умре, 

  Ҳаҷри ту ба васли ёри дигар надиҳам [17, с. 331]. 

 

 «Шеър забони эҳсос аст, – иброз медорад суханшинос М. Аҷамӣ, – ва эҳсос 

дар бархӯрд ба ҳақиқат ва воқеиятҳои зиндагӣ бедор мешавад» [46, с. 284]. С. 

Ҳакимзода муҳаббати худро ба воситаи қаҳрамони ғиноӣ ба маъшуқа, ки барояш 

шахси бениҳоят азизу гиромист, самимона баён мекунад. Ӯ барои расидан ба 

висол пайваста дар такопӯст, садоқату вафодории ӯ чунон қавист, ки ҳатто дар 

роҳи хушбахтии маҳбуба ҷони худро дареғ намедорад. Ташбеҳ, истиора, тавсиф 

ва тазод дар ифодаи марғуби фикру андеша саҳми муносиб гирифтаанд:  
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  Эй хати рӯи ту хатти сарнавиштам,2 

  Эй гули рӯят гули боғи биҳиштам. 

  Дар замини синаи ту сабз гашта 

  Навниҳоли орзуву дони киштам. 

  

  Бе ту бадбахтам ба тахти осмонӣ, 

  Бо ту хушбахтам ба нони подабонӣ. 

  Бе ту безорам ман аз умри дарозе, 

  Бо ту меболам зи марги навҷавонӣ  [17, c. 552]. 

    

 Як зумра шеърҳо, монанди «Ошиқон», «Савганд», «Духтари хушрӯи дунё», 

«Ман бурда баҳори ту», «Шаби ошиқон», «Ҳангоми шабдарав», «Эй гули шаб», 

«Шомгоҳе зери борони баҳор» самимиву пуробуранг буда, ба хонанда дарси 

садоқату вафодорӣ меомӯзанд, ӯро ба эътимоду боварӣ ва лаззату ҳаловат бурдан 

аз шигардҳои зиндагӣ ҳидоят менамоянд: 

 

  Ошиқон давлати дигар доранд, 

  Ошиқе бандаи симу зар нест. 

  Ғайри дидори ёру васли нигор 

  Ошиқонро хаёли дигар нест [17, с. 540]. 

 

 Ишқу муҳаббат дар тафсири С. Ҳакимзода ширинтарину гуворотарин 

ангезаест, ки ҳастии инсонро ба шӯру шавқ оварда, ба зиндагии ӯ ҳусну маънӣ ва 

нуру сафо мебахшад. Қаҳрамони ғиноии шоир ишқи арзандаву пояндаи худро дар 

майдони меҳнат дарёфтаву ҳамқисмат гардидааст ва аз ин бахти бузург ифтихор 

дорад. Мафҳумҳои «докаи сар», «рӯи ҳамчу нон», «дасти кордон...» ба тасвир 

рӯҳи миллӣ ато кардааст:  

                                                           
2 Шоир дар мисраи «Эй хати рӯи ту хатти сарнавиштам» ба хотири вазн вожаи «хатти»-ро аввал бе ташдид 
ва баъд бо ташдид овардааст. 
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  Буд докаи сари ӯ монанди пахтазорон, 

  Буд чеҳраи тари ӯ монанди обшорон. 

  Ӯ пахта чид бо ман, ман пахта чида бо ӯ, 

  Дунёи орзуро дар хеш дида бо ӯ. 

  Дастам бимонд умре дар дасти кордонаш, 

Чашмам бимонд умре дар рӯи ҳамчу нонаш  [17, с. 548]. 

 

 Адабиётшинос А. Сайфуллоев доир ба шеърҳои ишқии устод М. 

Турсунзода нигоштае дорад, ки муҳтавои он ба ошиқонаҳои С. Ҳакимзода низ 

созгор меояд: «Қаҳрамонони ғиноии шоир танҳо маҳсули тахайюли бадеӣ 

нестанд, балки ба ашъори ӯ аз ҳаёт ворид шудаанд. Меҳру муҳаббати қаҳрамони 

ғиноиро натанҳо ҳусну ҷамоли маъшуқа, балки олами ғании маънавӣ ва ахлоқу 

одоби ҳамидаи ӯ низ ба ҷӯшу хурӯш меоваранд. Ошиқ ҳам хислату сифати нав 

дорад» [109, c. 80-81]. Шоир маҳбубаи хушодобу некухисол ва заҳматпешаву 

мушкилнописандро сарчашмаи ишқи бобарор дониста, ӯро дар бисёр шеъру 

ғазалҳояш васф менамояд. Маъшуқа ҳусни тоҷикона дорад ва чеҳраи худро 

зиннат ҳам намедиҳад:  

 

  Ӯ сурма назад як умр бар чашмонаш, 

  Ҳино нанамуд ҳеҷ гаҳ дастонаш. 

  Холе начаконд байни абрӯяшу лек 

  Боре нашикаст аҳд ё паймонаш [17, с. 329]. 

ё ҷои дигар 

  Аз хандаи ёри ман шакар мерезад, 

  Аз ҳар сари панҷааш ҳунар мерезад. 

  Аз домани ӯ ба хирмани колхозӣ 

  Бинед, ки тона-тона зар мерезад  [9, с. 329]. 
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 Мазмун ва мундариҷаи рубоиёти мазкур ба рӯҳи замони Шуравӣ мувофиқ 

аст. «Шоирони ин давра, – таъкид менамоянд профессорон Х. Асозода ва А. 

Кӯчаров, – меҳнатро сарчашмаи ҳамаи хушбахтиҳо ва асоси зиндагии инсонӣ 

медонанд ва ба ишқу муҳаббати инсонӣ низ аз ҳамин нуктаи назар баҳо медиҳанд. 

Дар шеърҳои ошиқона дилдодагон садоқати якдигарро дар меҳнат месанҷанд ва 

ошиқ зебоии ёрро ба меҳнат вобаста медонад. Монанди он ки дар рубоии зерини 

Ҳабиб Юсуфӣ:   

 

 Ишқи дили ман ишқи ҷаҳони меҳнат, 

 Онро ба дилам дода замони меҳнат.  

 Ширину Гуландому Зулайхои мананд 

 Хуршедвашони осмони меҳнат» [43, с. 159-160]. 

 

 Ашъори ошиқонае, ки С. Ҳакимзода дар давраи Шуравӣ эҷод намудааст, аз 

ду сарчашмаи муътамади адабӣ – адабиёти классикии форсу тоҷик ва романтизми 

адабиёти рус шодоб гаштааст. Шоир ишқро дар сиришту фитрати инсон бо 

озодагию маърифат омезиш дода, ба риштаи тасвир мекашад. Дар чунин шеърҳои 

ошиқона андешаҳо камтар, вале ҳиссиёту изтироб бештар аст, зеро он аз шӯру 

исёни ҳаяҷонангези қаҳрамони ғиноӣ оғоз меёбад. Тафсири ин ишораро дар 

шеъри “Муҳаббат” метавон мушоҳида намуд. Дар ин ҷо шоир аз интихоби 

бобарори худ басо мамнун аст:  

 

 Дар лаби сарчашма вохӯрдам ба ӯ, 

 Дар лаби сарчашма хуш кардам варо.  

 Аз лаби сарчашма бо сад орзу 

 Чун ниҳоли сабз овардам варо... [17, c. 541] 

 

 Мавзуи ишқ дар ашъори С. Ҳакимзода ҳамчун ҷузъи таркибии маънавиёти 

инсон фарохдоман аст. Ҷавҳари ишқ дар покиву вафодорист. Ин гуна ишқ 

чашмаҳои софу зулоли кӯҳсорон, лаълу ёқути Бадахшонро мемонад, ки чашм 
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мерабояду дил менавозад. Қаҳрамони ғиноии шоир дар роҳи расидан ба ин ҳадяи 

нотакрори Илоҳӣ басе ранҷҳо мекашад, зеро ҳастии инсон аз азал бо тору пуди 

ишқ танида шудааст: 

 

 Дар пуди дилам тори туро бофтаам, 

 Чун дона зи коҳтӯдаат кофтаам. 

 Сад гардани сахти нохалаф тофтаам, 

 То роҳ ба кӯи дили ту ёфтаам [17, c. 557]. 

 

Ошиқ дар рубоии мазкур шахсест зиндагидӯст, вафодор, нотарсу ҷасур. Ӯ 

танҳо як ҳадаф дорад – васли дилдор ва пайваста шефтаву шайдои ёр. Барои ноил 

гаштан ба мақсади худ ба ҳама чиз қодир аст, ҳатто бо тақдир дастбагиребон 

мешавад. Дар шеърҳои «Танҳо ту», «Чаро ҷонам ба ман бовар надорӣ?», «Аз ман 

бош», «Кош», «Боз мехоҳам» қаҳрамони ғиноӣ дилдодаи худро аз дарду ранҷи 

ишқи худ огоҳ намуда, ба ин васила ба ӯ дарси садоқату вафодорӣ омӯхтанист.    

Тасвири ишқи инсонӣ дар ашъори шоирон бо роҳҳои гуногун амалӣ 

мегардад. Тафсири ин андешаро дар шеъри «Нома» дар қиёс бо шеъри «Номаи 

дилбар»-и Ҳ. Файзулло метавон мушоҳида намуд. Қаҳрамони ғиноии шеъри 

«Номаи дилбар»-и Ҳабибулло Файзулло маъшуқаест, ки посухи мактуби 

дилдодаашро навишта, аз лаҳзаҳои рангину дилнишини висол бо ҳарорати 

баланду шодмонӣ ёд оварда, дар вафо устувор ва ҳамвора чашм ба роҳ будани 

худро изҳор месозад:  

 

 Ман ба умеди висоли ту ҳанӯз, 

 Сарф дар роҳат ҷавонӣ кардаам. 

 Баҳри сарсабзии нахли ишқи ту, 

 Рӯзу шабҳо боғбонӣ кардаам  [9, c. 189]. 

 

Дар шеъри «Нома»-и С. Ҳакимзода бошад, нокомии қаҳрамони ғиноӣ аз 

тангдастии рӯзгор ва нобаробариҳои иҷтимоӣ буда, ӯ натавонистааст, ки ба 
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висоли дилбари худ бирасад. Маъшуқа духтари нозпарварди бебаҳо бо нархи 

гарон шамъи хонаи ағёр гашта. Ошиқи ноумеди аз ишқи азалӣ доғ дар дил 

тавассути нома мехоҳад, ки ёри баҷонбаробари худро дар боқии умри хеш 

ақаллан як бор ба серӣ бубинад:  

 

 Аз тангии қалби зиндагонӣ 

 Дорам ба дилам ҳазор озор. 

 Ман нарх накардамат, дигарҳо 

 Бурданд туро чу моли бозор. 

 

 Ман менигарам гаҳе ба сӯят 

 Бо дарду алам зи роғи девор. 

 Ё мекушадам ҷудоии ту, 

 Ё нешзании сӯзани хор   [17, с.534-535]. 

 

 Ба ошиқ бахшидани дастрӯймол аз ҷониби маъшуқа аз анъанаҳои хосси 

мардумӣ буда, рамзи ишқу муҳаббати ҷовидона дониста мешавад. Дар шеъри 

«Дастрӯймол» ҷанбаи мардумӣ бо тавсифҳои рангин боиси афзудани ифоданокӣ 

ва рӯҳи миллӣ гардидааст:  

 

 Тӯшае дар роҳи бахтам буд он, 

 Файзи субҳи босафои ишқ буд. 

 Дар дилу ҷон боварию эътиқод, 

 Дар кафи ошиқ ливои ишқ буд [17, с. 562]. 

 

 Як зумра шеърҳои ошиқонаи С. Ҳакимзода дар алоқамандӣ бо дилрабоиҳои 

табиат суруда шудаанд. Зеро шеър ҳамеша аз табиат моя мегирад ва табиат яке аз 

сарчашмаҳои асосии илҳоми шоирон дар ҳама давру замонҳо мебошад. Шоир 

тасвири манзараҳои пурафсуни табиатро ба вазъу ҳолати дилдодагон моҳирона 

омезиш дода, тозабаёнӣ мекунад. «Инсон зодаи табиат аст. Бинобар  ин ҳаёт, 
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ҳиссиёт ва қисмати ӯ бо табиат пайваста мебошад. Ҳусни табиат, ҳусни ҳаётро ба 

қалам дода, шоир на фақат ҷаҳони ботинии инсон, балки сарчашмаи ҳастии моро 

низ дар пеши назар ҷилвагар месозад» [137, с. 4].  

 Дар ошиқонаҳои С. Ҳакимзода замини сабзу пурҳарорат майли зистан 

дорад, гулу гиёҳҳо ҳангоми вазидани боди баҳорон печутоб хӯрда, ба гӯши 

якдигар роз мегӯянд, зери дарахте ошиқон сабз мегарданд, ошиқ ҳангоми 

шабдарав ба маъшуқ дил мебандад, беди маҷнун сирри ошиқон дар сина дорад, 

оҳи ошиқ сангро ҳам мешикофад, дилдодагон бо ҳама Маҷнуну Лайлоҳои даҳр 

баробар мегарданд, садбарг зеби нигоҳи ошиқ аст... Шоир зуҳури он чи ки дар 

ҳаёти инсон хушу гуворост, ба қадами мубораки баҳор нисбат медиҳад: ҳам 

тавлиди инсон, ҳам оғози ишқу эҷод, зеро баҳор ин фасли дар ҳақиқат, 

дӯстдоштанӣ, фасли эҳёҳо ва рӯъёҳост. Ба шеъри «Субҳи навбаҳор» мурур 

мекунем: 

 

Як субҳи навбаҳор  

Бар олам омадам, 

Аз шохаи таре 

Чун гул баромадам....            

Як субҳи навбаҳор 

Дар назди чашмасор, 

Аз ишқ бехабар 

Аз сӯз дар канор. 

Ёре ба рӯйи ман 

Теғи назар кашид, 

Як дарди умрбод  

Аз сина сар кашид  [17, с. 589-590]. 

 

Ҳамин аст, ки: «Роҳу равиши эҷодӣ, ҷустуҷӯ ва шеваи интихоби мавзуъ, 

корбасти калимаву таъбирҳо, бинишу ба риштаи тасвир кашидан ва хулосаи зебои 

шоирона баровардан дар ашъори С. Ҳакимзода либосу шираи дигар дорад, – 
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таъкид мекунад нависанда Абдулҳамид Самад»  [113, c. 4]. Ин андеша, махсусан, 

дар ошиқонаҳои шоир баръало мушоҳида мешавад. Шеърҳои «Баҳори боғ», 

«Ҳасрати булбул», «Шомгоҳе зери борони баҳор», «Шуд баҳору...» ва монанди 

инҳо бо тахайюлоти баҳоронаи бадеӣ рӯйи сафҳа омадаанд ва нафаси гарми 

баҳорӣ доранд:    

  

 Шуд баҳору сар зад аз ин хок дона, 

 Ҳамчунон ки аз дили шоир тарона. 

 Чашмаҳои шеърҳои ошиқона 

 Гашт сӯи ҳар дили сӯзон равона  [17, с. 515]. 

 

 Дар ашъори С. Ҳакимзода ҳар гӯшаву канори табиати диёр ҳамчун розгоҳу 

хилваткадаи ошиқон ва ҷавлонгаҳи ишқ бозтоб мегардад. Бештар падидаҳои 

фасли баҳор шеърҳои шоирро мунаққашу музайян намудаанд, зеро робитаи 

маънавии инсон бо унсурҳои табиат ва мутаассир шудани ӯ аз ҳодисаву воқеаҳои 

табиӣ амрест воқеӣ. Чунин ҳамбастагӣ ошиқонро низ фарогир аст ва аз ҳар ашёи 

табиат: дашту саҳро, кӯҳу пушта, дарёву рӯдхона, гулу бутта, обу оташ, хоку санг, 

боду борон, набототу ҳайвонот дар эҳсосу тафаккур ва таассуроту аъмоли худ 

асаре ё пайвандеро дарк месозанд. Корбурди густардаи вожаҳои «офтоб», 

«моҳтоб», «шаб», «рӯз», «шомгоҳ», «борон», «тӯфон», «рӯд», «субҳ», «об», 

«оташ» ва таъбирҳои «ишқи ҳаётбахш», «гули бӯнокашида», «булбули 

шабранҷдида», «обшори мӯй», «чашмони обӣ», «гулбуттаи хушрангубӯ», 

«ҷамоли офтобӣ», «атри ҳулбӯи ту», «тути музаффарӣ», «теғи миҷгон», «ҷавшани 

сабр», «оташи ишқи сӯзон», «шоми дил», «армондонаи дил», «нури имрӯз», 

«чароғи равшани фардо», «боғи умр», «кабки хушгуфтор» ва монанди инҳо, ки 

тасвирҳои шоиронаанд, далели пайванди маънавии инсон ва табиат мебошанд.   

Воқеан, тағйирпазирии хулқу атвори инсон шабеҳи аносир ва рӯйдодҳои 

табиат аст. Дар тасовири шоирона ҳолатҳои рӯҳии шодӣ – равшанӣ, ғусса – 

тирагӣ, хашм – тӯфон, ашк – борон, ханда – шукуфтан, гиря – пажмурданро ифода 

мекунанд, ки ин нишонаҳои олами ботинии инсон маҳсуб меёбад. Ба таъкиди 
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профессор А. Сатторзода, «Чунин шеърҳоро ба ҳеҷ ваҷҳ наметавон «шеъри  

отифӣ», «шеъри андеша», «шеъри тавсифӣ» ё «шеъри тасвирӣ» номид. Чунин 

шеърҳо «шеъри ҳолат» мебошанд [115, c. 5]. Монанди шеъри «Шомгоҳе зери 

борони баҳор», ки ҳамвора бо васлу комронии ошиқ оғозу анҷом меёбад: 

  

 Шомгоҳе зери борони баҳор 

 Гуфтугӯ кардем ҳамчун мурғакон. 

 Пар кушодему баландӣ кофтем, 

 Шуд баландии дил охир ошён. 

            

 Шомгоҳе зери борони баҳор 

 Қатраҳо аз хоки ҷони мо гузашт 

 Сабз гашта сабзаи армони мо, 

 Ишқи мо аз имтиҳони мо гузашт [17, c. 547-548]. 

 

 Баъзе муҳаққиқон бар он назаранд, ки тавсифи ишқу муҳаббат ва лаҳзаҳои 

гуворои ошиқона тавъам бо тасвири манзараҳои дилрабои табиат дар осори 

адибони рус бештар мушоҳида мегардад. Ба андешаи мо, дар адабиёти зиёда аз 

ҳазорсолаи форсу тоҷик низ ин тамоюл дар жанр ва намудҳои гуногуни адабӣ 

зуҳур ёфтааст ва адабиёти муосири тоҷик идомаи мантиқии адабиёти классикӣ 

дар дарозои таърих будааст.  

Умуман, дар тасвири шоир ишқ баҳор асту баҳор ишқ. С. Ҳакимзода ин ду 

мафҳуми нозуку латифро бо ангезаву ангораҳои зебо ба қалам кашида, андешаҳои 

зебопарастӣ ва ҳаётдӯстонаи худро дар ин замина муассир ифода менамояд. 

Қаҳрамони ғиноӣ дар ашъори ошиқона чароғи хонаи ишқу муҳаббатро ҳамеша 

фурӯзон нигоҳ дошта, маъшуқаи худро бо тамоми ҳастӣ дӯст медорад ва то охири 

умр дар аҳду вафо устувор будани худро нишон медиҳад:  

 

 Эй ҳазрати ишқ, ҷовидон бош, 

 Даргоҳи бузурги ормон бош! 
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 Бо хомаи ашкбор умре 

 Дар дафтари шеъри ман равон бош! 

 Мо ғайри ту муттако надорем, 

 Тоҷи сари бахти ошиқон бош! 

 Яздони муҳаббату садоқат, 

 Султони замину осмон бош! [17, с. 108] 

 

 Ҳамин тариқ, С. Ҳакимзода дар шеърҳои ишқии худ низ ҳамвора аз масоили 

иҷтимоии замон ва макони муайян ҳарф мезанад. Дар чунин ашъор гоҳо ифодаи 

эҳсоси ошиқонаву тасвирҳои  хаёлангез ва гоҳо оҳангҳои шиквоӣ аз рӯзу рӯзгор 

ва сӯзу фироқи маъшуқ сифат шудааст. Инчунин шоир дар ошиқонаҳои худ аз 

масоили миллӣ, фарҳангӣ, суннат, ҳувият бисёр ҳунармандона кор гирифта, 

нишон медиҳад, ки ишқ наметавонад аз чунин масоил дур бошад. Ишқ аст, ки 

инсон ҳувиятро тарбият мекунад, ишқ аст, ки инсон ба Ватану миллат бештар 

пайванд мехӯрад. Ишқ ҳикмати зиндагист. 

 

2.6. Саидҷон Ҳакимзода – шоири ҳикматсаро 

  

Миллати тоҷик ба гуфтори ҳакимонаи ниёгони худ ҳамеша таваҷҷуҳ дорад 

ва ба панду андарзҳои онҳо арҷ мегузорад. Номҳои Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Саъдӣ, 

Ҳофиз, Ҷомӣ, Сайидо, Айнӣ, Лоҳутӣ, Турсунзода ва дигар абармардони сухан бо 

андарзҳои ҳакимонаашон вирди забони хоссу оми ҷаҳон гардидаанд. Панду 

ҳикмат чун «умдатарин кашфиёти фикрии гузаштагон» [156, с. 51] мояи ифтихори 

халқ аст ва дар тарбияи аҳли ҷомеа нақши бориз дорад. «Сабаби ниҳоят зиёд 

будани ҳусни таваҷҷуҳи одамон ба афоризм, панду ҳикмат, ба зарбулмасал 

эҳтимол дар он аст, ки онҳо ба рӯҳу авзои бошитоби замон, ки кӯтоҳбаёниро 

меписандад, мувофиқанд» [55, с. 6].   

 Дар панду ҳикматҳо симои муаллиф ҳамчун шахси ватандӯсту инсонпарвар, 

носеҳу маслиҳатгар, ҳодию раҳнамо, зоҳир мегардад ва мухотаби ӯ маҳз инсон 

аст, инсоне, ки насиби ӯ бояд зиндагии осуда ва рӯзгори хушу хуррам бошад, 
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билохира, инсоне, ки ахлоқу одоби писандидаи миллӣ дошта бошад. Аз ин ҷост, 

ки афкори ҳикматбор инсонро аз ҷиҳати маънавӣ боз ғанитар ва ӯро ботинану 

зоҳиран зеботар мекунад.   

Биноан, панду ҳикмат ва зарбулмасалу мақолҳо, ки яке барои пайдоиш ва 

афзудани ҳусни дигарест, дар давоми садҳо сол дар натиҷаи инкишофу такомули 

шууру маърифати инсонӣ ба вуҷуд омадаву зиннатбахши гуфтори мардум 

гардидаанд. С. Ҳакимзода дар ашъори худ таъбиру тасвирҳои маъмулро бо забону 

баёни тозатаре ҷилва медиҳад. Шоир Камол Насрулло иброз медорад, ки: «Як 

рисолати шеър ва адабиёт бахшидани бовар ва рӯҳбаландӣ ба зиндагии инсон 

аст» [91, с. 6-7]. Ашъори ҳикматбори С. Ҳакимзода ин рисолатро дорост. Ӯ 

шоирест, ки панду ҳикматҳои худро рӯҳбаландона меофарад, то дармонбахшу 

тасаллибахши рӯҳу равони инсонҳо бигарданд. Монанди ғазали зерин:  

 

  Офтоб аз дар дарояд, хона равшан мешавад, 

  Донае бо донаҳо пайваст, хирман мешавад. 

  Дос агар бекор монад, занг мебандад дамаш, 

  Кори неку кардан аз бисёр кардан мешавад. 

  Хурд бошад ҷисми кас, онро ба чашми кам мабин, 

  Оламе пӯшида, бин, аз нӯги сӯзан мешавад [17, c. 210]. 

 

 Рӯҳи халқӣ ва мардумии панду андарзҳои С. Ҳакимзода, чуноне ки аз 

мисраи «Кори неку кардан аз бисёр кардан мешавад» бармеояд, басо пурқувват 

мебошад. Дар ҷилди дуюми «Фарҳанги ибораҳои рехта»-и М. Фозилов ин андарзи 

халқӣ дар шакли «Кори наку кардан аз пур кардан аст» [133, с. 743] омадааст ва 

шоир бо андак тағйирот аз муҳтавои он моҳирона истифода кардааст.   

 Тафсири калимаҳои «панд» ва «ҳикмат» дар «Фарҳанги истилоҳоти 

адабиётшиносӣ” чунин аст: «Панд – фикри оқилонае, ки ба тарзи насиҳат ва 

маслиҳат гуфта шуда, бо шеър ё ҷумлаю ибораҳои рехтаю барҷаста ифода 

гардидааст. Фарқи панд аз ҳикмат ин аст, ки хулосаи муҳимми оқилона ба тарзи 

маслиҳат ва хитобан ба шахси дуюм гуфта мешавад» [142, c. 80]. Маҳз андешаву 
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хирад меҳвару бунмояи шеърҳои С. Ҳакимзода буда, ҳар мавзуъ дар гирди онҳо 

давр мезанад. Вожаи «панд» дар шакли ибораву ифодаҳои «панди падар», «панди 

модар», «панди Фирдавсӣ», «панди Бедил», «панди Ҳофиз», «пандгирӣ аз офтоб», 

«сабақ омӯхтан», «насиҳат» дар ашъори С. Ҳакимзода бисёр ба чашм мерасад:  

  

  Панди Бедил, панди Ҳофизро нафаҳмидем ҳеҷ, 

  Пистаи бемағз лаб бикшод, бовар сохтем  [17, с. 54]. 

  

Ҳар як байти ғазали зерин маъниву мазмуни мустақил дорад. Дар он радифи 

«бовар макун» бештар бори маънӣ мекашад. Шоир ба гӯши қаҳрамони ғиноӣ, ки 

мухотаби ӯст, панди судманд гуфта, ӯро аз макру фанди зиндагӣ ҳушдор медиҳад 

ва ба эҳтиёткориву огоҳӣ талқин менамояд: 

  

  Дар ғами дунё ба дунё бехабар бовар макун, 

  Эй сафарнодида, ту бар навсафар бовар макун. 

  Дӯст бар сайри ҷаҳон хонад агар, бо ҷон бирав, 

  Душманат гӯяд баро то пушти дар, бовар макун. 

  Чун гувоҳи марги Суҳроб аст шамшери падар, 

  Дар набарди зиндагонӣ бар падар бовар макун. 

  Тифлакон хобанд дар гаҳвораҳои чӯби бед, 

  Бедро гӯянд нахли бесамар, бовар макун [17, с. 53]. 

 

 С. Ҳакимзода дар ҳикматофарӣ то ҳадди шоири ҳикматсаро ба камол 

расидааст. Албатта, тору пуди адабиёти бошукӯҳи форсӣ-тоҷикӣ аз риштаҳои 

панду ҳикмат танида шудааст ва ин махсусияти адабиёти миллии мост. 

Ҳикматҳои офаридаи С. Ҳакимзода аз баҳри ҳикматбори адабиёти миллӣ шодоб 

гардидаанд, вале такрори маҳзи ҳикматҳои гузаштагон нестанд. Мутолиаи онҳо 

ба ҷисму ҷон оромиш бахшида, касро хаёлан ба олами рангину пурихтилофи 

зиндагии воқеӣ мебаранд: 
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1. Эҳтироми модар: 

Дуои модарони хешро гиранд фарзандон, 

Дигар фарзандҳоро эҳтиёҷе бар дуое нест  [17, c. 217]. 

 

2. Қадршиносӣ:  

Он, ки ранҷи хонасозиро кашид, 

Хонаи гунҷишкро вайрон накард   [17, c. 234]. 

 

3. Башардӯстӣ: 

Туркгӯӣ, суғдгӯӣ ҳарзагӯӣ беш нест, 

Тухми одам аз азал аз решаи як дона аст  [17, c. 31]. 

 

4. Тоҷикистон – ватани аҷдодӣ: 

Тоҷикисонро касе, ки дӯст медорад зи ҷон, 

Ё мусулмон аст, ё габр аст, соҳибхона аст  [17, c. 31]. 

 

5. Дӯстиву рафоқат: 

Дӯстӣ мустаҳкам аз бисёр дидан мешавад, 

Аз ҷудоӣ рафта-рафта дӯст душман мешавад  [17, c. 30]. 

 

6. Миллатдӯстӣ: 

Шахсе, ки нишон наҷӯяд аз миллати хеш, 

Гар тоҷвар аст, бенишон мемонад  [17, c. 24]. 

 

7. Саховатмандӣ: 

Нони деҳқонро аз одам то ба хотам мехӯранд, 

Нони сарватмандро як бор хӯрдан мушкил аст  [17, c. 177]. 

 

8. Булҳавасӣ: 

Кӣ магасро дид болои гули хушбӯи боғ? 



94 
 

Булҳавасро нашъаи меҳру вафо бегона аст  [17, c. 55]. 

 

9. Меҳнатдӯстӣ: 

Панҷаҳоро иттифоқӣ даст кард, 

Одамӣ аз меҳнат одам мешавад  [17, c. 273]. 

 

10. Одоби муошират: 

Нест таъсири сухан дар ҳеҷ доруи дигар, 

Аз ҳама одобҳо хуб аст одоби сухан  [17, c. 66]. 

 

11. Одоби меҳмондорӣ: 

Гар дари пӯшида дорӣ аз барои дӯстон, 

Нони ёру дӯстро ҳар рӯз хӯрдан шарт нест  [17, c. 81]. 

 

 Дуруст аст андешаҳои М. Шукуров, ки: «Анъанаи панду ҳикмат асоси ҳаётӣ 

дорад, дар зиндагии мардум чуқур реша давондааст ва аз ҳамин сабаб дар 

адабиёти советии тоҷик умри дубора ёфт, ҷилваҳои тоза ба зуҳур овард» [155, c. 

3]. С. Ҳакимзода низ аз вазъи сиёсиву иҷтимоии рӯзгори хеш таъсир 

пазируфтааст. Бинобар он, сарнавишти миллат, мушкилоти зиндагӣ ва ҳаводиси 

рӯзгор дар ашъори ӯ бозтоби ҳунарии худро ёфтааст.  

 Таҳлилҳо нишон доданд, ки С. Ҳакимзода панду ҳикматҳои худро бештар 

дар давраи ҳассостарини таърихи халқу миллат – ҷанги шаҳрвандӣ (1992-1997), 

ки ба ҳама паҳлуҳои зиндагии мардум таъсири манфии худро гузошт, эҷод 

намудааст. Панде мисоли равшан аст: 

 

  Тану ҷонам, Худоё, поктар кун, 

  Дилам равшантар аз нури саҳар кун. 

  Касе, ки қасд бар ҷонам намояд, 

  Шавад меҳмони ман, бологузар кун. 

  Бисоз аз моли Қорун бенасибам, 
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  Хаёли ҳирсро аз сар бадар кун. 

  Валекин як талаб дорам ман аз ту, 

  Диёрамро халос аз шӯру шар кун   [17, с. 27]. 

 

Воқеан, дар ин давра муҳити озодандешӣ тавсеа ёфт ва мардум дар 

ҷустуҷӯи ҳувияти миллӣ, динӣ ва фарҳангии худ шуда, шоирон рӯ ба эҷоди шеъри 

асилу дархӯри замон ниҳоданд. Профессорон Х. Асозода ва А. Кӯчаров дуруст 

қайд мекунанд, ки: «Дар замони истиқлолият дар шеъри тоҷик тасвирҳои ирфонӣ 

мавқеъ пайдо карданд. Шоирон пайванди маънавии инсонро ба рӯҳи поки Худо ба 

тасвир гирифта, бо ҳамин таваҷҷуҳи хонандаро ба ҳақиқати азалии тақдири инсон 

ҷалб менамоянд. Ба ин муносибат ба шеъри имрӯз истилоҳ ва устураҳои динию 

ирфонӣ ворид гардида, хаёлоти шоиронаро бойтару рангинтар намудаанд» [43, с. 

352-353].  

Шеъри С. Ҳакимзода дар баёни андешаҳои ирфонӣ аз рӯҳ ангеза мегирад ва 

басо орифонаву оқилона рӯи сафҳа мерезад. Ӯ дар ин мазмун бисёр нозук ва 

зарифона сухан мегӯяд, чунон ки дар ғазали зерин бо истифодаи бамавқеи 

санъати таҷоҳули ориф як ҷаҳон маънии ирфониро ғунҷондааст: 

 

  Бигзарад умри азизи ҷумла бо баҳсу талош, 

  Кай каломи ваҳдату ахлоқ аз бар мекунем? 

  Мекунем имонфурӯшӣ гоҳ баҳри тангае, 

  Гӯрҳои торро бо чӣ мунаввар мекунем? 

  Ташнаеро қатраи обе надода дар ҳаёт, 

  Орзуи нӯшҳо аз оби Кавсар мекунем  [17, с. 238]. 

 

 Калимаву ибораҳои ирфонӣ: «Каъба», «Қуръон», «намоз», «оят», «сура», 

«банда», «Илоҳо», «бандаи Парвардигор», «донаи меҳри Худо», «даргаҳи 

Парвардигор», «рӯзи ҳисоб», «дарбори Худованд», «сафари охират», «ҳарфи 

Қуръон», «шукронаи бешу кам», «Ҳазрати Мири Кабир», «Хизри дунёи назир» ва 
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ғайра дар ашъори С. Ҳакимзода бо санъатҳои тамсил ва талмеҳ ифода гардида, 

ҳикматҳои пандомӯз сохтаанд.  

 Ҳамин тариқ, С. Ҳакимзода ақидаҳои адолатхоҳона ва инсонпарваронаи 

худро бештар дар шакли панду ҳикмат баён намудааст, ки ин аз ҳарчи жарфтар 

сар фурӯ бурдани шоир ба муҳтавои адабиёти классикӣ ва адабиёти шифоҳии 

халқи тоҷик гувоҳӣ медиҳад.  

   

2.7. Марсияҳои Саидҷон Ҳакимзода 

  

«Марсия», «расо» (шакли ҷамъаш «маросӣ») ҳамчун як навъи махсуси 

шеъри ғиноӣ мебошад, ки «дар мотамдорӣ ва мадҳу ситоиши мурда гуфта ва 

хонда мешавад» [130, с. 644]. Ё худ марсия – «овозандозӣ, навҳагарӣ; шеъре, ки 

дар мотами касе эҷод шуда, дар он сифатҳои нек, мақому мартабаи марҳум, ғаму 

андӯҳи мотамзадагон, таъзияи хешовандону наздикони марҳум, муносибати 

гӯянда ба масъалаи маргу ҳаёт бо сӯзу гудоз баён мешавад» [157, с. 160-161].   

 Марсия ва марсиясароӣ дар адабиёти форсу тоҷик таърихи қадима дорад. 

Нахуст он дар асоси сюжетҳои фолклорӣ ҳукми мавҷудият пайдо кардааст. «Дар 

таърихи илму адаби форсу тоҷик аввалин касе, ки оид ба марсия баҳси илмӣ 

намудааст, Муҳаммад Авфии Бухороӣ мебошад. Ин муаллиф дар тазкираи 

«Лубоб-ул-албоб» дар боби нахустин аз шеър сухан ронда, расои Ҳазрати Одам 

Абулбашарро дар марги фарзандаш – Ҳобил аввалин намунаи шеъри марсия 

донистааст» [97, c. 7].     

 Намунаҳои комили шеъри расоро дар адабиёти форсу тоҷик бори аввал 

устод Рӯдакӣ дар вафоти шоирон Муродӣ ва Шаҳиди Балхӣ гуфтааст, ки ба 

талаботи жанрии  марсия созгор меояд: 

 

  Корвони Шаҳид рафт аз пеш 

  В-они мо рафта гиру меандеш. 

  Аз шумори ду чашм як тан кам 

  В-аз шумори хирад ҳазорон беш [7, c. 127].  



97 
 

 

 Бино ба гуфти адабиётшинос Т. Атахонов: «Дар адабиёти Шуравии тоҷик 

аввалин марсияро С. Айнӣ гуфта буд: «Дар фавти яке аз фарзандони Садри Зиё 

(соли 1916)» ва «Марсия дар кушта шудани бародарам Ҳоҷӣ Сироҷ дар зиндони 

амир (соли 1918)» [44, c. 190]. Марсияи дувум басо пурсӯзу гудоз аст:  

  

  Дӯстон! Фоҷиаи сахт биомад ба сарам, 

  Рафт аз ин фоҷиа рӯҳ аз тану нур аз басарам... 

  Ҷигарам об шуду рехт зи ду чашми тарам, 

  Ҷигарам, во ҷигарам, во ҷигарам, во ҷигарам [1, c. 288]. 

 

 Устодони назми Шуравии тоҷик А. Лоҳутӣ, М. Турсунзода, М. Раҳимӣ, М. 

Миршакар,  Б. Раҳимзода, С. Одиназода, Ш. Лоиқ, А. Сафар, Б. Собир ва дигарон 

дар марсиянависӣ анъанаи С. Айниро давом дода, дар он мавзуъҳои иҷтимоӣ ва 

сиёсиро дохил кардаанд.  

 С. Ҳакимзода аз зумраи шоиронест, ки дар ин жанри шеърӣ ҳунармандона 

қаламфарсоӣ намуда, марсияҳои хотирмон сурудааст. Дар эҷодиёти ин шоир 

қариб ҳамаи навъҳои маросиро дучор омадан мумкин аст, вале дар қиёс беш аз 

дигар анвои шеъри расо марсияҳои шахсӣ ва хонаводагӣ мавқеи намоён дорад. 

Муассирии ин гуна марсияҳои шоир дар шӯрангезиву пурэҳсосии онҳост.      

 «Ҳеҷ яке аз шоирони муосир, – менигорад адабиётшинос С. Чалишев, – ба 

ин дараҷа ва ба ин миқдор марсия нагуфтааст. Зиёда аз 20 марсияи ҷонгудози С. 

Ҳакимзода дар маҷмуаҳои ашъори ӯ ба табъ расидаанд, ки онҳо аз номи модар, 

падар, хоҳару бародар ва дигар наздикони марҳум гуфта шудаанд» [146, c. 29]. 

«Шевани Мирзои Расул дар марги духтараш Рухшона», «Дар марги Раҳима» 

(ҳамсари Мирзои Расул. – С.Н.), «Нолаи модари Назрӣ», «Навҳаи Абдусаиди 

Раҷаб дар марги бародар», «Фиғони Одинаи Давлат дар марги хоҳар», «Нолаи 

бобои Ризо дар марги писараш Ҷиёнхон», «Шевани Ҳикмати Одина дар марги 

фарзандаш Дилшодҷон», «Шевани Ҷӯрахони Неъмат дар марги фарзандаш 

Рустамҷон», «Шевани модари Рустамҷон», «Навҳаи падар» («Нолаи падари 
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Шералӣ»), «Нолаи модари Талбак Лолаев», «Нолаи падари Комил», «Нолаи 

модари Комил», «Нолаи модар» (дар сӯгвории писарам Шуҳратҷон) беҳтарин 

марсияҳои шахсиву хонаводагӣ маҳсуб меёбанд. Дар марсияҳои мазкур сифатҳои 

нек, қадру манзалати мутаваффо, ғаму андуҳи азодорон, тасаллияти аҳли 

хонавода ва хешону пайвандони марҳум, муносибати гӯянда ба масъалаи ҳаёту 

мамот бо сӯзу гудози бепоён ифода ёфтааст: 

 

  Дӯстон, марги бародар дарди мушкил будааст, 

  Дар тану дар ҷони кас заҳри ҳалоҳил будааст. 

  Соҳибаш девонаи манзил ба манзил будааст, 

  Гиряву фарёд аз ин дард ҳосил будааст. 

 

  Модарам аз доғи ӯ шуд синабирён оқибат, 

  Кори ӯ шуд рӯзу шабҳо оҳу афғон оқибат. 

  Рафт аз дори фано бо чашми гирён оқибат, 

  Марги фарзандон ба модар сактаи дил будааст [17, c. 347-348]. 

    

 «Аслан марсия дар эҷодиёти ман мавқеъ надошт, – гуфтааст шоир С. 

Ҳакимзода дар суҳбат ба адабиётшинос С. Чалишев. – Марги писарам Шуҳратҷон 

маро марсиясаро кард. Ин марсия («Нолаи модар» – Ч.С.) дар андак вақт баъди 

чоп шуданаш дар маҷаллаи «Садои Шарқ» бисёр машҳур шуд. Онро ҳофизони 

мумтоз Одина Ҳошим ва Умар Темур ба оҳанг дароварда, хонданд, шуҳраташ то 

Афғонистону Эрон ва дигар мамолики ҳамсоя рафт, дар ҳазорҳо қартаҳои 

магнитафон сабт шуд... Ҳамин аст сарчашмаи дарди марсиясароии банда. Барои 

касе, ки марсия гуфта бошам, писарони шодравонам Шуҳрату Табассумро пеши 

рӯ оварда, гуфтаам. Ба марсияи «Нолаи модар» Лоиқ Шералӣ, Бозор Собир ва 

дигар шоирону адабиётшиносон баҳои баланд додаанд» [146, с. 28-29].  

Марсияи «Нолаи модар» дар шакли мусаммати мураббаи таркиб нигошта 

шуда, аз бисту як банди пуршӯру афғон фароҳам омада, дар адабиёт С. 

Ҳакимзодаро ҳамчун шоири марсиясаро муаррифӣ намудааст. Чунонки худи 
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шоир иброз медорад, ин марсия дар марги нобаҳангоми писари бисту панҷсолааш 

Шуҳратҷон, ки бар асари садамаи нақлиётӣ воқеъ гаштааст, суруда шудааст. 

«Нолаи модар» бо нидои «очае» корбаст шуда, ҳолати рӯҳӣ ва дарду доғи 

модарро аз ҷудоии абадии ҷигарбандаш басо муассир ва ҷонгудоз ифода кардааст:  

   

  Кӯҳи пур аз лаълу дурру симу ганҷам Шуҳратам, 

  Навниҳоли гашта сабз аз меҳру ранҷам, Шуҳратам, 

  Шохаи бишкастаи дар бисту панҷам, Шуҳратам, 

  Луқмаи афтода бевақт аз даҳони очае [17, c. 337]. 

 

Воқеан, шоир дар марсияи мазкур аз шеваи нолаву зориҳои занони мӯягари 

кӯҳистони тоҷик, ки бо баровардани овои «бачамой» ё «бачаме» дили сангро об 

мекунанд, моҳирона истифода намуда, мазмуни мотамро тафсил бахшидааст:  

 

  Пеш аз маргат шудӣ бисёр зебо, бачаме, 

  Доштам аз ҳусни ту ҳар ҷо таманно, бачаме. 

  Ман нағунҷидам аз ин дар рӯи дунё, бачаме, 

  Гӯшаи ғам гаштааст акнун макони очае  [17, c. 337]. 

 

Китобчаи «Садафмоҳ» танҳо аз марсияи дилобкунандаи «Фиғони бародар» 

дар сӯгвории хоҳари ғуррамарг, ки Садафмоҳ ном доштааст, иборат мебошад. Ин 

марсияро нахуст дар маҷмуаи «Сӯзи дил» (1996) дучор омадем. Дар «Куллиёт»-и 

С. Ҳакимзода марсияи мавриди назар «Фиғони Одинаи Давлат дар марги хоҳар» 

номида шуда, аз 18 банди тарҷеъ таркиб ёфтааст (ниг. ба 17, с. 348).   

Марсияҳои расмӣ ё ташрифотӣ дар эҷодиёти С. Ҳакимзода бештар дар 

солҳои 90-уми асри ХХ бо тақозои вазъи сиёсию иҷтимоии кишвар мавқеъ пайдо 

намуд. С. Ҳакимзода корномаи бисёр фарзандони шуҳратманди халқро, ки дар 

роҳи озодии мардум ва ободии кишвар ҷони худро аз даст додаанд, дар марсияҳои 

«Ёдгор», «Қасам», «Дар сари қабри шаҳидон», «Бирафту як ҷаҳоне монд», 

«Аскари номаълум», «Шаҳиди Ватан», «Ёди қаҳрамон» ва ғайра ба қалам додааст. 
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Дар ин шеърҳо хотираи дурахшони фарзандони шуҷои Ватан бо сифот ва афсӯсу 

надомати муаллиф нисбат ба марги бемаҳали онҳо воқеию ҳақиқӣ тасвир ёфтааст. 

Чунонки дар шеъри «Қасам»:  

  

  Бачча будӣ, баччаи қинғолае, 

  Тир омад дар сарат чун ҷолае, 

  Рехт хунат дар фарози ёлае, 

  Ҳамчу фарзанди падар хонам туро, 

  Зинда бошам, зинда гардонам туро...  

 

  Аз барои зиндаҳо ҷон додаӣ, 

  Ҷони пур аз меҳру армон додаӣ, 

  Дар мисоли марди майдон додаӣ, 

  Ҳамчу фарзанди падар хонам туро, 

  Зинда бошам, зинда гардонам туро [17, c. 652-653]. 

 

Гузашта аз ин, шоир зимни тафсил додани тасвири сӯзу мотам ба 

масъалаҳои таърихию сиёсии давр дахл намудааст. С. Ҳакимзода ҷавонмардони 

дар корзор фавтидаро ҳамчун ҳомиён ва муҳофизони давлату миллат хонда, ба ин 

восита эҳтиром ва садоқати худро нисбат ба онҳо самимона баён доштааст. 

Чунончи, рӯзи ба хок супурдани фарзанди ҷонфидои халқ – Лангарӣ Лангариев, 

ки дар роҳи барқароршавии ҳукумати қонунӣ ва ҳифзи истиқлолияти кишвар 

ҳалок гардидааст, ин марсияи ҷонгудози шоир садо медод. Тасвирҳои тамсилӣ 

низ боиси ташаккули хусусияти бадеии шеър гардидаанд: 

 

  Ғазали Ҳофизи Шероз туро меҷӯяд, 

  Мисраи Бедили дилбоз туро меҷӯяд. 

  Ту, ки дар олами мо олами дигар будӣ, 

  Ҳама ин олами пурроз туро меҷӯяд... 

  Шукр, дорад падарат чанд ҷигарбанди дигар, 
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  Лек ӯ навҳакашон боз туро меҷӯяд  [17, с. 718]. 

 

 Дар адабиёти беш аз ҳазорсолаи форсӣ – тоҷикӣ таълифи марсияҳои 

иҷтимоӣ – таърихӣ мавқеи муносиб дорад. Онҳо дар мавзуи мусибатҳои табиӣ ё 

кушторҳои фоҷиабор суруда шудаанд. С. Ҳакимзодаро ба эҷоди марсияҳои 

пурсӯзи иҷтимоӣ – таърихӣ низ бештар воқеаҳои даҳшатбори ҷанги шаҳрвандӣ 

(1992-1997) таҳрик бахшидааст:  

 

  Оҳ, аз лолаи пажмурдаи боғу чаманам, 

  Оҳ, аз сад тани печидаи гулгулкафанам. 

  Оҳ, аз ҷанги бародаркушии ҳамватанон, 

  Ҳамчунон буғма бишуд талх шакар дар даҳанам. 

   

Оҳ, аз гиряи тифлони падаргумкарда 

  Сӯхта мағз ба мағз, об шуда ҷону танам. 

  Дод, сад дод зи теғе, ки бувад ташнаи хун, 

  Ба кадомин ғаму дарди ту бинолам, Ватанам?  [17, c. 275] 

  

  Суруди «Бачамой»-и С. Ҳакимзода нолаи ҷонсӯзи модарони замони Ҷанги 

Бузурги Ватанӣ дар фироқи фарзандони гумноми худ буда, ба марсияҳои 

таърихиву иҷтимоӣ дохил мешавад. Он соли 1986 эҷод гардида, аз рӯзи рӯи сафҳа 

омаданаш даст ба дасти модарони фарзандгумкарда дар гардиш буд. Дар он шоир 

дарду доғ ва сӯзу фироқи бепоёни модарони замони ҷангро ба таври умумӣ баён 

намудааст: 

 

Як ҷавони нозанин аз ҷанги Гирмон барнагашт, 

Як ҷаҳони орзую ишқу армон барнагашт, 

Чӯҷаи гунҷишк не, фарзанди инсон барнагашт, 

То ҳанӯз ояд ба гӯши ман суруди «Бачамой»  [17, c. 648]. 

   



102 
 

Профессор У. Сафар барҳақ мегӯяд, ки: «Баъзе марсияҳо ва сӯгномаҳо 

мутааллиқ ба зиндагии фардии шоиранд. Вале фардияте, ки зуд ба куллият 

мепайвандад, ҳамагонӣ, мардумӣ, типӣ, башарӣ мешавад» [117, с. 4].    

 С. Ҳакимзода дар манзума ва достонҳои худ низ аз марсия моҳирона кор 

гирифтааст. Чунончи, манзумаи «Ситораи Комил» ба ёди сарбози шаҳиди 

башардӯст Комилҷон Файзуллоев, ки дар корзори Афғонистони ҳамҷавор 

қаҳрамонона ҳалок гардидааст, бахшида шудааст:   

    

  «Куҷо рафтӣ, куҷоҳо, эй баҳодур, 

Намудӣ модаратро зиндадаргӯр. 

Дилам шуд аз бароят пора-пора, 

Туро, ҷонам, намеёбам дубора. 

Накардӣ раҳм бар ҷони ҷавонат, 

Ба ҳоли ту бубинам душманонат!» [«Нолаи модар». 17, с. 898] 

  

Дар манзумаи мазкур шоир тавонистааст бо баёни равшан ва тасвири ҳолат 

заминаи воқеӣ ва пурандуҳи марги ғайриинтизори мутаваффоро ба вуҷуд оварад 

ва марсияҳоро аз номи падару модар, модаркалон ва маҳбубаи марҳум баён 

намуда, ба ин васила мазмунро тафсил бахшад. 

Яке аз воситаҳои асосӣ, ки дар гуфтани шеъри марсия марсум аст, истифода 

аз усули шахси фавтидаро ба гуфтор овардан мебошад. Онро метавон ҳамчун 

навъе аз санъати ташхис шумурд, ки ин ҳунари шоирии С. Ҳакимзода дар 

манзумаи «Ситораи Комил» ба чашм расид. Рӯҳи қаҳрамон аз он шод аст, ки дар 

таъмини амнияти халқи афғон саҳми худро гузоштааст. Мазмуни порчаи зерин ин 

фикрро собит мекунад: 

   

  «Агарчи дарди ман дармон надорад, 

Талоши зиндагӣ поён надорад. 

Агарчи қиблагоҳам беписар шуд, 

Дилам, шодам, ки пеш аз марг тар шуд»  [17, с. 896]. 
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С. Ҳакимзода дар сӯгвории адибон М. Турсунзода, Б. Раҳимзода, С. 

Вализода, Ф. Муҳаммадиев, Ҳ. Файзулло ва Ш. Лоиқ марсияҳои ғамангезу 

риққатовар эҷод намудааст. Марги нобаҳангоми М. Турсунзода, ки ба Рӯзҳои 

адабиёти Шуравӣ дар Тоҷикистон рост омад, барои кулли сокинони мамлакати 

паҳновари Иттиҳоди Шуравӣ ва илму фарҳанги миллати тоҷик талафоти вазнин 

буд. Дар марсияҳои «Сӯзи фавташ ҷовидон афтод», «Боз назди рӯд рафт», «Боз 

Турсунзода мегӯему месӯзем мо»-и С. Ҳакимзода, ки дар жанрҳои ғазал, қитъа ва 

чаҳорпора эҷод шудаанд, чи қадар ба миллати тоҷик мушкилу ҷонсӯз будани 

марги чунин абармардони илму адаб ва солҳо дар Ватан холӣ мондани ҷойи онҳо 

бо корбурди санъатҳои ташбеҳу муболиға ва дигар воситаҳои тасвирӣ баён 

гардидааст. Шеъри «Боз Турсунзода мегӯему месӯзем мо» бо равониву шевоӣ, 

муҳаббату садоқат ва рӯҳи миллии худ ҷолиб буда, дар он шевани мардуми тоҷик 

аз даргузашти шоири оламшумули худ басо муассир ифода ёфтааст. С. Ҳакимзода 

бо суолҳои таҷоҳулона ба  шеър қувваи баланди ифоданокӣ бахшидааст:   

  

  Кӣ тавонад сӯхтан, ҳам сохтан монанди ӯ, 

  Кӣ тавонад кард дигар кори Турсунзодаро? 

  Кӣ тавонад гуфтугӯ кардан ба дунёе ба шеър, 

  Кӣ тавонад бурд дигар бори Турсунзодаро?      [17, c. 677]. 

 

 Ҳамин тариқ, марсияҳои шоир бо ҷанбаи амиқи халқӣ ва имконоти тасвир 

дар қолабҳои гуногуни шеърӣ – навъҳои мусаммат, тарҷеъбанд, қитъа, маснавӣ, 

ғазал, чаҳорпора, нимоӣ бо камоли маҳорат суруда шуда, дар замон ва шароитҳои 

гуногуни иҷтимоӣ эҷод гардидаанд ва бозгӯи ҳунари волои нигорандагӣ, 

ҳассосияти баланд, мавқеи иҷтимоӣ ва симои адабии шоир мебошанд. 

Умуман, С. Ҳакимзода муҳимтарин мавзуъҳои фарҳангӣ ва иҷтимоиро 

вобаста ба талаботи давру замон ҳунармандона ва воқеъбинона ба тасвир 

гирифта, бо ҳамин дар рушду нумӯи назми тоҷики баъди Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва 

даврони Истиқлолияти кишвар ҳиссаи муносиб ҳамроҳ кардааст.  
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БОБИ III 

ХУСУСИЯТҲОИ ЖАНРӢ ВА САБКИИ АШЪОРИ С. ҲАКИМЗОДА 

3.1. Хусусиятҳои жанрии ашъори шоир 

  

Яке аз қисматҳои умдаи адабиётшиносиро таҳлилу таҳқиқи жанрҳои адабӣ 

фаро мегирад, зеро бе омӯзиш ва ҳаллу фасли онҳо бисёр масоили назариявии 

адабиёти гузашта ва имрӯзаро равшан намудан душвор аст. «Жанрҳои бадеӣ, – 

таъкид месозад адабиётшинос Х. Асозода, – фақат дар марҳалаи инкишофи 

санъати сухан пайдо шуда, сипас баробари адабиёту санъат вусъат меёбад» [42, c. 

22].   

 Мусалламан, дар ҳар давру замон, вобаста ба шароитҳои таърихиву 

иҷтимоӣ, тағйирёбии муносибат ва ҳолатҳои гуногуни рӯҳии инсон тарзи тасвир 

ва услуби нигориш низ таҷдиди назар меёбад. Ба гуфти профессор Ш. Солеҳов, 

«Ин марҳилаи адабиёт (давраи инкори суннатҳо ва мерос – С.Н.) то солҳои 50-

уми асри ХХ давом меёбад. Охирҳои солҳои 50-60-уми асри ХХ-ро Ҷумъабой 

Ҳамроев, профессори Донишгоҳи давлатии Самарқанд, ҳамчун давраи «бозгашт 

ба суннатҳои адабии гузашта ва эҳёи анъанаҳои миллии адабӣ» арзёбӣ намудааст, 

ки ин қобили таваҷҷуҳ мебошад» [124, с. 12].     

 Бо зуҳури адибоне, монанди М. Турсунзода, С. Улуғзода, Ф. Муҳаммадиев, 

М. Қаноат, А. Шукӯҳӣ, Ғ. Мирзо ва баъдтар Ш. Лоиқ,  Б. Собир, С. Турсун, 

Гулназар, С. Гулрухсор, А. Сафар, С. Ҳакимзода  ва дигарон дар адабиёти 

муосири тоҷик як растохези ҷолиби адабие рух дод. Ин адибон, пеш аз ҳама, 

уфуқҳои ояндаи назму насри адабиёти нимаи дуюми асри бистро муайян намуда, 

масоили ахлоқи ҷомеа ва хусусан, худшиносиву худогоҳии миллиро меҳвари 

асосии тасвир қарор доданд.  

Хусусиятҳои жанрӣ, санъат ва воситаҳои тасвир дар ашъори С. Ҳакимзода 

ба ду қисмат ҷудо мешаванд: анъанавӣ ва навоварона, ки шоир дар ҳар ду самт 

муваффақу комёб аст. «Куллиёт»-и С. Ҳакимзода аз 343 ғазал, 77 маснавӣ, 49 

қитъа, 90 рубоӣ, 80 дубайтӣ, 2 мустазод, 6 мусаллас, 30 мураббаъ, 2 мухаммас, 4 
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мусаддас, 2 мусамман, 1 муашшар, 23 тарҷеъбанд, 10 таркиббанд, 7 фард 

(такбайт), 3 қасида, 2 манзума, 6 достон, 296 чаҳорпора, 36 шеъри нимоӣ мураттаб 

гардидааст. Ин навъҳои шеър дар давраҳои гуногуни эҷодиёти шоир таълиф 

ёфтаанд.  

3.1.1. Ғазал 

 

Жанри маъмултарину писандидатарини адабиёти тоҷик – ғазал дар осори С. 

Ҳакимзода мавқеи аввалиндараҷа ва арзанда дорад. Ба қавли Бедил, шоири 

ғазалсаро аз қабили беҳтарину тавонотарин адиб маҳсуб меёбад:  

 

  Бедил, гуҳари назм касерост, ки имрӯз 

  Дар баҳри ғазал заврақи андеша давонад [3, c. 303]. 

 

Таърифи нисбатан пурраи ғазалро Қабулмуҳаммад дар «Ҳафт кулзум» (ҷ.7) 

чунин баён мекунад: «Бидон, ки ғазал дар луғат дӯст доштани ҳадис бо занон ва 

дар истилоҳ абёти чанд аст муттаҳид дар вазну қофия ва байти аввали он 

мусарраъ бошад ва мусарраъ байтеро гӯянд, ки ҳар ду мисраи ӯ қофиядор бошад, 

онро матлаъ ва мабдаъ номанд ва байти сонӣ, агар ҳар ду мисрааш қофиядор 

бошад, зеби матлаъ ва ҳусни матлаъ ва байти охирро мақтаъ ва хотима хонанд...» 

[89, с. 70].   

И. С. Брагинский изҳор доштааст, ки: «Дар адабиёти форсу тоҷик ғазал 

таърихи қадима дорад ва асоси он дар фолклор аст. Аз ин рӯ, ғазал ҳанӯз дар 

адабиёти асри Х вуҷуд доштааст ва он дар эҷодиёти Рӯдакӣ истифода шудааст» 

[52, с. 100]. 

Тавре мусаллам аст, ба сурудани ғазал устод Рӯдакӣ оғоз карда, шоирони 

баъдина ба ин суннати эҷодӣ пайравӣ намудаанд ва онро аз лиҳози ҳаҷму маънӣ 

такмил додаанд. Шоирони ғазалсаро бо гузашти айём ба қолаби ғазал тадриҷан 

мавзуъҳои сиёсӣ ва иҷтимоиро ворид карда, доираи фарогирии онро вусъат 

бахшидаанд. 
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Ибтидои асри ХХ дар назми Шуравии тоҷик ин жанр чун анъанаи 

куҳнасароӣ як андоза маҳдуд гардида буд, аммо аз солҳои 60-ум инҷониб ғазал 

басо маъмул гашт ва ба худ оҳанги наву замонавӣ касб намуд. 

Дар адабиёти замони истиқлол ғазал вусъати тоза пайдо намуд. Ин жанр 

махсусан, дар эҷодиёти Ш. Лоиқ, Б. Собир, С. Гулрухсор, Гулназар, Ҳ. Ғоиб, А. 

Муродӣ, Р. Назрӣ, М. Ғоиб, А. Сафар, С. Айюбӣ, Фарзона, С.А. Маҳзун, Шаҳрия, 

Ш. Бунёд, Озарахш намоёнтар ҷило медиҳад. Дар ин миён ғазалҳои суфтаву равон 

ва дилошӯбу гуворои С. Ҳакимзодаро наметавон истисно кард. Таркиби ғазалҳои 

С. Ҳакимзода аз ҷиҳати миқдори абёти дар «Куллиёт» ҷойдода чунинанд: 

Ғазале, ки аз 4 байт иборат аст: 21 адад; 

Ғазале, ки аз 5 байт иборат аст: 63 адад; 

Ғазале, ки аз 6 байт иборат аст: 115 адад; 

Ғазале, ки аз 7 байт иборат аст: 86 адад; 

Ғазале, ки аз 8 байт иборат аст: 28 адад; 

Ғазале, ки аз 9 байт иборат аст: 8 адад; 

Ғазале, ки аз 10 байт иборат аст: 9 адад; 

Ғазале, ки аз 11 байт иборат аст: 5 адад; 

Ғазале, ки аз 12 байт иборат аст: 2 адад; 

Ғазале, ки аз 13 байт иборат аст: 2 адад; 

Ғазале, ки аз 14 байт иборат аст: 2 адад; 

Ғазале, ки аз 16 байт иборат аст: 1 адад; 

Ғазале, ки аз 17 байт иборат аст: 1 адад; 

 Ҳамагӣ: 343 адад.  

 Маврид ба зикр аст, ки 3 ғазали С. Ҳакимзода, ки аз шашбайтӣ иборатанд ва 

12.09.1965 дар саҳифаи 3-юми рӯзномаи минтақавии «Ҳаёти қишлоқ» нашр 

ёфтаанд, дар ягон маҷмуаи ашъор ва «Куллиёт»-и шоир ба чашм нарасид. Яъне, 

ғазалҳои рӯзномавии шоир (“Рӯят ба мисоли офтоб аст», «З-он дам, ки фитод дил 

ба домат» ва «Ман ишқпарасти устуворам» [26, c. 3]) бо сабабҳои номаълум аз 

доираи назар берун мондаанд. Бо замми онҳо шумораи умумии ғазалҳои С. 

Ҳакимзода ба 346 адад мерасад.  
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 Яке аз хусусиятҳои ҷолиби ғазал дар шеъри классикӣ ин байти тахаллус 

мебошад. «Агар дар давраҳои феодалӣ бинобар тақозои шароити конкрети ҳаётӣ 

дар ғазал байти тахаллус ба тарзи ҳатмӣ ба анъана табдил ёфта бошад, дар давраи 

нав (манзур адабиёти муосир. – С. Н.) байти тахаллус ҳатмӣ нест, яъне ин анъана 

қудрати худро гум кардааст» [86, c. 51]. Бояд қайд кард, ки ҳамагӣ дар 5 шеъри С. 

Ҳакимзода байти тахаллус ба чашм расид [17, с. 55, 187, 360, 363, 770]. Аксари 

ғазалиёти С. Ҳакимзода мураддафанд ва радиф барои равшану возеҳ ифода 

ёфтани мундариҷаи ғоявии онҳо зиёда ёрӣ мерасонад.  

 Ғазалиёти С. Ҳакимзода аз ҷиҳати сохт ду навъ шакл гирифтаанд: якум, 

ғазалҳое, ки аз сар то охир ба як мавзуъ бахшида шудаанд. Шумораи онҳо дар 

«Куллиёт»-и шоир 151 адад ва бо иловаи се ғазали рӯзномавие, ки дар ягон 

маҷмуаи шеър ва «Куллиёт» ворид карда нашудааст, 154 ададро ташкил медиҳад. 

Чунин ғазалҳо вобаста ба тасвири ҳолатҳои гуногуни қаҳрамони ғиноӣ ё воқеоту 

ҳодисот номгузорӣ шудаанд. Адабиётшиносон чунин ғазалҳоро ғазалҳои 

мусалсал ном мебаранд. Масалан, шеърҳои «Бо туем, Куба!», «Духтари рус», 

«Сухан», «Сурудам», «Айби ҳуснат», «Ниёиш», «Рақси тоҷикӣ», «Тоҷикбачаҳо», 

«Дар сари қабри шаҳидон» аз қабили ғазалҳои мусалсал мебошанд: 

 

  Шаҳдгуфторанд тоҷикбачаҳо, 

  Чашми бедоранд тоҷикбачаҳо. 

  Зодгоҳи хешро аз ҷону дил 

  Дӯст медоранд тоҷикбачаҳо. 

  Аз раҳи неки ниёгон мераванд, 

  Номбардоранд тоҷикбачаҳо. 

  Бар сари ин Тоҷикистони азиз 

  Тоҷ бигзоранд тоҷикбачаҳо  [17, с. 276]. 

 

 Ғазали мазкур дар баҳри рамали мусаддаси маҳзуф ё мақсур суруда шудааст 

ва мураддафу муқаффост. Вожаи «тоҷикбачаҳо» ҳамчун радиф ватанпарастӣ ва 

созандагии ҷавонони имрӯзаи тоҷикро муъҷаз ва мутантан ифода намудааст.   
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 Дуюм, ғазалҳое, ки ҳар байти онҳо сари худ истиқлол доранд ва дорои 

мазмунҳои гуногун мебошанд. Дар «Куллиёт»-и шоир чунин ғазалҳо 192 ададро 

ташкил медиҳанд. Чунин ғазалҳои С. Ҳакимзода дар мавзуи ишқӣ- иҷтимоӣ эҷод 

шуда, оҳангҳои ҳикматбор ва андарзӣ доранд: 

 

  Шеърҳои ишқиямро дар баҳорон гуфтаам, 

  Қиссаи ғамҳои худро рӯзи борон гуфтаам. 

Ғам надорам аз ками хешу зиёди дигарон, 

Ҳар ками худро ман аз баҳри ҳазорон гуфтаам. 

Ҳар қадар ки мебурандам, боз боло меравам,  

  Ин суханро аз забони токзорон гуфтаам. 

  Дар баландиҳо бимирад ҳар уқоби тезчанг, 

  Ин ҳақиқат дар мисоли Сарбадорон гуфтаам. 

  Хешро бо қисмати халқу Ватан пайвастаам, 

  Ҳар чи гуфтам аз барои ҳамдиёрон гуфтаам [17, с. 33]. 

 

Ғазалҳои солҳои 90-уми асри ХХ эҷодкардаи С. Ҳакимзода баъзан ҷанбаи 

қавии иҷтимоӣ-эътирозӣ ва шиквоӣ касб намудааст, ки адабиётшинос А. 

Абдуманнон чунин ғазалҳоро ба «равияи публитсистии услуб» [32А, с. 16] мансуб 

донистааст. 

 

  Зи пеши роҳи ростон фиканда кӯҳу бора бод, 

  Ба рағми доду беғамӣ баланд дасти чора бод. 

  Сари касе, ки ҷангро умеду орзу кунад, 

  Ба зери роҳи оҳану ба зери сад қатора бод. 

  Рухи тамоми дӯстон чу офтоби нурбор 

  Дили сиёҳи душманон чу абри пора - пора бод  [17, с. 278]. 
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 Умуман, ғазалҳои С. Ҳакимзода аз лиҳози ҳаҷму маънӣ дар пояи баланд 

тарҳрезӣ шуда, қофияҳои сареҳу радифҳои хушоянд муҷиби дилписандиву 

хушоҳангии онҳо гардидаанд.  

 «Ба назари мо, – андешаронӣ кардааст адабиётшинос Ш. Саидҷаъфаров, – 

дар эҷодиёти адибон А. Сафар, С. Ҳакимзода, Ҳ. Ғоиб, М. Ғоиб, С. Айюбӣ зиёд 

гардидани ғазал аз ду ҷиҳат аст:  

1) Ҳамкорӣ кардан ба раванди умумии адабиёти муосир; 

2) Таъсири файзбори адабиёти гузашта; 

Таъсири ғазалсароии адабиёти гузашта ба адибони муосир аз он ҷиҳат ҳам афзуд, 

ки солҳои 70-80 нашри осори бузургони гузашта аз тарафи чопхонаҳои ҷумҳурӣ 

ҷоннок гардид. Ҷойи тардид ҳам нест, ки батакрор чоп кардани осори Амир 

Хусрав, Саъдӣ, Ҳофиз, Камол, Сайидо, Соиб ва амсоли онҳо дар ин бобат таъсири 

дилхоҳ расонд» [108, с. 4-5]. 

 

3.1.2. Маснавӣ 

  

Адабиётшиносон маснавиро аз қадимтарин анвои шеъри форсӣ-тоҷикӣ 

донистаанд. «Байтҳои парокандае, ки аз «Шоҳнома»-и Масъуди Марвазӣ 

(авохири қарни Х) ва «Калила ва Димна»-и Рӯдакӣ боқӣ мондааст, нишонаи 

қадимӣ будани корбурди ин қолаби шеърӣ дар миёни шоирони форсизабон аст» 

[154, с. 144]. Воқеан, маснавӣ шакли шеърии хоссаи адабиёти форсу тоҷик аст. 

Маънии луғавии «маснавӣ» «ду-ду, дугонӣ» мебошад, ки онро «муздаваҷ» низ 

номидаанд. «Дар истилоҳ маснавӣ шакли шеъриест, ки ҳар ду мисрааш дорои як 

қофия мебошад» [85, с. 168].  Он шакли шеъриест,  ки метавонад ҳам асари хурди 

ғиноӣ, яъне маснавиҳои хурд-хурди иборат то 40-50-байтӣ ва ҳам асари 

калонҳаҷми беш аз 1000-2000-байтӣ бошад. С. Ҳакимзода дар эҷоди ҳам 

маснавиҳои кӯчак ва ҳам маснавиҳои бузург маҳорати баланд нишон додааст. 

Маснавиҳои кӯчаки шоир аз 3 байт то 44 байтро ташкил додаанд: 

Маснавиҳои себайта – 8-то; 

Маснавиҳои чорбайта – 7-то; 
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Маснавиҳои панҷбайта – 13-то; 

Маснавиҳои шашбайта – 8-то; 

Маснавиҳои ҳафтбайта – 11-то; 

Маснавиҳои ҳаштбайта – 9-то; 

Маснавиҳои нуҳбайта – 4-то; 

Маснавиҳои даҳбайта – 3-то; 

Маснавиҳои ёздаҳбайта – 3-то; 

Маснавиҳои дувоздаҳбайта – 1-то; 

Маснавиҳои сездаҳбайта – 2-то; 

Маснавиҳои чордаҳбайта – 2-то; 

Маснавиҳои понздаҳбайта – 1-то; 

Маснавиҳои ҳабдаҳбайта – 1-то; 

Маснавиҳои бистушашбайта – 2-то; 

Маснавиҳои бистунуҳбайта – 1-то; 

Маснавиҳои чилучорбайта – 1-то; 

 Маснавиҳои С. Ҳакимзода дар вазнҳои гуногун ва мавзуъҳои панду ҳикмат, 

ҳаҷву истеҳзо, тасвири табиат, ишқу муҳаббат эҷод шудаанд. Гоҳо дар ин навъи  

шеърӣ С. Ҳакимзода марсия низ сурудааст. Албатта, вобаста ба вазъи замон, 

ҳодисоту воқеот ва шароити зиндагӣ забон ва тарзи тасвир дар маснавӣ ба 

тағйирот дучор гардидааст.  

 Дар ашъори С. Ҳакимзода аз қолаби «Шоҳнома» дида, маснавиҳои 

ғазалмонанд бештар мавқеъ доранд: «Меҳри Ватан», «Муроҷиат», «Баҳор», «Дар 

сӯроғи ҷавонӣ», «Меҳмонхона», «Насими тоза», «Ёди қаҳрамон», 

«Гаҳворабандон», «Шеъри ман», «Духтари тоҷик», «Дунёи орзу» ва монанди инҳо 

таваҷҷуҳи хосса доштани шоирро ба ин навъи шеър бараъло нишон медиҳад. 

Шеъри «Баҳори боғ» бо номаш басо мувофиқ афтода, як манзараи 

ҳиссиётбарангезу сурурафзоро пеши чашм ҳувайдо месозад:  
 

  Санҷид бӯ кунад паҳн,  

  Зарбед мӯ кунад паҳн. 

  Аз шохаҳои пургул 
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  Дорад анор кокул. 

  Рӯ-рӯи токи ангур 

  То осмон равад мӯр, 

  Гӯё ки ҳаст бозор 

  Дар шохаи сафедор... [17, с. 517] 

С. Ҳакимзода қалами худро дар таълифи асарҳои калонҳаҷм низ озмудааст. 

Аслан, манзума ва достонҳои шоир аз ҷиҳати сохту таркиб дар пайравӣ ба 

адабиёти классикӣ дар шакли маснавӣ эҷод шудаанд ва баъзе аз онҳо ба ҳамду 

наът ва муноҷот оғоз ёфтаанд. Манзумаҳо – «Ситораи Комил» (70 байт), «Пораи 

нон» (36 байт); достонҳо – «Номаи дил» (202 байт), «Ситораи зафар» (129 байт), 

«Достони Сангак» (218 байт), «Ҳамдили дарё» (153 байт), «Фидоӣ» (120 байт), 

«Рангҳои зиндагӣ» (271 байт) буда, дар онҳо адиб бо тавсифу  тасвирҳои 

мушаххас ва овардани мақолу зарбулмасалҳо сарнавишти қаҳрамонро равшану 

возеҳ баррасӣ мекунад.    

Шоир дар таълифи достони «Фидоӣ» ва «Достони Сангак» қолаби 

маснавиро риоя карда, аз вазн ва жанрҳои ҳархела бо камоли маҳорат истифода 

кардааст. Инчунин, тарзи нигориши манзумаи «Пораи нон» ҷолиб ба чашм 

мерасад. Манзумаи мавриди назар аз 5 қисм таркиб ёфтааст: қисми 1 – нимоӣ, 

қисмҳои 2, 3, 4 – дар шакли чаҳорпора таълиф ёфта, қисмати панҷум дар қолаби 

мусаммати мусалласи тарҷеъ рӯи кор омадааст. Дар қисми аввал, ки аз ду банд 

иборат аст, шоир мисраъҳоро ба таври пилаконӣ буриш додааст: 

   Ман зиндаам,  

   Ман зиндаам, 

   Ҳамроҳи ёрон зиндаам. 

   То ҳаст дар рӯи замин 

   Як пораи нон, зиндаам  [17, с. 488-490]. 

Он дар шаклҳои нимоӣ (қисми I), чаҳорпора (қисматҳои II, III, IV) ва 

мусаммати мусаллас (қисми V) навишта шуда, дар он анъана ва навоварӣ ба ҳам 

пайванди қавӣ доранд. С. Ҳакимзода дар таълифи манзума ва достонҳои худ аз 

воқеияти таърихӣ дур нарафта, симои қаҳрамонҳояшро, ки аз шарафмандони 
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Ватан ва сарсупурдагони роҳи озодию истиқлолият дар кишвар ба ҳисоб 

мераванд, моҳирона тасвир намуда, ба воситаи нақли сюжет олами ботинии 

онҳоро кушодааст. Барои равшантар нишон додани ин ҳолатҳо муаллиф аксар аз 

руҷуъҳои ғиноӣ бамаврид истифода кардааст.  

 Достони «Номаи дил» соли 1996 эҷод гардида, тавре дар фасли дуюми боби 

дуввум ишора гардид, он дар адабиёти муосири тоҷик яке аз аввалин асарҳои 

манзуми калонҳаҷмест, ки дар васфу ситоиши Пешвои миллат, Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

суруда шудааст.  

  

3.1.3. Қитъа 

  

Қитъа (қофияаш: аб, вб, гб...), ки онро адабиётшиносон гоҳо «ғазали 

сарбурида» низ гуфтаанд, аз навъҳои куҳанбунёду қадимӣ дар таърихи адабиёти 

форсу тоҷик буда, миқдори онҳо дар осори С. Ҳакимзода 49 ададро ташкил 

додаанд. Қитъаҳои шоир аз ду байт то ҳашт байтро дар бар гирифтаанд: 

Қитъаҳои дубайта – 15-то; 

Қитъаҳои себайта – 3-то; 

Қитъаҳои чорбайта – 11-то; 

Қитъаҳои панҷбайта – 7-то; 

Қитъаҳои шашбайта – 6-то; 

Қитъаҳои ҳафтбайта – 2-то; 

Қитъаҳои ҳаштбайта – 5-то. 

 Асосан, ин навъи шеър хосси давраи аввали эҷодиёти С. Ҳакимзода маҳсуб 

меёбад. Тасвири паҳлуҳои мухталифи ҳаёт, гиромидошти умр, эҳтироми дӯстону 

пайвандон, арҷгузорӣ ба арзишҳои миллӣ, зебоиҳои пурафсуни диёр, ишқу 

муҳаббати воқеию самимӣ фарогири муҳтавои муқаттаоти С. Ҳакимзода 

мебошанд. Қитъаҳои «Гавҳар», «Хоҳиш», «Суғдидухтарон», «Гаҳвора», 

«Дӯстам», «Сабзосабз», «Шаршара», «Эй дил», «Ёри ман танҳо туӣ» дар ашъори 

шоир назаррасу ҷолибанд: 
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  Ба монанди нигоҳи чашми ошиқ 

  Туӣ дар сина пурасрор, эй дил. 

  Туӣ оинаи ҳастиям, охир, 

  Туӣ дунёи меҳри ёр, эй дил. 

  Зи ҷӯшу беқарориҳот гашта 

  Маро ҳар сатр оташбор, эй дил. 

  Ҳамеша бо садоқат дар бари ман, 

  Туӣ чун посбон бедор, эй дил [17, c. 750]. 

  

 «Қитъа, – гуфтааст Р. Мусулмониён, – чунон хусусияти нодире дорад, ки 

дар вай аҳволи зиндагии шахс реалистона инъикос меёбад. Мавқеи ҷамъиятии 

шоир, вазъи иқтисодии вай, кайфияти хонадон, зану фарзанд ва амсоли инҳо дар 

қитъа таҷассум мешавад. Дақиқтарин маълумотро доир ба ҳаёту фаъолияти 

муаллиф аз муқаттаоти вай пайдо кардан мумкин аст. Ба ин маънӣ метавон гуфт, 

ки қитъа «хусусияти маҳрамона дорад» [85, c. 166]. 

    

3.1.4. Рубоӣ ва дубайтӣ 

 

Рубоӣ навъе аз шаклҳои қадими шеъри форсӣ-тоҷикист, ки онро 

бузургтарин рубоисарои адабиёти классикии форсу тоҷик Умари Хайёми 

Нишопурӣ (асри XII) ба дараҷаи камолот расондааст. Ин жанри писандида ва 

марғуб на танҳо дар назми асримиёнагӣ, инчунин дар назми давраи нави адабиёт 

низ мавқеи муносиб ва домани густарда дошта, ба навъҳои ишқӣ, манзаравӣ, 

фалсафӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ, ахлоқӣ ва ғайра ҷудо мешавад. Мавҷудияти 5 рубоӣ дар 

маҷмуаи аввали С. Ҳакимзода гувоҳи он аст, ки шоир ба сурудани ин навъи шеър 

ҳанӯз дар айёми ҷавонӣ оғоз намудааст. Мавзуи рубоиёти шоир фароху 

доманадор аст. С. Ҳакимзода дар сурудани рубоӣ рӯҳи замона ва вусъати хаёли 

ҷадид дорад. Ӯ дар ин жанри осоннамои мушкилбаён, ки ба ибораи классикӣ 

«саҳли мумтанеъ» ном дорад, бисёр мавзуъҳои пешинаро бо имрӯза омехтаву 
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мукаммал намуда, ишқу баҳор, хушиву хуррамии рӯзгор, васфи ёр, эҳтироми 

волидайн, қадри фарзанд, тараннуми Ватан ва сарзамини аҷдодӣ, бақои давлат, 

иттиҳоди миллат ва ғайраро табииву муассир матраҳ намудааст:  

 

 Хушзавқтар аз мурғи чаман бояд буд, 

 Эҳсосгари дарди Ватан бояд буд. 

 Монандаи Одинаи Ҳошим умре 

 Дар маъракаи шеъру сухан бояд буд [17, с. 333]. 

 

Рубоиёти С. Ҳакимзода дар «Куллиёт» 90 ададро ташкил медиҳад. Инчунин, 

«Суруди муҳоҷирон» ба андешаи инҷониб рубоист, зеро ба талаботи сохтори 

рубоӣ ҷавобгӯст.  

Агар сохти қофияи рубоӣ ааба бошад, онро рубоии хасӣ меноманд ва 

аксари рубоиёти шоир чунин тарзи қофиябандӣ доранд. Тасвири гулу гиёҳи 

сарзамини пурфайз манбаи илҳоми шоири ватандӯст мебошад:  

 

  Бӯйи гули хор кӯҳпарастам кардаст, 

  Чойи гули хор масти мастам кардаст. 

  Дар чидани он қалам занад бар дастам 

  Неши қаламаш қаламбадастам кардаст [17, с. 320]. 

 

Рубоие, ки дар он ҳар чаҳор мисраъ ҳамқофия мешавад, рубоии тарона ном 

дорад, ки дар ашъори С. Ҳакимзода ин навъи рубоӣ мушоҳида нагардид. 

Дубайтӣ низ жанри анъанавии адабиест, ки барои ифодаи эҳсосоти гуворою 

ногувори қаҳрамони ғиноӣ рӯи кор меояд. Ин навъи шеър дар эҷодиёти С. 

Ҳакимзода 80 ададро ташкил медиҳад. Воқеан, дар адабиёти китобӣ намунаҳои 

дубайтӣ дар ашъори Маҳмуди Варроқ (асри IX) мушоҳида мегардад, ки дар баҳри 

ҳазаҷи мусаддаси маҳзуф суруда шудаанд. Баъдтар дубайтӣ дар ашъори 

Боботоҳири Урён (асри XI) инкишоф ёфт ва минбаъд ба сабаби нуфузи баланд 

пайдо кардани тасаввуф ва андешаҳои ирфонию фалсафӣ дар адабиёти китобӣ то 
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ибтидои асри ХХ он чандон равнақ пайдо накард. Шоирон дар ин давра ба 

сурудани рубоӣ бештар майл намуданд [67А, с. 29].   

Аввалин дубайтиҳои С. Ҳакимзода дар маҷмуаҳои «Кӯҳпора» (1996) ва 

«Нури чашм» (1999) ҷой дода шудаанд. Шоир мавзуъ ва мазмунҳои ишқӣ, 

иҷтимоӣ, сиёсӣ, фалсафӣ, ҳаҷвӣ ва монанди инҳоро дар дубайтиҳои худ моҳирона 

ва ҳадафмандона матраҳ намуда, тамоми гирудори зиндагӣ, нӯшу неши замона, 

дарду алами худро ҳамчун як шахси огоҳ аз туғёни ботинии инсон баён медорад: 

 

 Дилам лабрези заҳри интиқом аст, 

 Ду дастам тирдони нотамом аст – 

 Ба рағми он ки ҷӯяд рӯзии муфт, 

 Ба рағми он ки нони ӯ ҳаром аст [17, с. 307]. 

 

С. Ҳакимзода ишқро, ки мавзуи асосии дубайтист, хеле зебову пурэҳсос 

тасвир намудааст: 

 

 Хаёламро парешон мекунад дил, 

 Сарамро чархи гардон мекунад дил. 

 Барои як нигоҳи дилфиребе 

 Маро ҳар рӯз гирён мекунад дил [17, с. 313]. 

 

Дубайтиро, баъзан, бо рубоӣ омехта мекунанд. Дуруст аст, ки ин ду навъи 

шеър бо ҳам умумияти хосса доранд: аввал ин ки аз чор мисраъ иборатанд; дувум, 

қофиябандияшон низ монанд аст. Аслан тафовут байни ин ду жанр дар вазн аст. 

Дубайтӣ танҳо як вазн дорад, ки он ҳазаҷи мусаддаси маҳзуф ё мақсур (мафоӣлун, 

мафоӣлун, фаъӯлун ё мафоил) мебошад. «Офарандаи рубоӣ танҳо дар шаҷараҳои 

24-гонаи ахрабу ахрами баҳри ҳазаҷ метавонад рубоӣ гӯяд... Рубоӣ дар байни 

анвои назми форсӣ ягона жанрест, ки истиқлоли вазни худро то имрӯз нигоҳ 

дошта, ягон жанри дигаре натавонистааст вазни онро пурра тасарруф намояд» [34, 

с. 3].   
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3.1.5. Қасида 

  

Қасида яке аз навъҳои муҳим ва асосии назми классикии форсу тоҷик буда, 

таърихи хеле қадим ва тӯлонӣ дорад. Ин истилоҳ аз калимаи арабии «қасд» 

гирифта шуда, маънои луғавиаш «мағзи бузург» аст. Адабиётшиносон қасидаро аз 

анвои пуркорбурди шеъри куҳан номида, пайдоиш ва таҳаввули дигар навъҳои 

шеърро, аз қабили ғазал, қитъа, мусаммат ва тарҷеъбанду таркиббанд, ба он 

вобаста медонанд. «Шоирӣ дар Эрон, – мегӯяд Шиблии Нуъмонӣ, – аз қасида оғоз 

шуда... ва гӯё аз дарахти қасида қаламае гирифта, онро нишондаанд» [95, с. 38]. 

Қасида дар мавзуъҳои гуногуни ҳаётӣ (ҳодисаҳои таърихӣ, кору аъмоли ашхоси 

ҷудогона, иншооти азим – қасру кӯшкҳо, фаслҳои сол ва амсоли инҳо) бо қофияи 

ягонаи аа, ба, ва... суруда мешавад. Азбаски доираи мавзуоти қасида васеъ аст, ба 

ҳар як навъи он мувофиқи мавзуи марказиаш истилоҳи ҷудогонаро мансуб 

кардаанд: ҳолия, ишқия, мадҳия, ҳаҷвия, ҳабсия...    

 Дар эҷодиёти С. Ҳакимзода ҳамагӣ се қасида мавҷуд буда, дар мадҳу 

ситоиши ашхоси барӯманди ҷомеаи кунунӣ суруда шудаанд. Қасидаи «Хӯшаи 

армон» аз 26 байт таркиб ёфта, дар ситоиши Раҳмоналӣ Амиров навишта 

шудааст: 

 

  Нек бошад аз азал рафтори Раҳмони Амир, 

  Пок чун оинае  пиндори Раҳмони Амир. 

  Хӯшаи армони ӯро гар шуморӣ дон ба дон, 

  Пур бувад аз ганҷҳо хирвори Раҳмони Амир. 

Нақшҳо дорад ба хони ҷумлаи бечорагон 

Дасти аз оби сахо саршори Раҳмони Амир. 

Аз ҷавонони савори аспи мансаб орзуст, 

Ибрат омӯзанд аз кирдори Раҳмони Амир [17, c. 692-693]. 

 

 Дар адабиёти давраи нави тоҷик мазмуну матлаб ва оҳанги қасидавӣ гоҳе 

дар шаклҳои дигари шеърӣ, аксаран дар шакли жанрҳои омехта зуҳур мекунад.  
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3.1.6. Мустазод 

 

Дар ашъори С. Ҳакимзода ду шеър дар шакли мустазод эҷод гардидааст. 

Мустазод дар адабиёт шакли ғиноиест, ки баъд аз мисраъ ва байт ё банди шеърӣ 

фиқраҳои мустақилмаънои миқдори ҳиҷоҳояшон камтар ба онҳо илова мегарданд. 

Шоирони чи гузашта ва чи имрӯза мустазодро ба қолабҳои фарду рубоӣ ва ғазалу 

маснавию қитъа омехта намуда, намунаҳои басо ҷолиберо эҷод кардаанд. Дар 

лирикаи муосири тоҷик шаклҳои анъанавӣ ва нави мустазод таҳаввул ёфтааст. Ин 

шакли шеърӣ дар ифодаи масъалаҳои ҳаяҷонбахш ва изтиробомез имкониятҳои 

хуберо дорост. Аз ин рӯ, он бештар мавзуъҳои иҷтимоӣ, таърихӣ ва масоили 

мубрами ҳаётиро муассир фаро мегирад. Мустазоди «Бо риштаи меҳри ту»-и С. 

Ҳакимзода дар қолаби маснавӣ эҷод гардидааст: 

  

Дили ман хасми ғаму моили лабханди ту аст, 

Ту аз он хавф мабар, 

Дили ман хонаи меҳри туву пайванди ту аст, 

На зи хубони дигар. 

Ғайри ту шеър фақат ҳамдаму ҳамроҳи ман аст, 

Дили манро бирабуд. 

Шеър бо риштаи меҳри ту диламро чу бибаст, 

Шабнишинам бинамуд... [17, c. 760] 

 

3.1.7. Мусаммат 

  

Мусаммат калимаи арабӣ буда, маънои луғавияш «ба ришта ҷавоҳир 

кашидан» аст. Дар илми адабиётшиносӣ мусаммат «шеърҳои ғиноӣ, мадеҳавӣ, 

фалсафӣ ва ғайра аст, ки аз бандҳои ҷудогона иборат буда, мисраи охири ҳар банд 

то охири шеър ҳамқофия меояд» [142, с. 61]. Дар адабиёти беш аз ҳазорсолаи 

форсу тоҷик Манучеҳрии Домғонӣ (вафоташ, тахминан, соли 1040) эҷодкори 

мусаммат дониста шудааст. Баъди ӯ шоирони дигар хелҳои гуногуни мусамматро 



118 
 

эҷод карданд ва бандҳои онро аз 3 мисраъ то ба 10 мисраъ расониданд: мусаллас 

(сегона), мураббаъ (чоргона), мухаммас (панҷгона), мусаддас (шашмисраъгӣ), 

мусаббаъ (ҳафтмисраъгӣ), мусамман (ҳаштмисраъгӣ), мутассаъ (нуҳмисраъгӣ) ва 

муашшар (даҳмисраъгӣ).    

Мусаммат ҳамчун жанри маъмули суннатӣ дар ашъори С. Ҳакимзода 

мавқеи намоён дорад. Навъи мусаллас 6 адад, мураббаъ 30 адад, мухаммас 2 

адад, мусаддас 4 адад, мусамман 2 адад, муашшар 1 адад бо маҳорати баланди 

суханварӣ ва ифодаҳои ҷаззоби шоирона рӯи кор омадаанд. Мусамматҳои шоир аз 

нуктаи назари мавзуъ гуногунанд ва масоили мубрами давраи зиндагии ӯро – ҳам 

ишқӣ, ҳам иҷтимоӣ, ҳам шиквоию ҳам сӯгворӣ ва ҳам ҳасбиҳолиро таҷассум 

намудаанд. Мусамматҳои С. Ҳакимзода тазминӣ набуда, танҳо таълифиянд ва бо 

қофиябандии ааб, ввб; аааб, вввб... ва аааа, ббба..., ки маснавимонанд мебошанд, 

таълиф ёфтаанд.   

Қофиябандии анъанавӣ дар мусаммати мусаллас: 

 

Кӯлоб диёри офтоб аст, 

Кӯҳу дараҳои он пуроб аст, 

Шукронаи обу офтобаш. 

 

Зарбахш замини кишт дорад, 

Гӯё ба бағал биҳишт дорад, 

Шукронаи хоки киштбобаш... [17, с. 433]. 

 

 Мураббаъ яке аз қолабҳои маъмули мусаммат мебошад. Дар шеърҳои 

«Пайғом», «Бузургон», «Тоҷикистон», «Нолаи модар», «Зинда бошӣ», 

«Душанбе», «Ёди кӯдакӣ» С. Ҳакимзода аз қофиябандиҳои гуногуни мураббаъ 

истифода намуда, мазмунҳои ҳасбиҳолӣ ва иҷтимоиро табиӣ ва воқеӣ ифода 

намудааст. Шеъри «Барои Гулноз» иборат аз 6 банд ва навъе аз мураббаи таркиб 

буда, барои ифодаи дарди дили қаҳрамони ғиноӣ созгор афтодааст:  
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  Нусхаи ҳусни расо, духтаракам, 

  Самари меҳру вафо, духтаракам, 

  Ҳама ин дарду бало, духтаракам, 

  Аз куҷо ёфт туро, духтаракам?... 

 

  Сӯхта дар ғами ту модаракат, 

  Панҷаи меҳр барад бар саракат, 

  Нашавад дур даме аз баракат, 

  Хоста раҳми Худо, духтаракам [17, c. 460].  

 

 Мувофиқи маълумоти Ш. Раҳмонов «Ломеии Гургонӣ (вафоташ соли 1060) 

шаклу услуб ва сохти ифодаи байтҳои тасмитро дар доираи жанрҳо риоя карда, як 

сохти тамоман наве кашф намуд. Он мураббаъ аст, ки аз бисёр ҷиҳат ҷолиби 

диққат аст» [103, с. 60-61].     

 Мухаммас аз фаъолтарин шаклҳои шеъри ғиноӣ ба шумор рафта, 

қофиябандии он асосан ааааа, бббба, вввва... мебошад. «Аввалин намунаи 

мухаммасро, - қайд мекунад Ш. Раҳмонов, - Сӯзанӣ (асри Х11) додааст»  [103, c. 

73]. Ин навъи ҷолиби мусаммат низ дар ашъори С. Ҳакимзода мавқеъ дорад. 

«Шевани Мирзои Расул дар марги духтараш» аз 20 банди мухаммаси солим 

таркиб ёфтааст: 

   

  Тири сӯзи марги ту бигзашт аз ҷони падар, 

  Чаппагардон гашт нахли сабзи армони падар. 

  Хира шуд дунёи равшан пеши чашмони падар, 

  Нест доруе дигар бар дарди сӯзони падар, 

  Меравад то осмонҳо оҳу афғони падар [17, c. 342]. 

 

Мусаддас низ яке аз навъҳои мусаммат буда, давоми анъанаи назми 

классикист.  Ин навъи шеър дар осори С. Ҳакимзода кам мавриди истифода 
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будааст. «Нолаи модари Талбак», «Зиндагӣ дорем, оре, зиндагӣ», «Мо бача 

будему мешунидем», «Кӯҳи маъшуқ» мусаддасҳои таркиббанди шоиранд:   

 

 Гузашт аз байн чандин солу нахли ишқ бар овард, - a 

 Ба рӯи ман табассумҳо ба ҷои чашми тар овард, - а 

 Насиби зиндагӣ моро ба як роҳи дигар овард,  - а 

 Зи чанги ноумедӣ ишқи поки мо зафар овард,  - а  

Шаби ҳиҷрон ба умри бебақояш нуқтае бигзошт, - б 

Насими бахт бар мо бӯи гулҳои саҳар овард.  - а [17, с. 730] 

 

 Ҳамин тариқ, мусаммат ва навъҳои он дар адабиёти муосири тоҷик аз 

ҷиҳати мазмуну муҳтаво такомул ёфта, ҷанбаи сиёсию иҷтимоӣ гирифтааст. Аз 

дигар гунаҳои мусаммат дар осори С. Ҳакимзода шаклҳои мусамман («Дилам 

хоҳад») ва муашшар («Хонаи бебақо») низ ба назар расиданд. Аммо навъҳои 

мусаббаъ ва мутассаъ дар ашъори С. Ҳакимзода мавқеъ надоранд.  

 

3.1.8. Тарҷеот 

  

Маънои луғавии калимаи «тарҷеъ» такрор, баргашт буда, тарҷеъбанд 

«такрор шудани байти муайян дар охири бандҳои як манзума» [131, c. 334] 

дониста мешавад. Тарҷеъбанду таркиббанд моҳиятан ба ҳамдигар монанданд, 

фақат дар истифодаи байти васила аз ҳамдигар фарқ менамоянд. Яъне, байти 

васила дар тарҷеъбанд айнан такрор шуда, дар таркиббанд тағйир ёфта меистад.  

 С. Ҳакимзода аз навъҳои суннатӣ дар таълифи тарҷеот низ табъи баланд 

дорад. Тарҷеъбандҳои шоир дар «Куллиёт» 23 ададро ташкил медиҳанд ва 

«Таронаи сулҳ», «Эй гули наврӯзи ман», «Эй кафтари сулҳу сафо», «Шоирон», 

«Аз ман маранҷ», «Мактуб», «Эй халқи бузургвори тоҷик», «Гули шаб» оҳангҳои 

иҷтимоиро хеле муассир ифода кардаанд. Тарҷеъбанди «Шоирон» аз 8 банди 

шашмисраъгӣ иборат буда, аз қадру манзалати шоирони форсу тоҷик ва 

сарнавишти пуртазоди онҳо қисса мекунад:   
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  Дар ҳама давру замонҳо шоирон 

  Дӯстдору ифтихори миллатанд. 

  Некхоҳу некбину нексанҷ 

  Бохабар аз хасму ёри миллатанд. 

  Шоиронро кард бояд эҳтиёт 

  Аз фиребу фитнабозии ҳаёт [17, c. 377-378].  

 

 Байти василаи тарҷеъбанди мазкур дар маҷмуаи «Гавҳари умед» (2018) 

куллан тағйир дода шудааст, ки ин дахолати шахси беруна ба ашъори шоир 

маҳсуб меёбад:  

 

  Дод бояд шоирони худ наҷот, 

  Аз набарди фитнаву фанди ҳаёт  [14, с. 27]. 

  

Баъзе тарҷеъбандҳои шоир аз тарҷеъбандҳои классикӣ як андоза фарқ 

доранд. Масалан, дар тарҷеъбанди «Наврӯз, биё!» шоир баъди чаҳор мисраъ, ки 

яқинан мусаммати мураббаъ аст, дар охири ҳар банд як байтро не, балки як 

мисраъро дар вазни дигар такроран меорад: 

 

  Наврӯз, биё, дар қадамат сар бигузорам, 

  Дар пои ту гулдӯзии модар бигузорам, 

  Аз дастаи гулҳо ба ту минбар бигузорам, 

  Май пеши ту дар лолаи аҳмар бигузорам, 

  Наврӯз, биё!   [17, с. 512] 

   

Таркиббандҳои С. Ҳакимзода дар «Куллиёт» 10 адад буда, байтҳои васила 

мазмунан тағйир ёбанд ҳам, лекин қофияи ягона доранд. Таркиббанди «Андеша» 

аз 16 банди панҷмисраъгӣ иборат буда, қаҳрамони ғиноӣ бозтобдиҳандаи чеҳраи 

муаллиф ва идеали мубориз мебошад:   
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  Вақте ки шукр кам, ношукрияст беш, 

  Кӯшем ҳар яке аввал барои хеш, 

  Ҳастем бехабар аз қалбҳои реш, 

  Кӣ гӯш мекунад бар гуфтаҳои мо? 

  Кӣ пеш меравад пас аз қафои мо? [17, с. 38] 

 

Таркиббанди боло шакли қофиябандии ааабб, вввгг-ро дорад.  

 Аз рӯи ба қофияи мусаммат гузаронидани бандҳо мусаммат ба навъҳои 

тарҷеъ ва таркиб низ мегузаранд. Масалан, мусалласи таркиб, мусалласи тарҷеъ, 

мураббаи таркиб, мураббаи тарҷеъ, мухаммаси таркиб, мухаммаси тарҷеъ ва 

ғайраҳо. Чунин шаклҳои мусаммат дар ашъори С. Ҳакимзода бо услуби хос ва 

ҳунари волои сухантирозӣ ба қалам омадаанд. Адабиётшинос Р. Мусулмониён 

чунин ҳунари шоириро “пайвастани жанрҳо” номидааст [85, с. 192]. Шеъри «Ёри 

сазовор» дар қолаби мураббаъ суруда шуда, таркибҳои он тағйир меёбанд: 

   

Дил гирифтори қади дилҷӯйи ту,  - а 

  По раҳоварди муқими кӯйи ту.  - а 

  Чашм асири обшори мӯйи ту,  - а 

  Лаб хумории бари рӯйи сафед...  - б 

 

  Дил ба он чашмони обӣ зинда аст,  - в 

  Бо лаби ранги гулобӣ зинда аст,  - в 

  Бо ҷамоли офтобӣ зинда аст   - в 

  Ғайри ту ёри сазоворе надид.   - б [17, с. 544]  

 

Шеъри мазкур дар «Куллиёт» бо тағйири ном [«Ҷамоли офтобӣ». 17, с. 567] 

саҳван ду маротиба чоп шудааст. Нисбат ба дигар навъҳои мусаммати таркиб 

мусаммати мураббаи таркиб дар ашъори С. Ҳакимзода бештар мавқеъ дорад.   
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Ҳамин тариқ, дар байни мусаммат ва тарҷеъбанду таркиббанд умумиятҳо 

зиёданд. Ин навъҳои шеър моҳиятан ба ҳамдигар қаробат дошта, яке давоми 

дигаре, яке заминаи вусъат гирифтани дигаре шудаанд.  

С. Ҳакимзода дар таълифи тарҷеот классиконро бо тарзу шакл ва маъниву 

мазмунҳои наву тоза идома дода, ба ин восита дар таҳаввули жанрҳои мазкур 

саҳми муносиб гузоштааст.  

 

3.1.9. Фардҳо (такбайтҳо) 

 

Маънии луғавии фард (арабӣ) «якка», «танҳо», «ягона» мебошад. Дар 

«Фарҳанги истилоҳоти адабиётшиносӣ» омадааст: Фард «як байти барҷаста, 

фардбайт, шоҳбайт, байти ягонаи мумтоз аз байтҳои дигари як ғазал, байти 

мазмунан томи мустақил» [142, c. 412].    

Дар «Куллиёт»-и С. Ҳакимзода ҳафт адад фардбайт дарҷ гардидааст, ки ба 

ҷуз як фард, дигар ҳама аз ду мисраи ҳамқофия ташкил ёфтаанд: 

 

1) Ман дар раҳи муҳаббат дунёи орзуям, 

  Нагзашт оби Зам-Зам бе ишқ аз гулӯям  [17, с. 645]. 

 

2) Дар суннати халқи хеш ҷон бояд дод, 

  Худро чу дар оина нишон бояд дод  [17, с. 646]. 

 

Фардҳо ё муфрадот аз рӯйи мавзуъ гуногун, вале бештар ахлоқӣ, ишқӣ, 

шиквоӣ ва ҳаҷвӣ мешаванд. Агар фардро як байти барҷаста, шоҳбайт, байти 

ягонаи мумтоз аз байтҳои дигари як ғазал ном барем, пас дар ашъори 

ғановатманди С. Ҳакимзода чунин абётро бисёр дучор меоем:  

 

1) Сарбаландиро маҷӯ бе илму дониш ҳеҷ гоҳ, 

Оҳани беқимате шамшер аз ҷавҳар шавад  [17, c. 197]. 
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2) Бихондам Ҳофизу гуфтам: ғазалро интиҳое ҳаст, 

Бихондам Лоиқу гуфтам: ғазалро интиҳое нест [17, c. 247]. 

 

 Таҳлили ашъори суннатии С. Ҳакимзода моро ба хулосае меорад, ки шоир 

ба қаламрави шеър огоҳона ва ҳунармандона ворид гашта, андешаҳои боризи 

худро тавассути анвои гуногуни шеър басо муассир ифода кардааст. Шоир на 

танҳо ба мазмун, балки ба шакли шеърҳояш диққати ҷиддӣ дода, дар заминаи 

ашъори суннатӣ навпардозиву тозакориҳо намудааст. 

 

3.1.10.  Шеъри нав. Чаҳорпора 

  

Аз ибтидои асри ХХ дар шакл ва мазмуни шеъри тоҷик таҳаввулоти ҷиддӣ 

ба амал омад ва онро адабиётшиносон ва мунтақидон ба таъсири адабиёти 

оламшумули рус ва Ғарб дар замони табаддулоти сиёсиву иҷтимоии давр рабт 

медиҳанд. «Навпардозӣ ва қолабшиканӣ дар шеър аз назми давраи ҷадидия оғоз 

гардида, дар солҳои 30-юм дар осори А. Лоҳутӣ, С. Пайрав ва Ҳ. Юсуфӣ мавқеъ 

пайдо кард ва минбаъд дар эҷодиёти дигар шоирон густариш ёфт» [43, с. 65].   

 Доир ба давраи нави таҳаввули арӯз дар шеъри муосири тоҷик 

адабиётшиносон А. Ҳакимов, Х. Отахонова, Ю. Акбаров, Р. Ваҳҳоб,  У. Сафар, Р. 

Хоҷамуродов, А. Кӯчаров ва дигарон ибрози назар намуда, вижагиҳои онро чи 

дар шакл ва чи дар мазмун дақиқу муфассал нишон додаанд. Аз ҷумла, Р.Ваҳҳоб 

иқрор аст, ки: «дар таъйини мақому моҳияти шеъри нав ду назари аслӣ мушоҳида 

мешавад:    

1) Шеъри навро шакл муайян мекунад. 

2) Шеъри навро мазмун муайян мекунад» [53, с. 21].     

 Навгониҳо дар шакли назми муосир бо истилоҳҳои «чаҳорпора», «шеъри 

озод», «шеъри сафед» ва ғайра зоҳир гардидаанд. Шоирони тоҷик бештар ба 

навъи “чаҳорпора” рағбат пайдо кардаанд. Чаҳорпора дар ашъори аксарияти 

шоирони давраи нави тоҷик густариш ёфт ва ба «пуркорбурдтарин навъи шеъри 

Тоҷикистон табдил шуд» [153, с. 185]. Чаҳорпораи муосир ба мусаммати 
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мураббаи классикӣ шабоҳат дорад, аммо бо вижагиҳои худ тафовутпазир аст. 

Мураббаи классикӣ қофиябандии қатъӣ (аааа, ббба...), чаҳорпораи муосир бошад, 

қофиябандиҳои гуногун дорад: аз қабили якдармиён (абаб, вгвг...), дудармиён 

(абба, вггв...) ва инчунин қофиябандиҳои ҳархела, ки номи муайяне касб 

накардаанд: 1) ааба, ввгв; 2) абвб, гдед; 3) аабб, ввгг...  

 Ин шакли шеъри нав дар ашъори С. Ҳакимзода пас аз ғазал мавқеи намоён 

дошта, дар «Куллиёт» 296 ададро такшил медиҳад, ки дар онҳо мавзуъ ва 

мазмунҳои наву замонавӣ бо оҳангҳои ҳаётдӯстона ва завқу салиқаи баланд ба 

тасвир омадаанд. Бо назардошти чаҳорпораи «Калони хона», ки дар рӯзномаи 

«Комсомоли Тоҷикистон», №128 (4263), 25.10.1964 чоп шуда, дар «Куллиёт» 

оварда нашудааст, шумораи чаҳорпораҳо дар ашъори  шоир ба 297 адад мерасад. 

Шеърҳои «Рамзи ишқи аввал», «Олами ҳусн», «Сияҳгӯш», «Сабза меояд бурун», 

«Фарзанди Ватан», «Куҳнаёрон», «Роҳи қуллаҳо» ва монанди инҳо ба ҳама гуна 

қофиябандиҳои чаҳорпора ҷавобгӯ мебошанд.  

 Маълум мешавад, ки С. Ҳакимзода ба ин шакли шеърӣ аз овони ҷавонӣ, аз 

даврае, ки қадамҳои аввалинашро ба арсаи эҷод ниҳод, майлу рағбат дошта, ба 

ҳама навъҳои қофиябандии он шеър эҷод кардааст. Масалан, системаи 

қофиябандии чаҳорпораҳои «Панди Фирдавсӣ», «Карим қаҳрамон», «Восеъ 

куҷост имрӯз?», «Дар шаби тӯй», «Ишқи мо», «Аё одам” ааба, ввгв... мебошад. 

Тамоми 12 банди чаҳорпораи «Панди Фирдавсӣ» чунин тарзи қофиябандӣ дошта, 

бандҳои он мазмунан пайваста ва “сужети ҳамосии тобеъ ба лирика” [53, с. 23-

24]-ро дорост, ки ҳаҷми шеърро таъйин менамояд:  

 

  Манам як қатрае аз чашмаҳои кӯҳи Фирдавсӣ, - a 

  Манам як шоха аз он ҷангали анбӯҳи Фирдавсӣ. - a 

  Ватанро дӯст медорам фаридунвор, рустамвор, - б 

  Илоҳо, шод монад то қиёмат рӯҳи Фирдавсӣ.        - а [17, c.375] 

 

 Дар шеърҳои «Виҷдон», «Ҳикояти захмҳо», «Эй ҷавонӣ», «Дарё ва шохоб», 

«Куҷоӣ, модари зорам?», «Гулбаҳор», «Шаби ошиқон» ва амсоли инҳо шакли 
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қофиябандии ҳамаи бандҳо абвб мебошад. Чаҳордаҳ банди шеъри «Туҳфа» чунин 

системаи қофиябандӣ дорад, аммо банди охирин шаш мисраъро ташкил дода, аз 

назари шаклшиносӣ навъе тарҷеот дар охири чаҳорпора аст: 

 

  Сӯи фардое, ки авлоди башар   - г 

  Дидаи уммед медӯзад ба он,   - д 

  Сӯи фардое, ки баъди бист сол  - е 

  Офтобаш нур пошад бар ҷаҳон.  - д 

  Туҳфаи бахтовари Барнома – ном  - ё 

  Дар сафобахшандагӣ хуршеди том.  - ё [17, c. 754] 

 

 Дар  шеърҳои «Эй абрҳо», «Оштӣ», «Реша дар дил», «Сандалӣ», «Субҳи 

баҳор», «Ҳасрати пирон», «Роҳи қуллаҳо» «пайдарҳамии ибрози андеша, 

интиқоли тахайюл аз як банд то банди дигар, инчунин тақсими системаноки 

мисраъҳои бандҳо то чӣ андоза аз рӯи хусусияти ривоятнокӣ ба табиати наср 

наздик гардидани чаҳорпораро собит месозад» [149, с. 155].   

 Дар эҷодиёти С.Ҳакимзода манзумаи «Пораи нон» бо хусусиятҳои 

тафовутпазири шаклӣ ҷолибияти онро афзудааст.  

 Умуман, С. Ҳакимзода дар чаҳорпораҳои худ аз имкониятҳои гуногуни 

адабӣ моҳирона кор гирифта, ҷанбаҳои воқеияти тасвирро пурқувват сохтааст. 

«Адабиёти бадеӣ на фақат як воситаи инъикоси ҳаёти воқеӣ, балки аслиҳаи 

муҳимми дарки ҳаёт, дигаргунсозии зиндагӣ ва омили пойдории сохти ҷамъиятӣ 

низ мебошад» [77, с. 39].    

 

3.1.11. Шеъри озод 

 Шеъри озод ё нимоиро «арӯзи нав» низ меноманд, ки он дар адабиёти 

муосири тоҷик (агар «Марши ҳуррият»-и устод Айниро ба назар гирем) аз 

ибтидои асри ХХ ва баъди ҶБВ зери таъсири назми муосири Эрон ва инчунин 

адабиёти инқилобии рус зуҳур намуд. Равшан гардидааст, ки дар солҳои 60-уми 

асри гузашта шоирони мо вазнҳои асосии арӯзро дар шеър нигоҳ дошта, инчунин 
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имкониятҳои нави онро истифода намудаанд. Чунончи, агар мисрае як тақтеъ 

бошад, дигараш 5 ё 6 тақтеъ шуда метавонад. 

 С. Ҳакимзода низ дар қатори дигар шоирони нимаи дуюми қарни гузашта ба 

ин шакли нави шеър таваҷҷуҳ зоҳир намуда, ба миқдори 37 адад шеъри нимоӣ 

сурудааст, ки онҳо бештар дар давраи аввали эҷодиёти шоир таълиф ёфтаанд. 

Қайд кардан бамаврид аст, ки як шеъри нимоӣ бо номи «Умри ҷовид», ки дар 

саҳифаи сеюми рӯзномаи «Тоҷикистони советӣ» 11.02.1968 интишор шудааст, аз 

мадди назари мураттибони «Куллиёт»-и шоир дур мондааст. Шеърҳои «Ситораи 

тобон», «Дил кӯдак аст», «Ранг меҷӯям», «Баҳори бозсозӣ», «Эътиқод», «Бирафту 

як ҷаҳоне монд», «Садои ҳақиқат», «Ту кӣ будӣ?» беҳтарину хушнавотарин 

намунаҳои нимоии шоиранд.   

 Воқеан, дар лирикаи суннатӣ воҳиди асосӣ агар байт бошад, дар шеъри 

нимоӣ меъёри асосӣ тамоми шеър ба ҳисоб меравад. Дар шеърҳои нимоии С. 

Ҳакимзода мазмунҳои мухталифу рангин ғолибан дар вазнҳои ҳазаҷ ва рамал 

матраҳ гардида, оҳангнокӣ ва ҷаззобияти шеърҳоро таъмин намудааст. «Шеъри 

дил» аз 22 мисраъ иборат буда, ба Шоири халқии Тоҷикистон Лоиқ Шералӣ 

бахшида шудааст. Он асосан дар баҳри рамали мусаддаси солим ва маҳзуф эҷод 

шуда, арконаш 3 бор фоъилотун ва 1 бор фоъилун мебошад. Аммо рукнҳои шеър 

дар мисраъҳо ба ҷузъҳо тақсим шуда, дарозиву кӯтоҳии мисраъҳо ҳарчанд 

баробар бошанд ҳам, ҳиҷоҳои алоҳида аз як мисраъ ба мисраи дигар кӯчонда 

шудаанд ва афоили онҳо чунин аст: 

 

1. Шоире, ки шеъри ӯ шеъри дил аст,  - а 

2. Хӯшаи пурҳосил аст.    - а 

3. Ҳар кӣ дар дил донае корад зи вай,  - б 

4. Як насибе ҳар кӣ бардорад зи вай...  - б 

5. Шеър       -  

6. Ин фарзанди шоир    - в 

7. Мекунад хизмат барои насли одам.  - г 

8. Дарди олам – дарди шоир   - ғ 
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9. Зинда бодо, рӯҳи дунёгарди шоир!  - ғ [17, с. 681] 

  

1. –V– –/–V– –/–V~ 

2. –V– –/–V~ 

3. –V– –/–V– –/–V– 

4. –V– –/–V– –/–V– 

5. –V  

6. – –/–V– – 

7. –V– –/–V– –/–V– – 

8. –V– –/–V– – 

9. –V– –/–V– –/–V– – 

  

Дар шеъри «Ранг меҷӯям» мисраи аввал аз як рукн, мисраи дуюм аз се рукн, 

мисраи сеюм аз як рукн, мисраи чорум аз ду рукн, мисраи панҷум аз се рукн, 

мисраи шашум аз як рукн ва мисраи ҳафтум аз ду рукни баҳри рамал иборат 

мебошанд. Мисраъҳои пурраи ин шеър аз серукнӣ таркиб ёфтаанд: 

 

1. Рангрезам, 

2. Ранг меҷӯям зи байни рангҳо, 

3. Ранги зебо, 

4. Ранги хоси хешро. 

5. То дар он бинам зи қаъри асрҳо 

6. Рӯҳи худро,  

7. Инъикоси хешро. [17, c. 729] 

 

1. Фоъилотун,      –V– – 

2. Фоъилотун, фоъилотун, фоъилун,   –V– –/–V– –/–V– 

3. Фоъилотун,      –V– – 

4. Фоъилотун, фоъилун.     –V– –/–V– 

5. Фоъилотун, фоъилотун, фоъилун   –V– –/–V– –/–V– 
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6. Фоъилотун,      –V– – 

7. Фоъилотун, фоъилун.     –V– –/–V– 

 

Дар чунин шеърҳои нимоӣ унсурҳои тарҷеъбанд ба мушоҳида мерасад. С. 

Ҳакимзода дар шеъри боло аз имтиёзи «ихтиёроти шоирӣ» басо ҳунармандона 

истифода намудааст, ки оид ба ин тағйироти вазнӣ адабиётшинос М. Нарзиқул 

чунин таъкид месозад: «Ихтиёроти шоирӣ гуфта, тағйиротеро меноманд, ки ҳар 

кадом ду сурати мумкин дошта, шоир ҳар кадомеро, ки дар шеър истифода барад, 

шеър дуруст ва дар вазн халале ворид нагардад. Яъне, истеъмоли ҳарду шакл 

дуруст бошад» [90, с. 25-26].   

 Шеърҳои «Ситораи тобон», «Машъали шеър», «Ту кӣ будӣ ?», «Ёди 

деҳқони номурод», «Роҳи нек», «Шаҳиди Ватан», «Зуф», «Нотакрор бояд буд», 

«Ормонӣ», «Гардиши айём», «Тағои ман», «Ба писарам» дар баҳри ҳазаҷ эҷод 

шуда бошанд ҳам, аз нигоҳи сохторшиносӣ гуногунии рукнҳо ва ҳиҷоҳо дар 

мисраъҳо ба мушоҳида мерасад. Инчунин, шакли қофиябандии ҳар як шеър 

гуногун буда, дар онҳо рукнҳои комилу нокомил корбаст шудаанд:  

 

1. Ту кӣ будӣ?       V– – – 

2. Даруни шомҳо як шуълаи гумроҳ будӣ ту, V– – –/V– – –/V– – –/V– – 

3. Фаранҷӣ буд абрею ба зераш моҳ будӣ ту. V– – –/V– – –/V– – –/V– – 

4. Ту кӣ будӣ?        V– – – 

5. Забони лолгашта дар даҳон будӣ,  V– – –/V– – –/V– – – 

6. Ҷаҳолат тир буду ту нишон будӣ...  V– – –/V– – –/V– – – 

7. Ту акнун кистӣ?     V– – –/V–  

8. Озодгашта гул зи хор астӣ,   – –/V– – –/V– – – 

9. Маҳӣ       V–  

10. Дар осмони бахти тоҷик нурбор астӣ. – –/V– – –/V– – –/V– – – 

  

Дар мавриди навгониҳо ва тозакориҳо дар шеъри нимоӣ  шоирон дар 

баробари вазну қофия ва рукнҳои арӯз мавзуи шеър ва рӯҳияи талаботи табиии 
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шеърро низ ба инобат гирифта, вожа ва таркибҳои наву ҷадид офариданд ва 

муҷиби ғановати забон гардиданд. «Бузургтарин хидмати Нимо, – таъкид месозад 

профессор Умар Сафар, – таҳаввулест, ки шоир дар мусиқии шеър, арзу тӯли 

мисраъҳо, ҷойи қофияҳо ба вуҷуд овардааст. Ва дар ниҳояти кор битъати Нимо 

дар бахши вазни шеър аст. Ӯ дар шеър ҷонибдори вазн аст, аммо дар шеъри вай 

меъёри асосӣ на байт, балки тамоми шеър аст» [120, с. 27].   

Ҳамин тариқ, ин падидаи ҷолиб дар арӯз бо эҷодиёти С. Ҳакимзода пайванд 

буда, аз маҳорати баланди навҷӯиву навпардозии суханвар дарак медиҳад. Ӯ ба 

воситаи арӯзи нав тавонистааст, ки афзалиятҳои бештари назми суннатиро ба кор 

бурда, барои баёни ҳарчи бештари эҳсосу андешаҳои хеш имкони зиёдтаре 

фароҳам оварад.  

 

3.2. Забон ва сабки фардии шоир 

  

Забони адабӣ воситаи муҳимтарини офариниши образ ва тасвири бадеист. 

М. Горкий барҳақ гуфтааст, ки: «Забон дар адабиёт воситаи бавуҷудоварандаи 

характер ва манзараҳо мебошад» [59, с. 123]. Забони асари бадеӣ услуби эҷодии 

адибро муайян мекунад ва баръакс, услуби эҷодии адиб забон, тарзи баён ва 

вижагиҳои хосси эҷодиёти ӯро муайян менамояд. «Услуб (калимаи арабӣ буда, 

маънои луғавияш тарз, гуна, равиш) равия ва симои эҷодии як нависанда ё гурӯҳи 

нависандагон аст. Ба услуб ҳам ғояҳои асосии эҷодиёти нависанда, ҳам сабк, ҳам 

воситаҳои бадеӣ ва забони асарҳои ӯ ва, умуман, ҷаҳонбинии ӯ дохил мешавад» 

[142, c. 129].   

 Доир ба вижагиҳои ҳунарии С. Ҳакимзода як зумра муҳаққиқон, аз қабили 

Б.Мақсудов, У. Сафар, Н. Салиҳов, Ш. Тоиров, Б. Латифов, С. Абдурасул, Б. 

Алиева, Ҳ. Бобошоева андешаҳои судманд иброз намудаанд. Аз ҷумла, профессор 

Б.Мақсудов услуб, тарзи тасвир ва умуман асрори ҳунари нигорандагии С. 

Ҳакимзодаро ба таври густарда таҳқиқ намуда ба чунин натиҷа расидааст, ки: «Аз 

нигоҳи услуб дар ҳамаи ашъори ғиноии  С. Ҳакимзода баёни ҳол назар ба тасвир 

бартарӣ дорад. Ва тарзи баёнаш ҳам нақл ва монолог мебошад. Дар онҳо 
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иштироки феълу амал бештар аст. Аз ин дидгоҳ, ӯ метавонист шоири хуби 

достонсаро гардад, вале ғиногӯиро ихтиёр кардааст».  

            С. Ҳакимзода идомабахши беҳтарин анъанаҳои адабиёти классикӣ бо 

назардошти имконоту шароити иҷтимоии давру замони худ маҳсуб ёфта, ҳам дар 

маъниофарӣ, ҳам дар тасвирсозӣ ва ҳам дар истифодаи имконияту зарфиятҳои 

забон услуби фардии эҷодии худро пайдо намудааст.    

 Оид ба забони ашъори шоирони насли С. Ҳакимзода (манзур адибони 

солҳои 50-60-уми асри ХХ. – С.Н.) адабиётшинос Ю. Акбарзода чунин иброз 

доштааст: «Онҳо мекӯшиданд, ки ҳарчи бештар калимаву ибораҳои зебову 

камривоҷи зодгоҳи худро ба шеърашон ворид карда, маълуму машҳур гардонанд 

ва ин кӯшиши онҳо як манбаъ, як роҳи талоши аз ҳисоби гӯишҳои гуногун ғанӣ 

гардондани забони шеър ва умуман, забони адабӣ, забони меъёр буд» [39, с. 105].   

 Мусаллам аст, ки баъзе калимаву ибораҳо дар забони адабии ҳозираи тоҷик 

камистеъмоланд ё бори маҳдуди маъно бар дӯш доранд, аммо корбурди дилраси 

онҳо дар қаламрави водии Кӯлоб, дар байни мардум вижагии хос доранд. Дар 

ашъори С. Ҳакимзода калима ва таркибҳои «зуъм» (гарданшах, якрав), «ҳамғул» 

(ҳамсинну сол), «алиш» (иваз), «кунуск» (хасис), «бегӯр» (беқарор, шӯх), 

«таҳдон» (огоҳ, рамуздон), «лап задан» (пинҳон шудан), «қап задан» 

(ноогоҳона, нохост чизеро гирифтан), «гӯшакиҳо» (ғайбат кардан), «сарбасар 

гаштан» (дар муқовимат шудан), «латтаи дока» (сарандози сафеди занони 

кӯлобӣ), «аз тани худ, аз тани ӯ» (ба ҷои худ, ба ҷои ӯ), «халқи почаканда» 

(мардуми авом), «гардан надодан» (розӣ нашудан, итоат накардан), «шохаҳои 

саркашол» (шохаҳои овезон ё сарозер), «кӯл хӯрдан» (пешпо хӯрдан), «лахти 

ҷону ҷигар» (азизу муътабар), «кулӣ» (зарф ё сандуқи ордгирӣ), «чакдони 

алавнодида» (танӯри беоташ), «фурҷа» (сабр, қарор), «ғаромиҳо» (ноҳақиҳо), 

«алови бачакушта» (киноя аз аланга гирифтани оташ), «соз дидан» (дуруст 

дидан), «чорғовак рафтан» (бо дасту пойҳо ҳаракат кардан), «пирмуроди 

мардум» (шахси обрӯманд), «хуш кардан» (интихоб кардан)... бамавқеъ 

истифода шудаанд. Чанд мисол: 
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1) Тӯдае дар гӯшае одамфурӯшӣ мекунад, 

Гӯшакиҳои паси девор дар ҷонам задаст  [17, с. 35]. 

 

2) Дар роҳи савод ҳар гаҳе кӯл хӯрам, 

Боз ӯву алифи ӯ ба имдод ояд [17, с. 323]. 

 

3) Чӣ медонам алови бачакушта мешавад ромат, 

Ба он месӯзад он қадди ба мисли химчаи хомат  [17, с. 884]. 

 

4) Ҳамғулони ту калонтар шудаанд, 

Навниҳоли самаровар шудаанд  [17, с. 460]. 

  

 Калима ва ибораҳои «гандапир», «дасти ҳалол», «дасти ҳаром» ва «ҷазир» 

асосан хосси мардуми минтақаи Кӯлобанд, ки шоир онҳоро дар ғазали зерин 

бамавқеъ истифода намуда, услуби эҷодии фардии худро муайян кардааст: 

 

  Бераҳмии давр гандапирам кардаст, 

  Дар гӯшаи танги ғам асирам кардаст. 

  Аз дасти ҳалоли ман нарӯяд самаре, 

  Бар дасти ҳаром обгирам кардаст. 

  Худкарда ба худ даво наёбад ҳаргиз, 

  Парвардаи дасти худ ҷазирам кардаст [17, с. 36]. 

 

 Дигар аз ҷилваҳои равшан дар ашъори С. Ҳакимзода аз он иборат аст, ки ӯ 

андешаҳояшро тавассути корбурди зарбулмасалу мақолҳои халқӣ баён намудааст. 

«Дар масъалаи ба эҷодиёти даҳанакӣ муроҷиат намудани адибон ду манзараи 

асосиро мушоҳида мекунем. Аввалан, дар эҷодиёти онҳо мақол, зарбулмасал, 

рубоӣ, суруд ва афсонаю латифаҳои халқӣ бештар, айнан ва қисман бо тағйирот 

истифода мешаванд. Сабабҳои ба кор бурдани мақолу зарбулмасалҳо маълум аст. 

Онҳо забони асар ва нутқи персонажҳоро пурмазмун, ифоданок ва обдор 

мекунанд, барои таҷассум намудани хислатҳои типикии қаҳрамонҳо ёрӣ 



133 
 

мерасонанд» [41, c. 134]. С. Ҳакимзода дар истифодаи зарбулмасалу мақолҳо 

маҳорати баланд нишон дода, то тавонистааст онҳоро дар эҷодиёташ таҷриба 

кардааст:  

1) «Чоҳкан зери чоҳ»: 

Соате, ки давр меронӣ, макан чаҳ бар раҳе, 

Чоҳкан, гӯянд, рӯзе худ ҳамеафтад ба чоҳ [17, с. 214]. 

 

2) «Кори неку кардан аз бисёр кардан аст»: 

Дос агар бекор монад, занг мебандад дамаш, 

Кори неку кардан аз бисёр кардан мешавад [17, с. 216]. 

 

3) «Кабк аз овози худ ба дом меафтад»: 

Кабк, мегӯянд, аз овози худ афтад ба дом, 

Зиндагӣ нооқилонро сахт маҳкум мекунад  [17, c. 211]. 
 

4) «Сияҳ ба шустан сафед намегардад»: 

Сияҳ, гӯянд, бо шустан намегардад сафед, охир, 

Гадоро ҷомаи сарват бипӯшонӣ, гадо бошад  [17, c. 188]. 

 

5) «Кори имрӯзаро ба фардо магузор»: 

Кори имрӯзам намонам то пагоҳ, 

То намонад бори ман дар нимароҳ  [17, c. 232]. 
 

6) «Пойро ба қадри кӯрпа дароз кардан»: 

Пойро, гӯянд, чени кӯрпаат бинмо дароз, 

То намонӣ байни раҳ бевақт дар умри дароз...  [17, c. 865]. 

  

 Ҳамин тариқ, С. Ҳакимзода аз забони зиндаи халқ, ки онро устод С. Айнӣ 

«анбори холинашаванда» номида буд, ҳунармандона ва эҷодкорона истифода 

намудааст. «Дар забони зиндаи халқи тоҷик чунон хазинаҳо ҳастанд, ки, – таъкид 

дорад С. Айнӣ, – пур аз дурдонаҳои пурқиммат мебошанд. Вазифаи мо, 

нависандагон, ана, ҳамон дурдонаҳоро ёфта, ба омма туҳфа кардан аст...» [37, c. 

383].  
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 Дар иртибот ба шеъри ҳавзаи адабии Хатлон шоир ва муҳаққиқ М. Аҷамӣ 

таъкид менамояд, ки онро бояд чун сабки хатлонӣ муаррифӣ кард: «Фикр 

мекунам, имрӯз дар ҳавзаи адабии мо аз дер боз сабки дигаре шакл гирифта 

истодааст ва ин шакл ҳам наздик ба сабки хуросонист, вале равишу нигориш ва 

тафаккури эҷод шуданаш дигархелтар аст, агар аҳли таҳқиқ назар ба он бикунанд, 

фикр мекунам, дармеёбанд, ки ин сабки хатлонист, ки имрӯз дар шеъри шоирони 

воҳаи Хатлон воқеан, аркони худро дорад, ҷилваҳои худро дорад, накҳати худро 

дорад, ки барои аҳли таҳқиқ он гуфтанӣ аст» [47, c. 61-62].   

 Воқеан, агар ба таърихи адабиёт ва таҳаввулоти мундариҷавию шаклии он 

назар андозем, дарку фаҳм хоҳем кард, ки шоирони сабки хуросонӣ – Рӯдакӣ, 

Фирдавсӣ ва ҳамасрони онҳо кӯшиш мекарданд, ки дар шеърҳои худ то андозае аз 

арабгуфторӣ канора ҷуста, бештар ба корбурди вожагони асили тоҷикӣ рӯ 

биёранд. Ин вожагон, албатта, то имрӯз дар забони лаҳҷаву гӯишҳои мардуми 

манотиқи мухталифи кишвар зинда ва мавриди баҳрабардории густардаи аҳли 

эҷод қарор доранд. 

Дуруст аст, ки шеваи нигориш ва тафаккури эҷодии шоирони Хатлонзамин, 

хусусан, минтақа ва шаҳри Кӯлоб, як фазилату ҷаззобияти хосса дорад. Ба 

андешаи мо, вижагиҳои баёни эҷодкорони ин хиттаи бузург маҳз ҳарчи жарфтар 

сар фурӯ бурдан ба асолати забони зиндаи халқ мебошад, на шакл гирифтани 

сабки нав. Дар ашъори шоирони доираи адабии Кӯлоб низ ҷилваҳову тобишҳои 

наве дар сабкҳои маълуми маъмулӣ ба назар мерасад, ки он аз асолати забони мо 

– хазинаи бадеият ба вуҷуд омадааст, чун бадеият худ зебоист ва зебоиву 

латофату назокат дар забони мардум зеҳннишин гаштааст. Чунончи, дар ашъори 

шоирони барҷастаи муосир низ ҳам Муъмин Қаноату Лоиқ Шералӣ, ҳам Бозор 

Собиру Гулрухсор ва ҳам Ашӯр Сафару Саидҷон Ҳакимзода таъсири лаҳҷаву 

шеваҳои забони макону замони худи онҳо мушоҳида мегардад. Аммо, дар «эҷод»-

и сабки нав муҳаққиқон набояд дар доираи маҳалли муайян давр зананд, балки ба 

ин падидаи адабӣ бояд эҳтиёткорона ва аз сари ҳушу андешаи бориз муносибат 

намоянд.  
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3.3. Ҳунари шоирии С. Ҳакимзода 

   

Шеър як бахши ҳунар аст – офаридани вожаҳо ва корбасти моҳиронаи 

луғоту таркиботи тозаи маънӣ. Шоиру суханварро аз шеваи гуфтори ӯ 

мешиносанд ва арҷ мегузоранд. Дар мавзуъ ва мундариҷаи ашъори С. Ҳакимзода 

татаббуъ ва пайравӣ ба шуарои барҷастаи тоҷик мушоҳида гардад ҳам, аммо шоир 

дар ҳунару маҳорати нигорандагӣ, офариниши вожаву таркиботу иборот қудрат 

ва тозакориҳои зиёд дорад. «Албатта, истеъдоду маҳорат дар мавриди эҷод қувваи 

сафарбаркунанда дар ин ҷодаи душворписанд ба шумор меравад. Бе парвози хаёл 

навиштани асари дилхоҳ ғайри имкон аст, зеро дар баробари доштани дастгоҳи 

эҷодӣ бо ҳама таҷҳизоташ барои эҷодкор ҳамеша парвози хаёл самараи матлуб ба 

бор меоварад» [136, c. 14].   

 Тахайюлоти шоирӣ, бино ба гуфти суханшиносон, асл ва ҷавҳари шеър аст. 

Он пайвандест миёни табиат ва эҳсосоти шоир. Ин кор, аз ҷумла, ба воситаи 

истифода бурдан аз санъатҳои бадеӣ имконпазир мегардад. Силсилаи ташбеҳот, 

истиорот, киноёт, ташхисоту таҷнисот, тарсеот ва махсусан, санъати ирсоли масал 

дар эҷодиёти С. Ҳакимзода аз як сӯ боиси ифодаи ранг-ранги афкору андешаҳои 

шоир шуда бошанд, аз сӯи дигар, барои бознамоии олами маънавии қаҳрамони 

ғиноӣ, хулқу атвор, гуфтору пиндор, авзои рӯҳӣ, арзу ниёз, сӯзу гудоз ва монанди 

инҳо ёрӣ расондаанд.  

С. Ҳакимзода аз санъатҳои бадеӣ мувофиқи қобилияти эҷодӣ ва маҳорату 

истеъдоди хеш истифода намудааст. Таҳлилҳо нишон доданд, ки дар ашъори С. 

Ҳакимзода санъатҳои маънавӣ нисбат ба санъатҳои лафзӣ бештар мавриди 

истифода қарор ёфтаанд.  

Дар ашъори С. Ҳакимзода ташбеҳ аз воситаҳои асосии тасвир ба шумор 

меравад. Воқеан, маърифати инсон тавассути монандкунӣ ва қиёснамоӣ амалӣ 

мегардад ва ин рисолатро ташбеҳ бар дӯш дорад. Дар «Ғиёс-ул-луғот», «Санъати 

сухан», «Фарҳанги забони тоҷикӣ», «Фарҳанги истилоҳоти адабиётшиносӣ» ва 

ҳамчунин дар «Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик» ва «Энсиклопедияи 

советии тоҷик» маънои луғавию истилоҳии ташбеҳ чун монанд кардани ашё ва 
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ҳолатҳо дар асари бадеӣ шарҳ дода шудааст. «Ташбеҳ иборат аст аз монанд 

кардани чизе ба чизе дар васфе. Ва он чиз, ки ӯро ташбеҳ кунанд, мушаббаҳ 

(ташбеҳшаванда) гӯянд ва онро, ки ташбеҳ ба ӯ кунанд, мушаббаҳбиҳӣ 

(ташбеҳкунанда) хонанд. Ва он васфро – ваҷҳи шабаҳ» [143, c. 149].  

  

  Лолаи сурх зи нав домани саҳро бигирифт, 

  Боз аз қалби замин сабза чу махмал бидамид. 

  Боз аз чанги шамоле, ки ба тундӣ бархост, 

  Абр чун докаи нимдошт ба ҳар сӯй дарид  [17, c. 764]. 

 

 «Адиб А. Деҳотӣ «Баҳор» ном шеъри С. Ҳакимзодаро дар маҷаллаи 

«Тоҷикистон», ки муҳаррири он буд, чоп кард ва мисраи «Абр чун докаи 

нимдошт ба ҳар сӯй дарид»-ро чун образи тоза ва навигарӣ дар адабиёт ба самъи 

устод М. Турсунзода расондааст» [146, с. 36].   

 Ташбеҳи равшан аз миёни ҳамаи шеърҳои С. Ҳакимзода чун хатти сурх 

дурахшону тобнок мегузарад. Чунонки дар ғазали зерин: 

 

  Ошиқ шудам ба қомати мисли хаданги ту, 

  Бар он даҳони аз даҳани писта танги ту. 

  Бар соқи симгунаю дастони чун булӯр, 

  Бар чашмҳои косаю зулфони чанги ту. 

  Бар гунаҳои дилкаши сурхосафеди ту –  

  Он кулчаҳои пухтаи дар товасанги ту. 

  Дарди ҳазорсолаи дилро даво кунад 

  Як бӯса аз лабони тари лоларанги ту  [17, с. 147]. 

 

 «Гоҳо аз ғайри ёридиҳанда монандкунанда ва монандшаванда як ҷо ҳамчун 

калимаи мураккаб зикр шуда, як ҷузъи ин калимаи мураккаб ташбеҳшаванда ва 

ҷузъи дигари он ташбеҳкунанда мегардад» [62, c. 53], ки он беҳтарину 

барҷастатарин навъи ташбеҳ ташбеҳи таркибист. Ташбеҳи таркибӣ дар ашъори 
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С. Ҳакимзода камтар ба чашм бархӯрад ҳам, басо ҷолибу рангоранг ва нотакрор 

офарида шудаанд. «Навчарх», «дунёбехабар», «сафарнодида», «навсафар», 

«маҳҷабин», «сурхосафед», «шаҳдгуфтор», «сангдевор», «хушдил», 

«ғӯрамарг», «пуробутоб» хосси қалами шоир С. Ҳакимзода буда, ташбеҳҳои 

таркибиянд. Чунончи:  

  

  Дар ғами дунё ба дунёбехабар бовар макун, 

  Эй сафарнодида, ту бар навсафар бовар макун  [17, c. 53]. 

 

 Ташбеҳи мураккаб як навъи ташбеҳи пӯшида буда, дар он адоти ташбеҳ 

намеояд. Мисраи якум ба дуюм ва ё баръакс ба якдигар монандкунанда шуда 

меоянд, ки ин барои пуробуранг гардидани тахайюлоти шоир хидмат менамояд.  

 

  Тифлакон хобанд дар гаҳвораҳои чӯби бед, 

  Бедро гӯянд нахли бесамар, бовар макун  [17, c. 53]. 

 

  Адабиётшинос Т. Зеҳнӣ ба санъати ирсоли масал монанд будани ташбеҳи 

мураккабро чунин шарҳ додааст: «Ирсоли масал, хусусан дар шеъри 

намояндагони сабки ҳиндӣ бисёр дида мешавад. Онҳо бештар мисраи дуюми 

байтро ба тарзи ҳикмат ва масал меоранд, ки барои тасдиқ ва тақвияти фикре, ки 

дар мисраи аввал баён ёфтааст, хизмат мекунад» [62, c. 133]. Дар ғазали зерин 

тамоми мисраъҳои ҷуфт (2, 4, 6, 8, 10), ки дар шакли суханҳои ҳикматнок 

омадаанд, фикри дар мисраъҳои тоқ (1, 3, 5, 7, 9) баёншударо пурра мекунанд. 

Пас, мисраъҳои тоқ ташбеҳшаванда ва мисраъҳои ҷуфт нисбат ба муродифи худ 

ташбеҳкунанда мебошанд. Дар дохили ташбеҳи мураккаб санъатҳои дигари бадеӣ 

чун саноеи истиора, ташхис, ирсоли масал, таносуби калом ва монанди инҳо дида 

мешаванд ва ҳама дар сурати кулл як ташбеҳи мураккабро ташкил мекунанд.    

 

  Дар диёри офтобам зодаанд, 

  Дар шаби пурмоҳтобам зодаанд. 
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  Садди роҳи ман нагардад мушкиле, 

  Хушдилу пуробутобам зодаанд. 

  Чашмаҳо табъи равонам додаанд, 

  Шоиру ҳозирҷавобам зодаанд. 

  Аллаам бо шеъри Ҳофиз гуфтаанд, 

  Бо давоту бо китобам зодаанд. 

  Дар дили ман ишқ туғён мекунад, 

  Аз вуҷуди инқилобам зодаанд [17, c. 71]. 

 

 С. Ҳакимзода дар баробари истифодаи ташбеҳоти сареҳ, таркибӣ, мураккаб  

боз дигар навъҳои ташбеҳро бо тахайюл ва бофтаҳои шоиронааш  офаридааст. 

Дар ташбеҳи измор чунон ба назар мерасад, ки адиб ғайр аз ташбеҳ қасди дигаре 

ҳам дорад, аммо баъд аз диққат маълум мешавад, ки қасдаш ҳамон ташбеҳ 

будааст. Яъне, шоир сирри ташбеҳкунияшро пинҳон медорад ва аз ҳамин рӯ ин 

гуна ташбеҳро измор мегӯянд: 

 

  Кафтаре рӯйи ҳаво болзанон мегузарад, 

  Аз ҷавонии ман ӯ ҳамчу нишон мегузарад. 

  Қатраи оби хунукро бубарам бар лаби хеш, 

  Аз дилам ларзаи сармои ҷаҳон мегузарад. 

  Чӣ димоғест, к-аз он аз нафаси субҳгаҳон 

  Ҷойи бӯйи гули тар бӯйи хазон мегузарад [17, c. 243]. 

 

 Дар ашъори С. Ҳакимзода ташбеҳҳои шартӣ (машрут), баробар (тасвия ё 

муздаваҷ) низ зиёд мушоҳида мешавад. Дар ташбеҳофарӣ С. Ҳакимзода шоири 

ҳунарманд аст ва чунонки адабиётшинос Р. Мусулмониён таъкид дорад: 

«Дархӯри афзудан аст, ки шеър агар аз ҷониби гӯяндаи пурҳунар адо гардад, 

ҷамоли ин ҳунар камоли дигар меёбад» [85, с. 234].  
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 С. Ҳакимзода дар истиораофарӣ низ истеъдоди назаррас дорад. Истиора аз 

ташбеҳ муъҷазтару расотар буда, маънои бисёрро дар лафзи андак, ки аз 

муҳимтарин вижагиҳои шеъру шоирист, нишон медиҳад. Ба қавли Ҳофиз: 

 

Биёву ҳоли аҳли дард бишнав, 

Ба лафзи андаку маънии бисёр  [106, c. 19]. 

 

  Дар ашъори С. Ҳакимзода истиора танҳо барои ороиши зоҳирии сухан, 

суханпардозии маҳз ва лафзбозии шеър корбаст нашуда, балки ба мазмуну 

мундариҷа ва ғояи афкори рангини шоир сахт марбут аст ва якҷоя бо санъатҳои 

дигари маънавӣ барои салису равон ва рехтаву муъҷаз ифода ёфтани муҳтавои 

шеър хидмат мекунад ва ин мулоҳизаи Р.Ҳодизодаро тақвият медиҳад: «Ҳар 

шоире, ки дар истиора маҳорати баланд дошта бошад, дар шеърият низ ҳамон 

қадар баландпоя ва забардаст мегардад» [141, c. 124].  

Агар соҳиби истиора номбар нашаваду танҳо истиорашаванда баён гардад, 

ин навъи истиораро истиораи равшан ё биттасреҳ мегӯянд. Дар ин банди шеър 

истиорашаванда «қаламкаш» зикр гардида, соҳиби истиора «шоир» номбар 

нашудааст:  

 

  Намегӯянд ҳар касро қаламкаш, 

  Қаламдор аз қаламкаш фарқ дорад. 

  Қаламкаш буд бояд мисли дарё, 

  Ки дар саҳрои дил нақше гузорад  [17, c. 394]. 

  

 Санъати баланди каломи шеърӣ ва мазмуни амиқи назми С. Ҳакимзода 

аксаран ба воситаи ин ҳусни сухан даст додааст. Агар истиорашаванда ба 

соҳибистиораи худ ба таври изофат баста шавад, онро истиораи изофӣ ва ё 

истиораи киноягӣ мегӯянд. Истиораи киноягӣ намунаи олишакли истиораи 

сареҳ мебошад. С. Ҳакимзода ба воситаи истиораи киноягӣ ба тасвири ҳама 
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мавҷудоти табиату ҷамъият ва муносибатҳои инсонӣ кор гирифтааст. Ба шеъри 

зерин мурур менамоем: 

 

  Субҳи бахти ман дамад аз шомҳои мӯи ту, 

  Навбаҳори умри ман хушбӯй шуд аз бӯи ту. 

  Кай ба ҷоду кардаам бовар, вале бовар кунам 

  Аз даме афтодаам дар ҳалқаи гесӯи ту. 

  Ташнагиям бишканад аз чашмаҳои чашми ту, 

  Гушнагиям бигзарад аз кулчаҳои рӯи ту  [17, c. 151]. 

 

 Дар шеъри мазкур «субҳи бахт», «шомҳои мӯ», «навбаҳори умр», «дар 

ҳалқаи гесӯ афтодан», «шикастани ташнагӣ аз чашмаҳои чашм», «гузаштани 

гушнагӣ аз кулчаҳои рӯ» истиораҳои киноягиянд, ки аз исм ва феъл сохта 

шудаанд.  

 Истиораҳои пӯшида дар ашъори С. Ҳакимзода амсоли «киштии 

андешаҳо», «насими домани анбарфишон», «чеҳраи субҳона», «хӯшаҳои мӯ», 

«қаламчӯби умед», «байти сарахбор», «дунёи дудар», «нигини даҳр», «дастниҳоли 

дил», «кавкаби бахт», «либоси ҷаҳл», «забони токзорон», «ҷӯи ҷабин» намуди 

нахустбаёнист, ки такрори онҳо дар осори дигарон хеле кам ба чашм мерасад:   

 

  Киштии андешаҳои рӯзгори ошиқӣ 

  Бурд моро аз каноре то каноре то саҳар  [17, с. 116]. 

 

 Муболиға навъи дигари санъати маънавист, ки: «Дар ситоиш ва накӯҳиши 

сифати касе ё чизе аз андозаи аслу ҳақиқат берун раванд, то он сифатшавандаро 

бузургу барҷастатар ё пасту ночизтар нишон дода бошанд» [151, с. 96]. Муболиға 

аз рӯи ифода намудани матлаб ба се навъ: таблиғ, иғроқ ва ғулӯ(в) ҷудо мешавад.   

 С. Ҳакимзода  бо роҳи талмеҳу ташхис ва дигар санъатҳои бадеӣ 

муболиғаҳои ҷолиб офарида, эҳсосоту ҳиссиёти қаҳрамони ғиноиро равшану 

табиӣ ва таъсирбахш баён намудааст. Таблиғ навъи одии муболиға аст:  
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  Ман ишқи пурсӯзи туро аз меҳр девон кардаам, 

  Аз чӣ набикшоӣ лабат як бор ҳам аз боби ман?  [17, с. 132] 

 

 Тасвири байти поён муболиғаи иғроқ аст, ки аз роҳи ташхис сохта шудааст. 

Яъне, борон он гоҳ меборад, ки агар хоки заминҳо ба он ниёз дошта бошад: 

 

  То нашуд хоки заминҳо ташналаб, 

  Барқу тундар абрро гирён накард  [17, c. 234]. 

 

 Таъбири «рӯзи номуси Ватан» киноя аз рӯзи даҳшатборест, ки ба сари 

Ватан меояд ва қаҳрамони фардӣ барои ҳифозати он синаи худро сипар мекунад: 

 

  Рӯзи номуси Ватан бо қатраи хун 

  Мисраи хорошиканро менависам  [17, c. 107]. 

 

 Ибораи «навиштани мисраи хорошикан» қасам ёд кардан аст баҳри дифои 

марзу бум. Шоир ба воситаи санъати муболиға ватанпарастиву номусдории 

қаҳрамони ғиноиро бо як ҳиссиёти баланд тасвир кардааст.  

 Ғулӯ(в) дараҷаи олии иғроқ буда, аз воқеият дур аст ва воқеъ гаштани он 

ғайриимкон. Ин ҷо маҳорати эҷодии шоир манзур мешавад:  

  

То ин дили пуртобро аз сӯхтан созам раҳо, 

Аз оби барфи кӯҳҳо то синаам ҷӯ мекашам  [17, c. 111]. 

 

 С. Ҳакимзода аз ин навъи санъат дар офаридани мавзуву матолиби гуногун: 

ҳам ошиқона, ҳам ҳаҷву истеҳзо ва ҳам марсияву сӯгномаҳо маҳорати баланди 

эҷодӣ нишон дода, муболиғаҳои хотирмон офаридааст.  

«Дар истилоҳи илми бадеъ тавсиф сифати чизеро мегӯянд, ки аз ягон ҷиҳат 

монанди ранг, бузургӣ ва ғайра маънои онро мекушояд. Тавсиф аввалин дараҷаи 
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маърифат ба воситаи аъзои ҳис (биноӣ, чашоӣ, шунавоӣ, бӯёӣ, ломиса ва бисовоӣ) 

мебошад, ки онро маърифати эстетик (зебоӣ) меноманд» [151, c. 93]. Тавсифҳои 

«ёри гулчин», «сабзинаи нозофарин», «атри баҳор», «чашми хумор», «нигоҳи 

чашми обӣ», «шаҳди бӯса», «сабзаи абрӯ», «лаби ранги гулобӣ», «ҷамоли 

офтобӣ», «шохаҳои мӯйи мушкин», «нозҳои нозанин», «шармҳои дилнишин», 

«бачагони гулфурӯшак», «духтарони гулбагӯшак», «арӯси сабзпӯш», «бахти 

дурахшандаи испед», «гули хуршеду маҳтобу ситора», «чашми обшор»... маҳсули 

мушоҳидаҳои нозук ва ҳассоси адиб буда, таваҷҷуҳи хонандаро ба олами рангини 

ашъори С. Ҳакимзода равона месозад:    

  

 1) Шеърҳои беҳтаринамро ба ту бахшидаам, 

  Ҳусни поку нозанинатро ба ман бахшидаӣ  [17, c. 619]. 

 

 2) Кӯҳҳо гӯё либоси тоза дар бар кардаанд, 

  Тоқии гулдӯзии пурнақш бар сар кардаанд  [17, c. 513]. 

 

 Ҳамчунон дар ашъори адиб як силсила тавсифҳои тоза ва калимотеро 

мушоҳида намудем, ки бевосита эҷоди худи муаллиф буда, дар ашъори дигар 

сухангустарон ба чашм барнахӯрданд. Чунончи, «партавталаб», «обшара», 

«ҳимматмандҳо», «базморододагони базмберун», «назарнагир», 

«лахтиҷигаргумкардаҳо», «пирарӯс» ... . Баъзан тавсиф ба муболиға табдил 

ёфтааст.  

          Тасвироти С. Ҳакимзода тавассути санъати тазод ва муқобила низ зиёд ба 

мушоҳида мерасад. Адабиётшиносон Т. Зеҳнӣ, Р. Ҳодизода, М. Шакурӣ, Т. 

Абдуҷабборов, Р. Мусулмониён, Х. Шарифов, У. Тоиров санъати тазодро гоҳо 

муқобила ва баъзан мутобиқа ном бурдаанд. Дар шеъри “Ҳанӯз мегиряд ин дунё” 

ин санъати сухан барои тасвир намудани тазодҳои зиндагӣ тавассути калимаву 

таркибҳои муқобилмаънои «талху ширин», «бешу кам», «арзонфурӯшу 

қиматфурӯш», «харидор наёфтану ба наздаш сад харидор будан» воқеъ 

гардидааст:  
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  Ҳанӯз ин рӯзгорон талху ширинанду бешу кам, 

  Сарои зиндагӣ бо ин ҳама ҳамранги бозор аст. 

  Яке арзонфурӯш асту харидоре намеёбад, 

  Дигар қиматфурӯш асту ба наздаш сад харидор аст [17, c. 383]. 

  

 Шоир дар тамоми ҳашт банди шеъри мазкур санъати тазодро барои ба таври 

муқоиса нишон додани матлаби худ – дар зиндагии инсон ҳамеша мавҷуд будани 

ашё ва воқеаю ҳодисаҳои ба ҳам зид баён сохтааст. Тазоду муқобилаҳои 

барҷастаи С. Ҳакимзода дар асоси таносуби сухан бунёд гардидаанд. Шеъри 

«Зиндагӣ» аз 17 байт иборат буда, дар ҳар як байт ду ҳолат, ду ҳодиса, ду мафҳум 

ё ду сифат ба ҳам зид гузошта шудааст. Бо истифода аз калимаву таркиб ва 

ибораву ифодаҳои муқобилмаънои «уболу савоб», «неку бад», «бепардаву ниқоб», 

«оромиву инқилоб», «тангу бекарон», «ширину талх», «модару моиндар», «рӯду 

баҳрҳо ва як панҷа об», «заҳру гулоб», «хандондану гирёндан» ва амсоли инҳо 

шоир андешаву афкор, ашёву чизҳо, воқеаву рӯйдодҳоро ба ҳам муқобил гузошта, 

авзои гуногуни рӯзгори инсону табиатро дар олами ҳастӣ таъкид менамояд:  

 

  ... Гоҳ оромӣ ҳидоят мекунад, 

  Гоҳ даъват мекунад бар инқилоб. 

  Гоҳ мисли хонаи мӯр аст танг, 

  Бекарон гоҳест чун тахти саҳоб. 

  Гоҳ ширин аст аз ҷон бештар, 

  Талхтар бошад гаҳе аз талхаоб...  [17, с. 501-502] 

 

 Саволу ҷавоб низ аз санъатҳои маънавии ҷолиб дар назм ба шумор меравад 

ва дар ашъори С. Ҳакимзода моҳирона рӯйи кор омадааст. Шакл ва тарзи 

истифодабарии ин навъи санъат гуногун аст: 

1. Баъзан шоир дар шеър ба худ савол дода, худ ҷавоб медиҳад: 
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Ба мани ташна ба Кавсар чӣ ниёзе бошад? 

Чашмаи кӯҳи Ватан оби бақоро монад  [17, с. 46]. 

 

2. Гоҳо чанд саволу ҷавоб дар як мисраъ ё ин ки савол дар як мисраъ ва ҷавоб дар 

мисраи дигар меояд. Яке аз вижагиҳои шеъри «Меҳри модар» ин зиёд истифода 

шудани санъати саволу ҷавоб мебошад. Шеъри мавриди назар аз 12 мисраъ 

иборат буда, ду мисраи охир ҷавоби саволҳои 10 мисраи авваланд: 

  

  Чаро модар бувад ин гуна ғамгин? 

  Чаро ранги рухонаш заъфарон аст? 

  Чаро аз дил баровард оҳи вазнин? 

  Чаро торик дар чашмаш ҷаҳон аст... 

   

Чаро хотирпарешон гашт ин дам, 

Чаро гардид рӯзаш чун шаби тор? 

– Барои он ки фарзандонаш имрӯз 

Ба хона дер баргаштанд аз кор  [17, с. 531]. 

 

 Маънои луғавии «таҷоҳул» ҷаҳл ва нодонӣ буда, маънои «ориф» доно ва 

бомаърифат аст. Дар ин навъи санъат низ С. Ҳакимзода маҳорати адабӣ нишон 

дода, «суолҳои таҷоҳулона»-и маҷзуб (таъбири Т. Зеҳнӣ) офаридааст. Душанбе 

пойтахти сабзу хуррами Ватани ҳар як тоҷикистонист. Санъати таҷоҳули ориф 

барои ифодаи муъҷази маънӣ ва ҳисси ифтихор дар шеъри «Душанбе»  зебо 

корбаст шудааст: 

  

  Кӣ надорад ғамгусоре дар Душанбе? 

  Решаю пайванду ёре дар Душанбе?  

  Чашми баҳраш интизоре дар Душанбе? 

  Ё дили умедворе дар Душанбе? [17, c. 436] 
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 Агар дар санъати саволу ҷавоб суоли гӯянда ҷавоб ёбад, агар дар санъати 

таҷоҳули ориф суолҳои гӯянда қасдан дода шавад ва талаби ҷавоб надошта 

бошад, дар санъати тааҷҷуб пурсиши шоир беҷавоб мемонад. «Санъати тааҷҷуб 

он аст, ки шоир ҳангоми тасвир бо роҳи тааҷҷуб ё ҳайрат чизеро мепурсад» [80, c. 

131].   

 

  Ту аз ин ошиқи бечора чӣ мехоҳӣ дигар, 

  Ҳаҷри ту кард ба ҷон кора, чӣ мехоҳӣ дигар? 

  Канд бемеҳрии ту банди дилам тор ба тор, 

  Гӯй, аз риштаи яктора чӣ мехоҳӣ дигар? [17, с. 114] 

 

 Умуман, санъатҳои саволу ҷавоб, таҷоҳули ориф ва тааҷҷуб, ки мантиқан ба 

ҳам наздиканд, барои ҳаяҷонбахшу изтиробомез баён намудани ҳолатҳои 

мухталифи рӯҳияи қаҳрамони ғиноӣ истифода шудаанд. 

 Баъзан адиб, ҳангоми тасвири ягон лавҳаи бадеӣ бо роҳи тааҷҷуб ва ҳайрат 

чизеро мепурсад, яъне аввал аз рафтору муносибати қаҳрамони ғиноӣ дар шигифт 

мемонад, аммо рӯҳафтода нашуда, тасвирро боз ҳам ҷаззобтару муассир баён 

менамояд, ки ин санъати бозгашт (руҷӯъ) аст: 

 

1. Гуфтӣ, ки зангат мезанам, охир куҷо шуд занги ту? 

Ноҷур бошад тори дил бе нағмаю оҳанги ту. 

2. Гуфтӣ, ки меоям, туро як лаҳза мегирам хабар, 

То кай шавам пазмони он рухсораи садранги ту? 

3. Гар ту наоӣ назди ман, бо ҷон равам бар назди ту, 

Аз оштии дигарон авлост қаҳру ҷанги ту. 

4. Гоҳо ту сангам мезанӣ, аз ошиқии бемаҳал, 

Ҷовид мемонам, бидон, мирам агар аз санги ту. 

5. Ҳарчанд бигрезӣ зи ман, як умр дорам боварӣ, 

Охир занӣ дар чанги ман, охир занам дар чанги ту [17, с. 112]. 
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Дар ду байти аввал шоир лавҳаи ҳассосро тасвир намуда, дар байти сеюм 

якбора аз сухани худ бармегардад ва тасвирро боз ҳам муассиртар менамояд. 

Байти сеюм ва мақтаи ғазал – байти панҷум санъати бозгашт мебошад.   

 Дигар аз санъатҳои басо диққатҷалбкунандаи каломи бадеъ санъати киноя 

мебошад. «Киноя гап задан, сухани кинояомез гуфтан, духӯра гап задан, рам, 

ишора”-маънии луғавии ҳамин калима аст» [130, с. 553].  Адибон дар ҳама давру 

замон наметавонистанд, ки андешаву афкори худро озодона ва ошкоро баён 

намоянд, аз ин рӯ, онро ба тариқи киноя ва пӯшида баён менамуданд. Афкори 

кинояомезу рамзии С. Ҳакимзода бештар ба ҳолатҳои рӯҳии қаҳрамонҳо, вобаста 

ба тағйирёбии муҳит ва олами маънавии онҳо, инчунин ба ифодаи андешаҳои 

ҳакимонаи худи шоир доир ба масъалаҳои иҷтимоии замону макони муайян 

муносибати қавӣ дорад. Мавқеи санъати киноя дар бисёр шеъру ғазалҳои 

иҷтимоии шоир устувор аст. Ба як порча ғазали «Фарёди виҷдон» мурур 

менамоем:  

 

  Хушк гардад решаҳои сабзи боғу киштаҳо 

  Ҳар нафас аз дасти пурзаҳри алафҳои замон. 

  Шаҳкитобе умрҳо пӯсад ба кунҷи хонае, 

  Аз варақҳои тиҳӣ пур гашта рафҳои замон. 

  Тӯдае аз оҳани пурзанг ҳам пурзангтар 

  Пой бигзоранд рӯ-рӯйи садафҳои замон. 

  Тораки ноҷурро гоҳо ба минбар мебаранд 

  Хомӯшанд, аммо пур аз оҳанг дафҳои замон... [17, c. 280] 

 

 Дар шеъри мазкур ифодаву ибораҳои кинояомези «нохалафҳои замон», 

«бешарафҳои замон», «талафҳои замон», «дасти пурзаҳри алафҳои замон», 

«талхакафҳои замон» (ибораи халқӣ), «тораки ноҷур», «дафҳои замон»... 

муносибати шоирро нисбат ба давраи муайяни таърихӣ – солҳои 90-уми асри ХХ 

равшан намудааст.    



147 
 

 Таъриз – дараҷаи баланди киноя буда, маънои луғавии он «эътироз» аст. Ба 

қавли Т. Зеҳнӣ таъриз ду навъ аст: 1) Ба гуфтору кирдори номақбули касе зид 

сухан рондан аст, ки инро эътироз ҳам мегӯянд. 2) Дигаре, ба кору аъмол ва 

сухани касе на ошкору равшан, балки пардапӯшона таарруз кардан аст. Ба тариқи 

киноя дахл ва таарруз кардан дар ашъори С. Ҳакимзода, хусусан дар ашъори 

давраи ҷанги шаҳрвандӣ зиёд ба мушоҳида мерасад. Шоир нисбат ба ношукрону 

ҳуққабозони давр нафрат ва эътироз дошта, онҳоро сахт мазаммат намудааст. 

Шеъри «Ношукр» намунаест аз ин санъати сухан: 

 

  Эй, ки дорӣ кони тилло дар даҳон, 

  Дарза-дарза пули бе дарди миён. 

  Хонаи зебои тораш оҳанӣ, 

  Обрӯю ҷои кори равғанӣ. 

  Хонуми таркардае дар оби зар, 

  Қолиҳои ранг - ранги бар ба бар. 

  Раммае аз гӯсфанду мурғу гав, 

  Деги пур аз гӯштбирёну палав... 

  Эй, чӣ менолӣ, бигӯ, шому саҳар, 

  Эй, чӣ мехоҳӣ аз ин дунё дигар?! [17, с. 812] 

 

 Талмеҳ яке аз пуркорбурдтарин санъатҳои бадеӣ буда, зарофат ва назокати 

шеърро меафзояд.  

 Дар ашъори С. Ҳакимзода истеъмоли ин санъат домани густарда дорад ва 

шоир ба ҳамин восита ҷанбаи бадеӣ ва таърихии тасвирро вусъат мебахшад. 

Адабиётшинос А. Раҳмонзода дар ин хусус чунин андеша дорад: «Адибони 

муосири тоҷик аз образҳои асотирӣ, афсонавӣ, ривоятӣ ва воқеаҳои таърихии 

ниёгонамон, ба монанди Аҳуро Маздо, Зардушт, Анаҳито, Заҳҳок, Рустам, 

Сиёвуш, Исфандиёр, Муқаннаъ, Темурмалик, Меҳтаробод, Лайлӣ, Маҷнун, 

Тоҳир, Зуҳро ва даҳҳои дигар чун унсури мифопоэтикӣ истифода намудаанд» 

[102, с. 73].   
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Аз ҷумла, дар ашъори С. Ҳакимзода талмеҳҳое чун воқеаҳои фарҳангӣ – 

Наврӯз, Соли нави мелодӣ, номҳои аҳли илму адаби гузашта ва муосир – 

Рӯдакӣ, Робиа, Фирдавсӣ,  Мавлоно, Бедил, Мири Кабир, Ҳоҷӣ Ҳусайни 

Кангуртӣ, Шоҳин, Турсунзода ..., Ҳазрати Муҳаммад (с), Хоҷаи Хизр, Исои 

Марям, Ҳазрати Шоҳи Хомӯш, номҳои шахсиятҳои таърихӣ – Доро, Искандар, 

Нӯшервон, Восеъ, Рухшона, Исмоили Сомонӣ, Оли Сомон, Бобоҷон Ғафуров, 

Эмомалӣ Раҳмон..., номҳои қиссаву ривоятҳои асотирию динӣ – Аҳриман, 

Ҳурмуз, Ҳотами Тай, “Авасто”, “Қуръон”, номҳои мавзеъҳои ҷуғрофии 

ҷаҳонию ватанӣ – Самангон, Аҷам, Шарқ, Самарқанд, Бухоро, Макка, Рим, 

Сингапур, Канакри, Дараи Мухтор, Баландсар, Хоҷамуъмин, Тӯдакафш, номҳои 

дарёву чашмаҳо – Ганг, Днепр, Ому, Сир, Чашмаи Нигор, Ҷайҳун, Сайҳун, 

Вахш, номҳои асарҳои бадеӣ ва қаҳрамонҳои он – «Шоҳнома», «Маснавии 

маънавӣ», «Бӯстон», Лайлию Маҷнун, Кӯҳкан, Рустам, Кова, Гурдофарид, 

Ҷамшед, Фаридун ва монанди инҳо мавриди истифода қарор ёфтаанд. «Пас аз 

Ҷамшед Фаридун (Афридун, Офаридун) бузургтарин подшоҳ ва паҳлавони 

достонии Эрон аст, ки дар «Шоҳнома» аз нажоди Ҷамшед ва писари Отбин 

муаррифӣ шудааст» [61, с. 563].    

 Шоир дар шеъри «Хатлон» ба воситаи санъати талмеҳ аз ғуруру 

номусдории қаҳрамонфарзандон ва мавзеъҳои гуногуни ин гӯшаи зебоманзари 

диёр ёдовар шуда, хонандаи камогоҳро аз саҳифаҳои рангини китоби таъриху 

фарҳанги як музофоти кишвар огоҳ менамояд: 

 

  Шаъну шуҳрат ёри Шоҳин гашт дар шеъри Аҷам, 

  Рафт то гӯши ҷаҳон овозаи Восеи ту. 

  Қиссаи Чилдухтарони номдорат хондаам, 

  Санг гаштанду наафтоданд дар пойи адӯ. 

   

  Оби Сурхоби туро донанд то баҳри Арал, 

  Шеъри Ҳоҷии туро хонанд то Эронзамин. 

  Вақти рақсу гирдгардии чаканпӯшони ту 
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  Дар хаёлам гирд мегардад сари чархи барин  [17, с. 435]. 

 

Дар асари бадеӣ, хоҳ назму хоҳ наср, адиб ба ашё, ҷамодот, ҳайвонот, 

паррандагон, наботот, ҷирмҳои осмонӣ ва ғайра, ки аслан ҳиссиёт, нутқ ва дигар 

хислатҳои инсонӣ надоранд, эҳсосоту хислатҳои инсониро нисбат медиҳад. Дар 

ин мавридҳо чизҳои ғайришахс мисли инсон бо ҳам сухан мекунанд ва умуман, 

монанди одамон гуфтору рафтору кирдор доранд. Ин санъати ташхис аст. Дар 

эҷодиёти шифоҳии халқ ва адабиёти хаттии форсу тоҷик намунаи ин гуна осор 

чун «Дарахти Асурик», «Калила ва Димна», «Тӯтинома», «Мантиқ-ут-тайр», 

«Мушу гурба», «Баҳориёт», «Се қатра» ва ғайра бисёр аст.    

 С. Ҳакимзода масалҳои «Хар ва харгӯш», «Барг ва кулӯх» ва афсонаи 

«Гурги ҳақгӯй»-ро барои бачаҳо ва наврасон эҷод намудааст. Инҳо асарҳои хурди 

назмӣ буда, ба санъати ташхис асос ёфтаанд. Муаллиф бо тасвир намудани 

муносибати чизҳо ва ҳайвонот муносибатҳои инсониро нишон додааст: 

   

  Баргу Кулӯхе як замон 

  Гаштанд бо ҳам ошно. 

  Он Барг гуфто бар Кулӯх: 

  – Як аҳд мебандем мо... [17, c. 778-780] 

  

 С. Ҳакимзода дар шеърҳои худ ба дарахтону наботот – чанор, бед, шоха, 

реша, зуф; ашёву ҳодисаҳои табиат – чашма, дарё, шохоб, кӯҳ, санг, ғазал, дил, 

шеър; паррандагон – кабк, уқоб, мурғ, калхот, гунҷишк, кафтар сифат ва 

хусусиятҳои инсонӣ бахшида, тасвирро ҷаззоб ва муассир гардонидааст. Чунончи, 

дар тасвири шоир гиёҳи шифобахши зуф ба забон омада ба одамон чунин 

муроҷиат мекунад: 

 

  Ман аз баҳри шумо рӯям 

  Сари роҳу лаби ҷӯю қади пайроҳаҳо, мардум! 

  Фузун ҳар қадр бошад баргҳои ман, 
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  Шавад кам он қадар дарди шумо, мардум!... 

  Маро помол нанмоед,  

  Ки ман ҳастам табиби ҷони беморон...  

Маро бинед, эй мардум, 

Маро чинед, эй мардум!  [17, с. 619] 

 

 Санъати ирсоли масал ба С. Ҳакимзода имконият фароҳам овардааст, то 

маҳсули адабии ӯ, бахусус ғазалиёти шоир, саршор аз шеърият, рӯҳоният ва 

самимият бошад. Адабиётшиносон тамсилро ба гунаи мухталиф таъриф кардаанд, 

аммо тамсил асосан, мисол овардан, далел нишон додан баҳри тасдиқ ва таъйиди 

матлаб дар шеър буда, онро як шохаи ташбеҳ низ ба қалам додаанд. С. Ҳакимзода 

дар ғазалҳояш аз навъи ташбеҳи мураккаб ва ирсоли масал фаровон истифода 

кардааст. Дар «Куллиёт»-и шоир ғазалҳои бисёре ҳастанд, ки сар то по ба санъати 

бадеии мазкур тазйин ёфтаанд. Ин ҳолат моро ба чунин хулоса меорад, ки дар 

ашъори С. Ҳакимзода дар баробари сабки хуросонӣ сабки ҳиндӣ низ мавқеъ 

дорад. Чунин ҳам воқеъ шудааст, ки ирсоли масал дар мисраи дуюми байт не, 

балки дар байти дигар меояд: 

 

  Шомҳои ман пур аз маҳтоб шуд, 

  Хонадони ман пур аз асҳоб шуд. 

  Гашт зар андар кафам хоки сияҳ, 

  Ҳамсари ман гавҳари ноёб шуд. 

  Кӯр кардаш Хоҷамуъмин умрбод, 

  Ҳар касе, ки дур аз одоб шуд. 

  Садқаи қисмат, ки нахли умри ман 

  Гулфишон дар мазраи Кӯлоб шуд  [17, с. 269]. 

 

 Дар такбайтҳои зебои шоирони сабки ҳиндӣ гоҳо якбора ду масал зикр 

меёбад, ки ин санъатро ирсолулмасалайн (ё ирсоли ду масал) меноманд. Дар 

ғазалҳои С. Ҳакимзода низ ин воситаи тасвир мавқеъ дорад: 
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 1) Офтоб аз дар дарояд, хона равшан мешавад, 

  Донае бо донаҳо пайваст, хирман мешавад [17, с. 210]. 

  

 2) Ҷаҳл дар тан пардаи хушрангу зебо парварад, 

  Ақл дар дил хӯшаи сарсабзи маъно парварад  [17, с. 84]. 

 

 С. Ҳакимзода аз ашъори шоирони классики гузаштаву муосир баҳра 

бардошта, баъзан тазмин ва назираҳо низ эҷод кардааст. Ғазали танзомези 

«Гилаи хушомадхӯҷа» дар вазн, радифу қофияҳо, мазмуну мундариҷа ва баъзе 

хусусиятҳои услубӣ бо банди аввали мусаммати мухаммаси мустақили Сайидои 

Насафӣ (асри XVII) комилан яксонанд. Танҳо мавзуъҳо каме тафовут доранд. 

Албатта, мухаммаси зерини Сайидо, ки аз панҷ банд таркиб ёфтааст, мунҳасиран 

оҳангҳои иҷтимоии замони худи шоирро ифода менамояд:  

 

  Дидаро умре ба мардум ошно кардам, нашуд, 

  Синаро оинаи сидқу сафо кардам, нашуд. 

  Бо баду неки ҷаҳон аҳду вафо кардам, нашуд, 

  Дар дили ҳар кас зи рӯи меҳр ҷо кардам, нашуд, 

  Хонаи шодӣ ба рӯи хеш во кардам, нашуд [5, с. 622]. 

 

 С. Ҳакимзода қолаб ва рӯҳи маънавии шеъри Сайидоро нигоҳ дошта, дар 

ғазали худ кирдорҳои зишти мансабдорони худпарастро аз номи зердасти 

номурод ҳаҷви дилрас намудааст: 

 

  Синаи худро барои ӯ сипар кардам, нашуд, 

  Бачаҳои бачаашро тоҷи сар кардам, нашуд. 

  Аз барои куртавори атласе бар завҷааш 

  То Самарқанду Бухоро ҳам сафар кардам, нашуд. 

  Дар ҷавоби атсааш сад бор “лаббай” гуфтаам, 
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  Аз гапи беҷош ҳар ду гӯш кар кардам, нашуд. 

  Кай шавад, ки ӯ фарояд аз сари зини баланд, 

  Хешро дар хизматаш хуни ҷигар кардам, нашуд  [17, с. 794].  

   

 Шеъри «Наргис»-и Меҳмон Бахтӣ таронаест, ки аз олами эҳсосу хаёлоти 

рангин парвоз омӯхта, тавассути сарояндаи ширинадои тоҷик Нуқра Раҳматова ба 

дили садҳо ҳаводорони суруду мусиқӣ ҷо гирифтааст: 

 

  Як шаҳр ҳама ошиқу овораи Наргис, 

  Сад чашм фақат дар раҳи наззораи Наргис. 

 

  Оҳ, ин чӣ бало Наргис, 

  Шӯри дили мо Наргис   [2, с. 11]. 

 

 С. Ҳакимзода вазну қофия ва оҳанги нақароти шеъри Меҳмон Бахтиро риоя 

намуда, назираи ҳаҷвии дилписанде бо номи «Маҷлис» навиштааст. Дар он 

муносибати шоир нисбат ба маҷлисбозиҳои беҳудаву бефоидаи баъзе роҳбарон 

нишон дода шудааст: 

 

  Эй ин чӣ бало маҷлис, 

  Дарди сари мо маҷлис. 

  Як ҳафта тамоми рӯз 

  Карданд бапо маҷлис... 

 

  Дар хоби ширин маҷлис, 

  Дар зери замин маҷлис. 

  Тарсам, ки шавад рӯзе 

  Дар тори ҳаво маҷлис  [17, с. 803]. 
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 Умуман, С. Ҳакимзода ба мавзуъҳои гуногуни адабиёт рӯҳ ва рангу ҷилои 

тоза бахшида, бо услуби баёни хосса тобишҳои нави афкори гузаштагонро 

манзури хонанда мекунад. «Ҳунарманди асил, - иброз медорад профессор М. 

Мирзоюнус, - метавонад аз мазмунҳои мукаррар маъниҳои зебову бикр ба даст 

орад ва пешкаши ҳаводорон намояд» [83, с. 37].  

 Таҷнис корбурди калимаҳои ҳамшаклу гуногунмаъно буда, истифода аз ин 

санъат дар бозтоби бадеии андеша ёрӣ мерасонад. Дар ашъори С. Ҳакимзода 

анвои гуногуни таҷнис ба назар мерасанд. Намунаи таҷниси маънавиро дар байти 

зерин мушоҳида мекунем: 

 

  Гашт зар андар кафам хоки сияҳ, 

  Ҳамсари ман Гавҳари ноёб шуд  [17, с. 269]. 

 

1) Номи ҳамсари С. Ҳакимзода; 2) «Гавҳари ноёб» – дурри қиматбаҳо, ки шоир ба 

ҳамсараш – Гавҳар нисбат додааст.    

Яке аз мураккабтарин санъатҳои бадеии классикӣ санъати иҳом аст, ки 

шоирон онро барои асрорангезу мавҳум ифода кардани фикри худ ва афзудани 

латофати каломи бадеӣ истифода мебаранд. «Агар таҷниси маънавӣ дар як байт 

омадани як калима ва ё чанд калимаи дорои маънои баробарҳуқуқ бошад, иҳом ду 

маъно ба худ гирифтани калима аст, ки яке аз ин маъноҳо наздик ва дигаре 

маънои дур бошад. Муроди шоир ҳамон маънои дур мебошад» [62, c. 144]. Дар 

мақтаи ғазали «Барои Шоҳмузаффар Ёдгорӣ» санъати иҳом басо дилчасп ифода 

ёфтааст:   

 

  Барф аввал дар сари ӯ гӯиё боридааст, 

  Хешро бо қуллаи Помир баробар кардааст. 

  Подшоҳонро зи шамшер аст агар умеди фатҳ, 

  Бо қалам ӯ хешро Шоҳи музаффар кардааст [17, с. 685]. 
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1) «Шоҳи музаффар» киноя аз номи шоири шинохта Шоҳмузаффар Ёдгорист; 2) 

«Подшоҳи ғолиб» – киноя аз ҳамин шоир аст.      

 «Санъатҳои лафзӣ барои ороиш ва мавзунии сухан хизмат мекунанд ва як 

навъ дилхушии шеърӣ низ мебошанд» [85, с. 96].  Маъмултарин навъи санъатҳои 

лафзӣ-таҷниси лафзӣ, иштиқоқ, тарсеъ, эънот, мусаҷҷаъ, муздаваҷ, такрир ва 

тафсир мебошанд, ки ҳар яке дар суфтагӣ ва равонии шеър нақши бориз доранд.  

 Таҷниси лафзӣ аз ду ва ё зиёда калимаҳои ҳамҷинс сохта мешавад, ки 

таркиби овозияшон як бошанд ҳам, ҳар кадом маънои алоҳида доранд.  

1) Таҷниси том: Дар байти зерин калимаҳои «давлат» ва «шариф» таҷниси том 

аст: «давлатат бодо зиёда» – феъл, «Давлат» – исми шахс; «Шариф»-и мисраи 

аввал насаб ва «шариф»-и дувум сифати инсон аст.   

 

  Давлатат бодо зиёда Давлати ҷони Шариф, 

  Эй нишони ҷовидониҳо зи инсони шариф  [17, с.712]. 

 

2) Намунаи таҷниси зоид байти зер аст, ки дар феълҳои «он бод» ва «он бодо» 

сохта шудааст:  

 

  Гуфтӣ ту маро ҷонат, он бод, ки он бодо, 

  Ман садқаи паймонат, он бод, ки он бодо... [17, c. 143] 

 

 Дар таҷниси лафзӣ калима такрор меёбад, на маъно. Намунаи таҷниси 

лафзиро дар байти зерин метавон бархонд: 

 

  Тоҷиконро кард ғун дар «Тоҷикон» фарзанди ӯ, 

  Посбони ганҷҳои бостон фарзанди ӯ [17, c. 303]. 

  

Калимаҳои «тоҷикон» ва «Тоҷикон» таҷниси лафзӣ мебошанд. 1) «Тоҷикон» номи 

яке аз халқҳои Осиёи Миёна, мардуми ғайриарабу турк, мардуми форсизабон 
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мебошанд» [131, с. 376]. 2) «Тоҷикон» - номи шоҳкитоби аллома Бобоҷон 

Ғафуров мебошад.   

Гоҳо шоир калимаҳоеро зикр менамояд, ки ҳуруфи онҳо дар талаффуз ва 

навишт ба ҳам наздик ва ҳамҷинсанд ё  ҳамаи ин калимаҳо ҳамрешаанд. Ин 

санъати иштиқоқ аст: 

 

 Дар вуҷуди мо тамоми талхаҳо дорад вуҷуд, 

  Ҳеҷ талхӣ талхтар аз талхии тақдир нест [17, c. 195]. 

 

Калимаҳои «талхаҳо», «талха», «талхтар» ва «талхӣ» аз як реша сохта шудаанд.  

«Тарсеъ аз саноеи лафзист ва иборат аз он аст, ки дар ду мисраи шеър ё дар 

ду лахт иборот калимоти ҳамоҳанг дар баробари ҳам биёваранд, монанди 

калимоти «мунаввар»-у «муқаррар» ва «ҷамол»-у «камол», – гуфтааст Шиблии 

Нуъмонӣ» [99, c. 3]. Мисолҳо: 

 

 Ин гуфт: хона нест ин, он гуфт: хона аст, 

  Ин гуфт: дона нест ин, он гуфт: дона аст  [17, c. 198]. 

  

Дар байти боло ҳамаи калимаҳо дар як шаклу қолаб буда, комилан мутавозӣ 

омадаанд.  

Гоҳо назокатҳои шеър дар дохили калимаҳо ҷой мегиранд ва мисоли 

равшани ин гуфтаҳо санъатҳои эънот, ҳоҷиб, саҷъ, муздаваҷ, такрир, 

баргардониш мебошанд, ки С. Ҳакимзода аз ҳамаи онҳо ҳунармандона истифода 

кардааст. 

 Масалан, шоир барои боз ҳам равшантар гардонидани ифодаи матлаб 

калима, таркиб ва ё ибораеро ба тарзи таъкид дар як байт ва ё чанд байт  такроран 

меорад, ки онро такрир меноманд. 

1) Аввалан такрори бамаврид дар шеъри «Панд гирам» ба дараҷае дилкаш ва 

матлуб воқеъ гардидааст. Шеърҳои «Айби ҳуснат», «Панд гирам», «Гуфтанд, ки 

гуфтанд» намунаҳои мақбул барои санъати такриранд: 



156 
 

  

Бо ту шавқи зиндагӣ дар синаам ҷо гаштааст, 

Бо ту умре ин дили нодор доро гаштааст. 

Бо ту дастам мерасад то олами истораҳо, 

Бо ту ақли ман калиди ҳар муаммо гаштааст [17, c. 539]. 

 

2) Дигар навъи ин санъат такрори калима дар байн ва охири мисраъ ҳамчун қофия 

мебошад. Санъати такрир ба шоир С. Ҳакимзода имкон додааст, ки ӯ дар ғазали 

зерин нозукиву дилрабоии рақси тоҷикиро бо тамоми ҷузъиёташ ба риштаи 

тасвир бикашад: 

 

  Даст меҷунбад ҷудо, дастпона меҷунбад ҷудо, 

  Мӯ ҷудою гардану пешона меҷунбад ҷудо. 

  Гирд мегардад даме, гирдоб ояд пеши рӯ, 

  Пой меҷунбад ҷудою шона меҷунбад ҷудо. 

  Узв-узви пайкараш гӯё ҷудо аз ҳам шудаст, 

  Чашм дар сарви қадаш чун лона меҷунбад ҷудо [17, c. 277]. 

 

 Мисолҳои фаровон моро ба хулосае меорад, ки нақши санъатҳои лафзӣ низ 

дар ашъори шоир С. Ҳакимзода басо равшан аст. Ба андешаи адабиётшиносон 

санъатҳои лафзӣ як навъ суханбозӣ ё орояҳои шоирона ҳастанд, аммо ғолибан, то 

лафз зебо набошад, маънӣ зебо намешавад. Аз ин рӯ, мундариҷа ба шакл ва шакл 

ба мундариҷа таъсир мерасонад.  

 Ҳамаи санъатҳои бадеӣ бар асоси таносуби сухан аст. Асоси мантиқии 

образи бадеӣ ва моҳияти ғоявии он маҳз ба воситаи риоя шудани муносибати 

сухан, ки онро санъати таносуб меноманд, равшан зоҳир мегардад. «Дар нақди 

адабӣ, – таъкид кардааст адабиётшинос Ш. Исрофилниё, – барои дарёфтани 

ҳунари шоир аслан байтро аз нигоҳи нақди сохторгароӣ (формализм) баррасӣ 

мекунанд, ки он низ вобаста ба инсиҷоми аъзо ё худ таносуби калом аст. 
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Инсиҷоми аъзо, яъне, ҳеҷ ҷузве қобили ҳазв шудан нест» [66, с. 14]. Масалан, дар 

ин байти С. Ҳакимзода ҳама калимот ба ҳамдигар таносуби маъноӣ доранд:   

 

  Бо садои тифл меояд садои зиндагӣ, 

  Хонаи бегоҳвора бадтар аз вайрона аст  [17, с. 31]. 

 

 Масалан, «садои тифл» бо «садои зиндагӣ», «хонаи бегоҳвора» бо 

«вайрона» мутаносибу ҳамоҳанг буда, бо санъати ирсоли масал эҷод шудааст ва 

ҳикмати ҳаётӣ дорад. Насли инсон идомабахши зиндагист, ки ин ҳикмат дар 

мисраи якум маърифат шудааст. Мисраи дуюми байт рӯҳи миллӣ дошта, «хонаи 

бегоҳвора» киноя аз хонаи бекӯдак аст ва ҳамчун истиора санъати муроот-ун-

назир мебошад.   

 С. Ҳакимзода баъзан ба шеър аз равзанаи мулаввании тахайюл огоҳона 

нигариста, шеъру ғазалҳое эҷод кардааст, ки онҳоро дар 2-3 баҳр ё вазн хондан 

мумкин аст. «Талаввун дар луғат ранг ба ранг шудан ва муталаввин 

рангбарангшаванда гуфтан аст» [62, с. 182]. Шеъру ғазалҳои «Ҳақиқат», «Дунёи 

орзу», «Рақси тоҷикӣ», «Чун ёри моҳпайкар», «Ту нолӣ аз кирдори ман», «То 

кай», «Умри азизи доно»  ва ғайра дар «Куллиёт»-и шоир бо санъати 

муталаввин ё зулбаҳрайн ороста шудаанд. Чунончи, ғазали бо матлаи зерин аз 

аввал то охир дар ду вазн хонда мешавад: 

 

  Чун ёри моҳпайкар дар роҳ рӯ ба рӯ зад, 

  Ҳафтодсола дардам аз як нигоҳ рӯ зад  [17, с. 110]. 

 

1) Мафъулу фоилотун мафъулу фоилотун  

           – – V       – V – –       – – V    – V – – 

Баҳри музореи мусаммани ахраб. 

2)  Мустафъилун фаӯлун мустафъилун фаӯлун 

            – – V –            V – –         – – V –            V – –  

Баҳри мунсареҳи мусаммани махбуни макшур. 
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 Ғазали зерин низ саропо бо санъати муталаввин хонда мешавад, ки дар худ 

оҳангу зарби хушу гуворо дорад: 

 

  Аз шафқати ту ҷафо баромад, 

  Аз оштият ғазо баромад  [17, с. 191]. 

1) Мафъӯлу мафоилун фаӯлун 

         – – V       V – V –     V – – 

Баҳри ҳазаҷи мусаддаси ахраби макфуф. 

2) Мустафъилотун мустафъилотун (ё мустафъилотон) 

            – – V – –         – – V – – [– – V – ~] 

Баҳри раҷази мураббаи мураффал [ё мутаввал] 

Ҳамин тариқ, аз таҳқиқи санъатҳои шеърӣ бармеояд, ки С. Ҳакимзода дар 

корбурди бамавқеи ҳам санъатҳои маънавӣ ва ҳам санъатҳои лафзӣ муваффақ 

гардида, ба ин восита дар ифодаи маонии марғубу дилкаш маҳорату истеъдоди 

барозанда нишон додааст.  
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ХУЛОСА 

 Саидҷон Ҳакимзода бо осори адабии худ, ки ифодагари рӯҳу авзои замон 

буда, арзиши адабӣ, эстетикӣ ва тарбиявии баланд доранд, дар таърихи адабиёти 

нимаи дуюми асри ХХ мақоми сазоворро ишғол намудааст. Таҳқиқ ва омӯзиши 

муфассали зиндагинома ва осори адиб моро ба чунин хулосаҳо овард: 

1. Бо вуҷуди он ки С. Ҳакимзода ашъори пурмуҳтавою рангин аз худ ба 

мерос мондааст, рӯзгор ва осори ӯ то ҳол таваҷҷуҳи суханшиносон ва 

мутахассисонро ба таври ҷиддӣ ба худ ҷалб накардааст. Мулоҳиза ва андешаҳои 

М. Фарҳат, С. Табаров, С. Чалишев, А. Кӯчарзода, М. Салим, Ҳ. Ғоиб, М. Ғоиб, 

С.А. Маҳзун, З. Мирзоён, Н. Ашӯрова мухтасар ва умумӣ буда, баъзан якдигарро 

такрор мекунанд [3-М; 6-М]. 

2. Дар ташаккул ва такомули фаъолияти эҷодии С. Ҳакимзода доираи 

адабии Кӯлоб нақши бориз дорад. Маҳфилҳои адабии ин ҳавза, ки дар асри ХХ 

чанд насли адибонро тарбия намуда, ба камол расондааст, махсусан баъди ҶБВ 

(1941-1945) рушду нумуъ намуд ва чун С. Одиназода, А. Сафар, С. Ҳакимзода, Ҳ. 

Ғоиб, С. Айюбӣ, М. Ғоиб, Х. Вализода, А. Қаландар адибонеро ба воя расонд, ки 

эҷодиёти онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз марзи он мавқеъ пайдо 

намуд [1-М].  

3. Даврони кӯдакиву ҷавонии С. Ҳакимзода ба шароити бисёр душвору 

сангини солҳои 40-50-уми асри гузашта рост омад ва шоир аз маҳрумиятҳои 

ятимӣ ва раванди пуртазоди ҳаёт сабақи зиндагӣ андӯхт. Давраи дуюми зиндагии 

шоир ба солҳои муташанниҷи кишвар – ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ пайванд 

мехӯрад. Адиб дар муддати умри 65-солаи худ баҳри дӯстиву якдилӣ, сулҳу 

ваҳдат, адлу инсоф, ватанхоҳиву худогоҳии миллӣ ва муҳаббату садоқат талош 

намуд [2-М]. 

4. Дар замони барҳаёт будани шоир 12 маҷмуаи хурду калони ӯ ба забони 

тоҷикӣ нашр шудааст. Баъди вафоти шоир «Куллиёт» (2009) ва осори мунтахаби 

С. Ҳакимзода бо номи «Гавҳари умед» (2018) ба нашр расидаанд [4-М; 7-М].  

5. Ашъори барои бачагону наврасон таълифнамудаи С. Ҳакимзода, ки дар 

«Куллиёт»-и шоир фароҳам омадаанд, аз ҷиҳати интихоби мавзуъ, сохту таркиб 
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ва рангорангии афкор ба завқу ҷаҳонбинии хонандаи хурдсол мувофиқ буда, аз 

ҳунари шоирӣ ва масъулияти суханвар башорат медиҳанд. Махсусан, масалҳои 

шоир ба хислату табиат ва руҳу равони атфол комилан мувофиқ буда, аҳаммияти 

эстетикӣ ва таълимию тарбиявӣ доранд [3-М; 8-М]. 

6. Мавзуъ ва мундариҷаи ашъори С. Ҳакимзода асос ва пояи амиқи воқеӣ ва 

халқӣ дошта, ба масъалаҳое, ки солҳои тӯлонӣ дар адабиёт мавриди таваҷҷуҳи 

шоирони ҳар давру замон қарор доштанд, иртибот доранд. Шоир баҳри 

саодатмандиву некномӣ, мавқеи иҷтимоӣ ва худшиносию ватанхоҳии халқу 

миллат ҳамвора талош варзида, паҳлуҳои гуногуни зиндагии инсонҳоро ба тасвир 

кашида, имрӯзи тоҷиконро бо гузаштаи пурифтихори фарҳангияшон дар қиёс 

мебинад. Ҷолиби диққат аст, ки дар ашъори шоир маҳдудиятҳои мафкуравии 

даврони шуравӣ камтар ба чашм мерасад ва ин ҳолат имкон додааст, ки иродаи 

эҷодии адиб дар ашъораш комилтар ифода гардад. Дар даврони истиқлол 

эҷодиёти С. Ҳакимзода аз лиҳози жанру муҳтаво рангу ҷило паҳнои нав пайдо 

кардааст. Мавзуъҳои иҷтимоӣ ва панду ҳикмат дар ин давра чун ҳусни осори ӯ 

бештар ба назар расиданд [2-М]. 

7. С. Ҳакимзода дар пайравӣ ба устодони адабиёти давраи нав – С. Айнӣ, А. 

Лоҳутӣ, М. Турсунзода, М. Миршакар... анъанаи асримиёнагии суханварони 

мутақаддимро идома дода, дар рушди анъанаи марсиясароӣ саҳми назаррас 

гузоштааст. Мундариҷаи марсияҳои С. Ҳакимзода гувоҳ бар онанд, ки мавзуи 

онҳо фароху доманадор буда, мағз андар мағз ба адабиёти шифоҳӣ иртибот 

доранд ва тафаккури бадеии шоир ба тафаккури бадеии халқ наздик аст. Умуман, 

марсиясароӣ дар эҷодиёти шоир аз жанрҳои хурди ғиноӣ то жанрҳои бузург 

тадриҷан такомул ёфта, яке аз хусусиятҳои хосси эҷодиёти ӯ гардидааст [3-М; 10-

М].  

8. С. Ҳакимзода аз жанрҳои суннатӣ – ғазал, мусаммат, маснавӣ, достон, 

рубоӣ, дубайтӣ, қасида, тарҷеот ва аз навъҳои ҷадиди шеърӣ шаклҳои гуногуни 

чаҳорпора ва шеъри озодро истифода кардааст. Ҷолиб аст, ки шоир ба жанрҳои 

суннатии шеър баъдтар таваҷҷуҳи бештар зоҳир карда, дар ин ҷода муваффақ 

мешавад. Комёбии адиб, махсусан, дар жанрҳои ғазал (346 адад) ва чаҳорпора 
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(297 адад) равшан мушоҳида мешавад. Шоир, асосан, ба сабки хуросонӣ ва баъзан 

ба сабки ҳиндӣ такя кардааст. Сарчашмаҳои жанрии ашъори С. Ҳакимзода назми 

классикии форсу тоҷик, назми муосир ва эҷодиёти шифоҳии мардуми тоҷик 

мебошанд [5-М; 9-М].  

9. Дар эҷодиёти С. Ҳакимзода манзума, достон ва силсилаи шеърҳо низ 

мавқеи муайян доранд. Манзума («Ситораи Комил», «Пораи нон») ва достонҳои 

шоир («Номаи дил», «Ситораи зафар», «Достони Сангак», «Ҳамдили дарё», 

«Фидоӣ», «Рангҳои зиндагӣ») аз ҷиҳати сохту таркиб аслан пайравӣ ба адабиёти 

классикӣ буда, дар шакли маснавӣ эҷод шудаанд ва баъзе аз онҳо бо ҳамду наът 

ва муноҷот оғоз ёфтаанд. Шоир дар таълифи достони «Фидоӣ» ва «Достони 

Сангак» қолаби маснавиро риоя карда бошад ҳам, аз вазн ва жанрҳои ҳархела 

истифода кардааст [10-М].  

10. Забон ва тарзи баёни ашъори С. Ҳакимзода нишон медиҳад, ки шоир дар 

сабки нигориш идомабахши беҳтарин анъанаҳои адабиёти классикӣ бо 

назардошти имконоту шароити иҷтимоии давру замони худ маҳсуб меёбад. С. 

Ҳакимзода чун шоирони ҳамзамони худ Ғ. Мирзо, М. Қаноат, Ш. Лоиқ, Б. Собир, 

С. Гулрухсор, Ғ. Сафарзода, Гулназар, Ҳ. Файзулло ва дигарон кӯшидааст, ки 

ҳарчи бештар калимаву ибораҳои зебову камривоҷи зодгоҳи худро ба шеърҳояш 

ворид карда, ба ин васила аз ҳисоби гӯишҳои гуногуни мардумӣ забони шеър ва 

умуман забони адабиро ғанӣ созад. Дар ашъори С. Ҳакимзода калима ва 

таркибҳои «зуъм» (якрав, гарданшах), «ҳамғул» (ҳамсинну сол), «кунуск» (хасис), 

«бегур» (беқарор, шӯх), «таҳдон» (огоҳ, рамуздон), «лап задан» (пинҳон шудан, 

руст шудан), «қап задан» (нохост, яку якбора чизеро гирифтан), «латтаи дока» 

(сарандози сафеди занони кӯлобӣ), «халқи почаканда» (мардуми авом), «кул 

хурдан» (пешпо хӯрдан), «кулӣ» (зарф ё сандуқи ордгирӣ), «фурҷа» (сабр, қарор), 

«алови бачакушта» (киноя аз аланга гирифтани оташ) ва амсоли инҳо бамавқеъ 

истифода шудаанд.  

Ҳамчунин, С. Ҳакимзода дар истифодаи зарбулмасалу мақолҳо маҳорати 

баланди адабӣ нишон додааст. Бинобар ин, корбурди санъати ирсоли масал дар 
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шеъри ӯ бештар мушоҳида шуда, ба сабки фардии эҷодӣ табдил гардидааст[2-М; 

6-М].       

 11. С. Ҳакимзода сабки хоссаи эҷодӣ дорад, ки ин махсусиятро ҳам дар 

ашъори суннативу озод, ҳам дар марсияҳо ва ҳам дар ашъори ҳикматбору 

ҳаҷвияҳои шоир баръало мушоҳида кардан мумкин аст. Хусусан, ғазалиёти ӯ аз 

ҷиҳати мундариҷа бархурдори воқеият, руҳ ва ғояҳои замони худ буда, аз лиҳози 

бадеият ва ҳунари суханварӣ ба пояи намунаҳои осори марғуб мерасанд [1-М]. 

12. Дар ашъори С. Ҳакимзода андешаҳо дар либоси бадеият хеле рангин 

буда, назокат ва малоҳати каломи бадеъ дар истифода ва корбурди дурусти 

ташбеҳу истиораҳои равшану пӯшида, образҳои воқеию ҳақиқӣ, санъати ирсоли 

масал, ифодаву таъбирҳои халқӣ-гуфтугӯӣ, калимаву ибораҳои илмӣ-оммавӣ 

ошкор мегардад. С. Ҳакимзода дар корбурди бамавқеи ағлаби санъатҳои маънавӣ 

ва лафзӣ муваффақ гардидааст ва ба ин восита ҳунари суханварии худро ҳусну 

камол бахшидааст [3-М; 7-М]. 

Умуман, Саидҷон Ҳакимзода шеъри тоҷикии муосирро ҳам аз лиҳози 

мавзуъ ва муҳтаво ва ҳам аз нигоҳи анвои гуногуни он, алалхусус ғазал, забон ва 

тарзи баён, ҳунари шоирӣ ва маъниву мазмунофаринӣ идома ва ривоҷ дода, дар 

таърихи адабиёти давраи нави тоҷик саҳми муносиб гузоштааст. Аз ин рӯ, 

омӯхтан ва мавриди баррасӣ қарор додани осори ин шоири рангинхаёл муҳим ва 

саривақтӣ буда, барои таҷдиди назар ва аз нав мавриди таҳлилу тадқиқ қарор 

додани таърихи адабиёти давраи нави тоҷик мусоидат менамояд. 
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ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚ 

Аз таҳқиқи мавзуъ ва масъалаҳои мавриди назар бармеояд, ки рӯзгор ва 

осори С. Ҳакимзода то ба ҳол ба таври ҷиддӣ баррасӣ наёфтаанд. Аз ин рӯ, 

дастовард, натиҷагириҳои илмӣ ва дурнамои мавзуи таҳқиқиро ба таври зайл 

тавзеҳ додан мумкин аст: 

– диссертатсияи мо дар омӯзиши назми давраи шуравӣ ва истиқлолияти тоҷик, 

маҳфилҳои адабии музофотии Тоҷикистон ва махсусан, тарҷумаи ҳол ва 

мероси фарогири адабии С. Ҳакимзода мусоидат менамояд; 

– С. Ҳакимзода дастпарвар ва намояндаи ҳавзаи адабии Кӯлоб буда, ин 

диссертатсия ба унвонҷӯёни дараҷаҳои илмӣ ва муҳаққиқони самти 

адабиётшиносӣ дар омӯзиш ва таҳқиқи рӯзгори осори дигар чеҳраҳои адабии 

ин ҳавза, аз ҷумла С. Одиназода, А. Сафар, Ҳ. Ғоиб, С. Айюбӣ, М. Ғоиб, Х. 

Вализода, А. Қаландар... ёрӣ расонида метавонад; 

– таҳлилҳо нишон доданд, ки дар «Куллиёт»-и шоир як қатор камбудиҳо ҷой 

доранд. Аз ҷумла, таърихгузории шеърҳо ва тартиби онҳо мувофиқи талабот 

ва меъёрҳои мавҷуда сурат нагирифтаанд. Воқеан, осори насрӣ ва бахусус, 

публитсистикаи адиб ҳанӯз дар ягон китоб гирдоварӣ нагардидаанд. Ин 

ҳолат масъалаи омода сохтани «Куллиёт»-и нави адибро ба миён мегузорад; 

–  С. Ҳакимзода барои кӯдакону наврасон низ ашъори рангину гуногунмавзуъ 

эҷод карда аст, ки ин бахши эҷодиёти шоир ба рӯҳия ва завқи хонандагони 

хурдсол ва наврас созгор омадааст. Намунаҳо аз ашъори бачагонаи шоир 

танҳо дар «Куллиёт»-и ӯ ҷой дода шудаанд. Бинобар ин, зарур аст, ки осори 

бачагонаи шоир ба таври алоҳида барои хонандаи хурдсол ба табъ расонда 

шавад; 

– дастовардҳо ва баррасиҳои дар диссертатсия суратгирифта дар омӯзиши 

таърихи адабиёти давраи нави тоҷик ва дарсҳои махсуси факултетҳои 

филологияву рӯзноманигории муассисаҳои олии таълимии ҷумҳурӣ ёрӣ 

расонида метавонанд; 

–  мавзуъҳои иҷтимоӣ ва панду ҳикмат дар осори С. Ҳакимзода мавқеи муҳим 

ва чашмрас дошта, ин қисми осори адибро дар муассисаҳои таҳсилоти миёна, 
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умумӣ, касбӣ ва олии кишвар дар дарсҳои тарбиявӣ, маърифати оиладорӣ, 

педагогика, этика ва эстетика низ ба сифати маводи раҳнамо ва маърифатию 

тарбиявӣ метавон истифода бурд; 

–  умуман, С. Ҳакимзода дар рушди таърихи адабиёти нимаи дуюми асри ХХ ва 

замони истиқлол саҳми назаррас гузошта, таълифи ин диссертатсия ҳанӯз 

қадамҳои аввал дар таҳқиқ ва шинохти рӯзгору осори адиб аст. Маълум аст, 

ки дар қолаби диссертатсияи номзадӣ баррасӣ ва таҳқиқи ҳамаҷонибаи 

эҷодиёти ин ва ё он чеҳраи адабӣ даст намедиҳад. Аз ин рӯ, таҳқиқи густарда 

ва фарогири самтҳои дигари фаъолияти эҷодии С. Ҳакимзода аз ҷумлаи 

мавзуъ ва масъалаҳои мубрами илми адабиётшиносӣ маҳсуб меёбад. 
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ЗАМИМА 

 

№ Шаклҳои 

шеърӣ 

“Лолаи 
сурх” 
(1964, 
81 с.) 

“Сарчашма” 
(1983, 96 с.) 

“Ҷигаргӯша” 
(1987, 128 с.) 

“Хирман” 
(1989, 33 
с.) 

“Достони 
Сангак” 
(1993, с.) 

“Фидоӣ” 
(1993) 

“Сӯзи 
дил” 
(1996, 
26 с.) 

“Садафмоҳ” 
(1996, ) 

“Кӯҳпора” 
(1996, 128 
с.) 

“Чеҳраи 
субҳ” 
(1997, 
50 с.) 

“Қадаҳи 
меҳр” 
(1998, 
60 с.) 

“Нури 
чашм” 
(1999, 
56 с.) 

1.  Ғазал 2 21 (2) 36 17 (18) 11 2 3 - (17) 53 (1) 11 (1) 60 53 

2.  Маснавӣ 11 7 13 (3) 3 - 1 1 - 2 - - - 

3.  Қитъа 8 12 4 - 1 - - - 1 - 4 - 

4.  Рубоӣ 5 5 40 - - - - - (12)  - - - 

5.  Дубайтӣ - - - - - - - - 17 - - 4 

6.  Мустазод 1 - - - - - - - - - - - 
7.  Мусаллас - - 2 1 - - - - - - - - 

8.  Мураббаъ - 1 3 (1) 1 (1) 2 - (1) 1 - (2) 6 (2) 3 (1)  - 

9.  Мухаммас - 1 - - - - 1 - 1 - - - 

10.  Мусаддас - 2 (1) 1 - - - - - 1 - - - 

11.  Мусамман - - 1 - - - - - (1) - - - 

12.  Тарҷеъбанд - - 2 (1) 2 2 - 2 1 (1) 2 - - - 

13.  Таркиббанд - - - - - - - - 3 - - - 

14.  Манзума - - 2 - (1)  (1) - - - - 1 - 

15.  Достон - - - - 1 1 - - (1) 1 - 1 

16.  Қасида - - - - - - - - - - 2 - 

17.  Чаҳорпора 31 59 (3) 68 (4) 19 2 1 2 - (12) 17 (2) 4 3 - 

18.  Нимоӣ  - 14 2 1 - - - - 2 - - - 

19.   53 117 140 53 38 6 11 1 122 24 72 54 


