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МУҚАДДИМА 

Мубрамият ва зарурати мавзуи таҳқиқот. Дар таърихи адабиёти 

муосири тоҷик яке аз давраҳои пурбор ва барои пешрафти назму насри 

миллӣ мувофиқу созгор нимаи дуюми асри XX ба ҳисоб меравад, ки як қатор 

адибони варзида дар ин давра ба камол расида, ба адабиёти тоҷик хидмати 

арзанда намудаанд.  

Ҳарчанд Ҷанги Бузурги Ватанӣ (1941-1945) дар баробари дигар 

хисороти моддиву маънавӣ ба адабиёти бадеӣ низ таъсири манфии худро 

расонд, баъди он илму адаби кишвари шуравӣ дубора рӯ ба пешравию 

таҳаввул ниҳод. Дар ин давра дар аксари шаҳру вилоятҳои Тоҷикистони 

шуравӣ ҳавзаҳои адабӣ фаъолияти худро ривоҷ бахшиданд. Яке аз чунин 

доираҳои адабӣ доираи адабии Хатлон мебошад, ки то имрӯз фаъолияти 

худро идома дода, баҳри ба майдони эҷод овардани адибони зиёде нақши 

босазо гузоштааст.  

Доираи адабии Хатлон дар солҳои 40-90-уми асри XX дар пешрафти 

илму адаби тоҷик то ҷое ҳиссагузор буда, намояндагони варзидаи он Сомеъ 

Одиназода, Саидалӣ Вализода, Мирзолатиф Раҳимзода, Ашӯр Сафар, 

Саидҷон Ҳакимзода, Қурбоналӣ Раҷаб, Ҳақназар Ғоиб, Сафармуҳаммад 

Аюбӣ, Муҳаммад Ғоиб, Пиримқул Сатторӣ, Ғафур Мулло, Исроил 

Иброҳимов, Зариф Ибод, Алимуҳаммад Муродӣ, Хайрандеш, Муҳаммадалии 

Аҷамӣ, Барот Саид, Ғаффоралӣ Сафар, Рустами Хомарахш, Озар, Усмон 

Билолӣ, Сафармуҳаммад Аҳмад, Амиршоҳи Хатлонӣ, Раҷабалӣ Худоёрзода, 

Акрами Ризом, Ҳотам Ҳоҷиев, Муқимҷон Мухторов ва чандин тани дигар ба 

ҳисоб мераванд.  

Оид ба доираи адабии Хатлон ва намояндагони он дар солҳои гуногун 

чандин рисолаву монографияи ҷудогона таълиф ёфта бошанд ҳам, бисёр 

паҳлуҳои он то имрӯз ҳамаҷониба таҳқиқу баррасӣ нашуда, рӯзгор ва осори 

бисёре аз намояндагони сермаҳсули он номаълуму нокушода мондаанд.  

Яке аз адибони доираи адабии Хатлон дар солҳои 40-90-уми қарни 

XX, ки ҳанӯз таваҷҷуҳи адабиётшиносону муҳаққиқони ватанию 
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бурунмарзиро ба таври зарурӣ ба худ ҷалб накардааст, Аълочии маорифи 

Тоҷикистон, шоир, омӯзгор ва рӯзноманигори тоҷик Ғафур Мулло (1922-

1992) мебошад. Ҳарчанд ки ашъори шоир тавассути матбуоти даврӣ ва дар 

чаҳор маҷмуаи шеърӣ – «Шадда» (1987), «Ҳарфи дил» (1991), «Соҳили дарёи 

дил» (2016) ва «Булбул, бисаро!» (2018) ба чоп расида, то як андоза мавриди 

таваҷҷуҳи адабиётшиносон қарор гирифтааст, махсусияти шаклию 

мундариҷавии ашъори шоир то ҳол дар адабиётшиносии тоҷик ба таври 

зарурӣ таҳқиқ нашудаанд. Аз ин рӯ, дар шакли диссертатсияи номзадӣ ба 

риштаи таҳқиқ кашидани фаъолияти эҷодии Ғафур Мулло на танҳо мавқеи 

осори арзишманди шоирро дар назми давраи навини тоҷик муайян менамояд, 

дар ҳалли масоили гуногуне, аз қабили анъанаву навоварӣ, тамоюли халқии 

адабиёти муосири тоҷик низ то ҷое саҳм мегузорад.  

Дараҷаи омӯзиши мавзуи таҳқиқот. Аввалин касе, ки ба рӯзгору 

осори Ғафур Мулло таваҷҷуҳ намудааст, адабиётшиноси Эрон Алиризои 

Қазва мебошад. Муҳаққиқ дар асари худ «Хуршедҳои гумшуда. Осори сад 

шоири тоҷик аз сад соли ахир» оид ба рӯзгор ва эҷодиёти Ғафур Мулло 

маълумоти мухтасар дода, ӯро аз беҳтарин шоирони адабиёти муосири тоҷик 

донистааст. Адабиётшинос Ҳасани Муродиён низ дар мақолаҳои худ «Ба ӯ 

зиндагӣ кард моиндарӣ» ва «Ду абруи сафеди ту ду байти сабки хатлонӣ» 

оид ба рӯзгори сангину печ дар печи Ғафур Мулло ва фаъолияти эҷодии ӯ 

маълумоти зарурӣ додааст, ки хонанда метавонад ба василаи нигоштаҳои 

мавсуф бо ҳаёту эҷодиёти шоир ошноӣ пайдо намояд. Вале дар ҳардуи ин 

мақола муаллиф танҳо аз рӯзгори пурошӯби шоир ёдовар шуда, ба 

хусусиятҳои мундариҷавию услубии ашъори Ғафур Мулло ва маҳорати 

эҷодии ӯ диққати ҷиддӣ равона накардаанд.  

Дар баробари мақолаҳои фавқуззикр, дар сарсухани ба маҷмуаҳои 

шеърии шоир навишташуда доир ба ҳаёт ва фаъолияти эҷодии ӯ мухтасаран 

маълумот дода шудааст. Ба ин гуфтаҳо маълумотномаҳои Қаюм Сангов [46, 

4], пешгуфтори «Номи шинос»-и Ашӯр Сафар (ба маҷмуаи «Шадда») [31, 46-

48], «Ба ӯ зиндагӣ кард моиндарӣ»-и Ҳасани Муродиён [35, 10-11], сарсухани 
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Усмон Билолӣ ба маҷмуаи «Булбул, бисаро!» [34, 3-4] ва монанди инҳо 

мисол шуда метавонанд.  

Дар даврони соҳибистиқлолии кишвар, соли 2014, номи Ғафур Мулло 

дар китоби «Адибони Тоҷикистон» дар қатори дигар адибони тоҷик сабт 

гардид [106, 137].  Ҳамчунин, аз мусаввадаи шеърҳои шоир, ки солҳо дар 

шакли паҳну парешон дар бойгонии шоир нигоҳ дошта мешуданд, маҳз дар 

ҳамин давраи таърихӣ маҷмуаҳои «Соҳили дарёи дил» (Ашъори мунтахаб, 

2016) ва «Булбул, бисаро!» (Ашъори ҳаҷвӣ ва бачагона, 2018) бо дастгирии 

бевоситаи Ҳукумати мамлакат, зери назари Шоири халқии Тоҷикистон 

Гулназар Келдӣ, бо саъю кӯшиши адабиётшиноси тоҷик Ҳасани Муродиён ва 

муаллифи ин сатрҳо ба чоп расида, пешкаши хонандаи соҳибзавқ ва 

дӯстдорони каломи бадеъ гардиданд.  

Ҳамин тавр, осори Ғафур Мулло то як андоза таваҷҷуҳи муҳаққиқону 

адабиётшиносон ва мутахассисону суханваронро ба худ ҷалб намуда бошад 

ҳам, пажуҳишҳои анҷомёфта мухтасару пароканда буда, рӯзгор, фаъолияти 

эҷодӣ, махсусияти шаклию мундариҷавӣ ва забону услуби нигорандагии 

шоирро ҳамаҷониба муайяну бозгӯ карда наметавонанд. Аз ин лиҳоз, дар 

диссертатсия ба ҳалли масъалаҳои гуногуни эҷодиёти Ғафур Мулло ва 

таҳқиқу баррасии бисёрпаҳлуи ашъори ӯ иқдом карда шуд.  

Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзуъҳои илмӣ. Мавзуи 

таҳқиқоти диссертатсионӣ як ҷузъи корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи 

адабиёти тоҷики Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии 

Бохтар ба номи Носири Хусрав» буда, он дар доираи барномаи корҳои 

илмию таҳқиқотии кафедраи мазкур ба анҷом расидааст. 

 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади таҳқиқот. Ҳадаф ва мақсади асосии таҳқиқот таҳлилу 

баррасии зиндагинома ва фаъолияти эҷодии Ғафур Мулло, омӯзиши 

ҳамаҷонибаи хусусиятҳои ғоявию мундариҷавӣ, шаклию жанрӣ ва услубию 
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бадеии ашъори шоир ва муайян намудани нақши Ғафур Мулло дар ҳавзаи 

адабии Хатлон дар солҳои 40-90-уми қарни XX ба ҳисоб меравад.  

Вазифаҳои таҳқиқот. Барои расидан ба ҳадафи таҳқиқ дар 

диссертатсия масъалаҳои зерин мавриди пажуҳиш қарор дода шудаанд:  

- таҳқиқи доираи адабии Хатлон дар солҳои 40-90-уми асри XX;  

- муайян ва барқарор намудани зиндагиномаи Ғафур Мулло;  

- таҳқиқу пажуҳиши мероси адабии шоир;  

- мушаххас намудани жанрҳои бадеии эҷодиёти шоир;  

- таҳқиқи мавзуъ ва мундариҷаи ғоявии ашъори Ғафур Мулло;  

- баррасии ашъори ҳаҷвии шоир;  

- махсусияти ашъори бачагонаи адиб;  

- таҳқиқу баррасии хусусиятҳои забонӣ ва услубии ашъори Ғафур 

Мулло;  

            - баррасии мавқеи санъатҳои бадеӣ дар ашъори шоир;  

Объекти таҳқиқот баррасии паҳлуҳои норавшани адабиёти давраи 

навини тоҷик ва баъзе намояндагони он дар мисоли Ғафур Мулло ва 

эҷодиёти ӯ, ба вижа муайян намудани саҳми ӯ дар доираи адабии Хатлон дар 

солҳои 40-90-уми асри XX мебошад.  

Мавзуи (предмет) таҳқиқот. Дар диссертатсия фаъолияти эҷодии 

Ғафур Мулло ҳамчун шоир ва нақши ӯ дар доираи адабии Хатлон дар солҳои 

40-90-уми асри гузашта ба ҳайси мавзуи асосии таҳқиқот қарор дода 

шудааст. Дар таҳқиқоти мо ашъори адибони ҳамзамони шоир низ ҷиҳати 

мустаҳкам намудани хусусиятҳои ашъори Ғафур Мулло мавриди баррасӣ 

қарор гирифтаанд.  

Соҳаи таҳқиқ марбут ба таърихи адабиёт ва нақди адабӣ буда, дар 

диссертатсия ҳаёт ва фаъолияти эҷодии Ғафур Мулло мавриди таҳқиқу 

баррасӣ ва арзишдоварии илмӣ қарор гирифтааст. Инчунин зимни пажуҳиши 

масъалаи мазкур ва дар алоқамандӣ бо он дар бораи вазъи доираи адабии 

Хатлон дар солҳои 40-90-уми асри бист мухтасар маълумот додаем.  

Марҳилаҳои таҳқиқот: 
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           - интихоби мавзуи таҳқиқ; 

           - шиносоӣ бо сарчашмаҳо ва адабиёти илмии ба мавзуъ алоқаманд; 

           - ҷамъоварӣ ва таснифи маводи таҳқиқ; 

           - таҳлил ва баррасии маводи илмию адабӣ; 

          - дар амал татбиқ намудани маводи назариявӣ; 

          - натиҷагирӣ аз мавзуъ;  

            Асосҳои назариявии таҳқиқ. Ҳангоми омӯзиш ва таҳлилу баррасии 

мавзуъ аз дастовардҳои илмӣ ва афкори назарии донишмандону муҳаққиқони 

маъруфи ватанию бурунмарзӣ, бахусус аз асару мақолаҳои В.Г. Белинский, 

Н.Г. Чернишевский, С. Табаров, М. Шакурӣ, Х. Шарифзода, Р. 

Мусулмониён, У. Тоиров, Х. Асозода, А. Кӯчарзода, А. Маҳмадаминов, Н. 

Файзуллоев, М. Хоҷаева, У. Ғаффорова, И. Икромов, Ҳ. Муродиён ва дигарон 

истифода шудааст. 

Асосҳои методологии таҳқиқот. Таҳқиқу баррасии масъалаҳое, ки 

ҳаллу фасли онҳоро ба зимма гирифтаем, истифодаи усулу равишҳои 

гуногуни адабиётшиносиро тақозо доштанд. Аз ҷумла, зимни кор мо аз 

усулҳои муқоисавию таърихӣ, татбиқӣ, қиёсӣ – тавсифӣ ва дигар равишҳои 

адабиётшиносии муосир суд ҷустаем.  

Сарчашмаҳои асосии таҳқиқ. Диссертатсия дар асоси чаҳор 

маҷмуаи шоир – «Шадда» (1987), «Ҳарфи дил» (1991), «Соҳили дарёи дил» 

(2016) ва «Булбул, бисаро!» (2018) таълиф гардидааст. Инчунин, ҳангоми 

таҳияи диссертатсия ба ҳайси сарчашмаи пажуҳиш осори илмию бадеии 

олимону адибони гузаштаю имрӯзаи тоҷик ва ёдномаҳои дӯстону 

ҳаммаслакон ва алоқамандону пайвандони Ғафур Мулло истифода шудаанд.  

Пойгоҳи асосии иттилоотӣ ва озмоишии таҳқиқот. Диссертатсия 

дар доираи дурнамои корҳои илмию таҳқиқотии кафедраи адабиёти тоҷики 

Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири 

Хусрав» барои солҳои 2016-2020 анҷом ёфта, ба самти «Таҳқиқ, пажуҳиш ва 

таҳияи зиндагинома ва фаъолияти эҷодии адибони муосир» мувофиқат 

менамояд. 
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Навгониҳои илмии таҳқиқот. Диссертатсияи мавриди назар дар 

адабиётшиносии тоҷик ягона пажуҳиши муфассали илмиест, ки ба ҳаёт ва 

эҷодиёти Ғафур Мулло бахшида шуда, дар он зиндагинома, осори адабӣ, 

мавзую мундариҷа ва забону услуби ашъори шоир ба таври мукаммалу 

муфассал таҳлилу таҳқиқ шудааст. Дар рафти пажуҳиш ҳамчунин робитаи 

Ғафур Мулло бо доираи адабии Хатлон, ки шоир дар ин ҳавзаи адабӣ 

фаъолияти мунтазами эҷодӣ намуда, чандин тан навқаламонро ба роҳи 

пуршарафи эҷодӣ роҳнамоию ҳидоят кардааст, иҷмолан мавриди таҳқиқу 

баррасӣ қарор дода шудааст. Аз таҳқиқи ҳамаҷонибаи зиндагинома ва 

фаъолияти эҷодии Ғафур Мулло бармеояд, ки шоир тамоми умри 

пурбаракати хешро пайи кори омӯзгорию рӯзноманигорӣ ва махсусан ба 

фаъолияти эҷодӣ бахшида, аз худ мероси гаронбаҳои манзум, ба мисли ғазал, 

рубоӣ, дубайтӣ ва шеъру манзумаҳо ба мерос гузоштааст, ки боиси ифтихору 

сарфарозӣ ва зинда мондани шеъру номи шоир гаштаанд. 

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

1. Ҳавзаи адабии Хатлон дар нимаи дуюми садаи ХХ тадриҷан 

рушду такомул ёфта, дар тарбияи суханварони ҷавони ин ҳавза ва сайқалу 

густариш ёфтани адабиёти бадеӣ саҳми муассир гузошт.  

2. Ғафур Мулло солҳои чиҳилуми қарни бистум ба фаъолияти эҷодӣ 

оғоз намудааст.  

3. Зиндагии Ғафур Мулло дар ду минтақа: вилояти Кӯлоб ва водии 

Вахш сипарӣ шуда, фаъолияти эҷодии ӯ ба доираҳои адабии ин манотиқ 

робитаи мустақим дорад.  

4. Саҳми Ғафур Мулло, махсусан, дар ташаккули маҳфилҳои адабии 

Вахшонзамин ва тарбияи адибони ҷавони ин минтақа назаррас аст.  

5. Ҳақиқатнигорӣ аз ҷумлаи принсипҳои асосии эҷодии Ғафур 

Мулло буда, сабабгори асосии зиндагии душвор, вале пурифтихори ӯ 

гардидааст.  
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6. Мероси адабии Ғафур Мулло аз анвои гуногуни шеърӣ таркиб 

ёфта, дар чор маҷмуаи шеърӣ: «Шадда», «Ҳарфи дил», «Соҳили дарёи дил» 

ва «Булбул, бисаро!» фароҳам омадааст.  

7. Мундариҷаи ғоявии ашъори Ғафур Мулло бою рангин буда, 

дарбаргири мавзуъҳои маъмули васфи ватан, тарғиби адолату ростӣ ва сулҳу 

дӯстӣ, васфи модар, тараннуми ишқу вафодорӣ, тасвири табиат, танқиду 

мазаммати хислатҳои ношоиста ва ғайра фароҳам омадааст.  

8. Ашъори бачагона яке аз қисматҳои арзишманди мероси адабии 

Ғафур Муллоро ташкил медиҳанд.  

9. Забон ва тарзи баёни Ғафур Мулло ба осори мардумӣ гироиш 

дошта, таъсири забон ва тарзи ифодаи мардум дар ҳар асари ӯ махсус зоҳир 

мегардад.  

10. Дар осори Ғафур Мулло санъатҳои гуногуни бадеӣ, аз қабили 

ташбеҳу истиора, киноя ва маҷоз, тазоду тавсиф, талмеҳу ташхис, ирсоли 

масал ва ғайра ҳунармандона истифода шудаанд. 

           Аҳамияти назариявии таҳқиқот дар он зоҳир мегардад, ки 

диссертатсия ба омӯзишу пажуҳиши масъалаҳои наомӯхтаи адабиёти навини 

тоҷик, дар мисоли рӯзгор ва осори Ғафур Мулло, мусоидат намуда, боиси 

равшанӣ андохтан ба фаъолияти доираи адабии Хатлон дар солҳои 40-90-уми 

асри гузашта мегардад. Аз ин рӯ, таҳлилу таҳқиқи масъалаи мавриди назар 

барои адабиётшиносии имрӯзаи тоҷик аз манфиат холӣ набуда, таҳқиқоти 

анҷомёфта барои корҳои илмии минбаъдае, ки дар ҳамин самт ҷараён 

мегиранд, ҳамчун манбаи маводи адабиётшиносӣ хизмат карда метавонад.  

            Аҳамияти амалии таҳқиқот дар он аст, ки маводи диссертатсияро 

метавон зимни таълифи фаслу бобҳои гуногуни китобҳои дарсии таърихи 

адабиёти муосири тоҷик, дастурҳои таълимӣ, мақола ва рисолаҳои илмӣ 

истифода бурд. Натиҷаҳои таҳқиқоти анҷомёфта барои донишомӯзони соҳаи 

филологияи тоҷик ҳангоми навиштани корҳои курсию рисолаҳои хатм 

ҳамчун маводи лозимӣ хизмат намуда, аз он зимни таълими курсу 
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семинарҳои тахассусӣ ба ҳайси маводи дарсҳои лексионӣ ва машғулиятҳои 

амалӣ истифода бурдан мумкин аст.     

            Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ. Натиҷаҳои таҳқиқот ва 

муҳимтарин нуктаҳои масъалаи мавриди назар дар дарсҳо ва курсҳои 

махсуси лексионию амалии ихтисосҳои филологияи тоҷики ДДБ ба номи 

Носири Хусрав истифода шудаанд. Муҳимтарин нуктаҳои таҳқиқот дар 

нишастҳо ва конференсияҳои илмӣ – амалии донишгоҳӣ, ҷумҳуриявӣ ва 

байналмилалӣ (солҳои 2017-2021) дар шакли маърӯзаҳои илмӣ ироа 

гардидаанд. 

          Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. Диссертатсия 

дар мавзуи «Мақоми Ғафур Мулло дар ҳавзаи адабии Хатлон (солҳои 40- 90-

уми асри XX)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология бо 

шиносномаи ихтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик мувофиқат мекунад. 

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқи кори 

диссертатсионӣ  дар он зоҳир мегардад, ки ӯ тавонистааст, бори нахуст 

мавзуи рӯзгору осор ва мавқеи Ғафур Муллоро дар ҳавзаи адабии Хатлон дар 

солҳои 40-90-уми қарни гузашта мавриди таҳқиқу пажуҳиш қарор диҳад. 

Бинобар ин, кулли натиҷаҳои дар диссертатсия ҳосилшуда маҳсули 

пажуҳиши шахсии муаллифанд ва таълифоти шахсии муаллиф мазмуни 

диссертатсия ва нуктаҳои асосии ба дифоъ пешниҳодшавандаро фаро 

мегиранд.  

        Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ. Диссертатсия дар маҷлиси кафедраи 

адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

(қарори №2, аз таърихи 25.09.2021) ва дар сексияи адабиётшиносии ДДХ ба 

номи академик Б. Ғафуров (бо қарори №3, аз таърихи 10.06.2022) муҳокима 

ва ба ҳимоя тавсия карда шудааст. Бахшҳои алоҳида ва муҳимтарин нуктаҳои 

таҳқиқот дар ҷаласа ва семинарҳои илмии кафедраи адабиёти тоҷики ДДБ ба 

номи Носири Хусрав дар шакли маърӯза ва гузоришҳои илмӣ пешниҳод 

шуда, мавриди муҳокима ва баррасии устодони кафедра қарор гирифтаанд.  
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Нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия. Мазмуни асосии 

диссертатсия дар 10 адад мақолаи илмӣ, аз ҷумла 5 мақолаи дар маҷаллаҳои 

илмии тақризшавандаи назди Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифӣ гардидааст. Ҳамчунин муаллиф 

оид ба баъзе паҳлуҳои мавзуи мазкур дар конференсияҳои ҷумҳуриявӣ, 

байналмилалӣ ва донишгоҳии ДДБ ба номи Носири Хусрав (солҳои 2017-

2020), ДДК ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ (2020), ДДОТ ба номи Садриддин 

Айнӣ (2021) суханронӣ намудааст.  

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб 

(ҳашт фасл), хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат буда, ҳаҷми умумии кор 188 

саҳифаи чопи компютериро дар бар мегирад.  
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БОБИ 1. НАҚШИ ҲАВЗАИ АДАБИИ ХАТЛОН ДАР ТАРБИЯИ 

СУХАНВАРОН ВА ҶОЙГОҲИ ШОИР ҒАФУР МУЛЛО 

ДАР ПЕШРАФТИ ОН 

 

1.1. Ҳавзаи адабии Хатлон дар солҳои 40 - 90 - уми асри XX 

Дар таърихи адабиёту ирфон ҳавзаи адабии Хатлон мавқеи хос дошта, 

боиси зуҳури шоирону орифон ва камолоти илмиву ҳунарии шахсиятҳои 

зиёди адабӣ гардидааст. Ҳавзаи адабии мазкур шомили мактабҳову доираҳои 

гуногуни суханварӣ буда, доираи адабии Кӯлоб аз қадимтарин марказҳои 

шеъру сухан ба шумор меравад. Тибқи сарчашмаҳои адабию таърихӣ ин 

доираи адабӣ ба ду давра тақсим мешавад: давраи классикӣ (то Инқилоби 

Октябр) ва давраи нав (баъди Инқилоби Октябр) .  

Дар сарчашмаҳои адабию таърихӣ оид ба шоирони кӯлобиасле, ки дар 

асрҳои XI - XVII фаъолияти эҷодӣ доштаанд, маълумоти гуногун дода 

шудааст. Дар бештари ин сарчашмаҳо оид ба ҳаёт ва эҷодиёти ду тан шоири 

кӯлобиасл – Мавлоно Одил ва Боқии Кӯлобӣ, ки дар асри XVI зиндагӣ ва 

фаъолияти эҷодӣ намудаанд, сухан рафтааст. Аз ҷумла, муҳаққиқ А. 

Алимардонов дар ин хусус чунин қайд намудааст: «Боқии Кӯлобӣ, ки дар 

асри XVI зиндагӣ ва эҷод кардааст, бо номи «Ҳир ва Ранҷҳо» достоне 

навишта будааст, ки минбаъд ин достон мавриди таваҷҷуҳи шоирони 

форсизабон гардидааст. Ва дар пайравии ин достон 19 достони дигар ба миён 

омадааст» [68, 127].  

Ба қавли муҳаққиқон, доираи адабии Кӯлоб дар асри XIV бо ташриф 

овардани яке аз мутафаккирони шинохта ва фақеҳи олами ислом Мир Сайид 

Алии Ҳамадонӣ боз ҳам нуфузи хосса ба худ касб мекунад. Ин мавзеъ ҳам 

яке аз хиттаҳое дониста мешуд, ки дар канори худ садҳо тан аз аҳли илму 

адабро парваридаву ба камол расонидааст. Ҳамин мавзеи файзбор ва 

мардуми фарҳангпешаи шаҳри Кӯлоб боис мегардад, ки яке аз шахсиятҳои 

шинохтаи олами ислом, донишманд ва адиби форсу тоҷик Мир Сайид Алии 

Ҳамадонӣ (1314-1384) дар ин макон зиндагӣ ихтиёр карда, ба фаъолияти 
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эҷодӣ мепардозад. Аз фазилату мартабаи ин шахсияти шинохта доираи 

адабии шаҳри Кӯлоб дар асри XIV қувваю нуфузи нав пайдо мекунад.  

Қобили тазаккур аст, ки Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ ба эҷоди шеър 

майл доштааст: «Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, ки худ ба эҷоди шеъри 

орифона майлу рағбат дошт, бо дархости муридону шогирдонаш – Хоҷа 

Исҳоқи Хатлонӣ, Мавлоно Ҳайдари Бадахшӣ, Мавлоно Ҷаъфари Бадахшӣ, 

Аловуддини Ҳисорӣ, Шайх Шамсуддини Хатлонӣ дар ҳар нишаст ғазале аз 

осору анвори рабулмутлақ бо забони файзрасон тасниф фармуда, ин 

ғазалҳоро «Чиҳил асрор» ном ниҳодааст. Ва табиист, ки дар ин маҳфилҳо 

шогирдони Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ низ шеърхонӣ ва шеъргӯӣ 

мекарданд» [130, 5].  

Тибқи маълумоти сарчашмаҳои адабию таърихӣ, дар бораи аҳли илму 

адаби шаҳри Кӯлоб дар асрҳои XVIII-XIX маводу маълумоти фаровоне 

мавҷуд буда, доираи адабии Кӯлоб ва навоҳии атрофи он равнақу инкишоф 

ёфтааст: «Дар ин давра ҳаёти адабӣ дар Кӯлоб ва навоҳии атрофи он – Теҳрай 

(ноҳияи Шамсуддини Шоҳини кунунӣ), Балҷувон, Ховалинг, Муъминобод, 

Сари Хосор, Кангурт (ноҳияи Темурмалики ҳозира) дар ҷӯшу хурӯш ба назар 

мерасад» [64, 52 - 58].  

Дарвоқеъ, доираи адабии Кӯлоб яке аз доираҳои бонуфузтарин ба 

ҳисоб рафта, он дар асри XIX ва ибтидои асри XX ҳам мавқею нуфузи худро 

нигоҳ доштааст. Дар ин давра ҳам доираи адабии Кӯлоб чанд тан адибону 

навқаламонро дар оғӯши худ парварда, ба пешравиҳо ноил гардидааст.  

Ҳавзаи илмию адабии Хатлони асри XIX ва ибтидои асри XX адибони 

зиёдеро, аз қабили Носеҳи Хатлонӣ, Муҳаммадҳусайни Ҳоҷӣ, Муҷрими Роғӣ, 

Мирзо Қадам, Мисраъ, Мирзо Лиқо, Аламии Дуобӣ, Мулло Бурҳон (Бисмил), 

Мирзо Раҷаб, Мавлоно Муҳаммад Умар, Маҳмудхоҷаи Балҷувонӣ, 

Холмуҳаммади Хаста дар арсаи илму адаб парварида буд, ки аксари онҳо 

соҳибдевон буда, дар мамалакатҳои Шарқ чун суханвар маълуму машҳур 

буданд. Масалан, Мавлоно Муҳаммад Умар бо ашъори диловези худ дар 
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Ҳинд ва сарзаминҳои арабӣ маъруф гардида буд. Ашъори ӯ моломоли ғояҳои 

ватанхоҳӣ ва ахлоқи ҳамида мебошад. Аз ҷумла, шоир чунин фармудааст: 

Ғизоли руҳи Хатлонам, рамидам,  

Ба домони Бадахшон мечаридам,  

Расида яъсу навмедӣ ба рӯям,  

Қабои офият бар ҷон даридам [98, 126-133].  

Доираи адабии Кӯлоб баъди Инқилоби Октябр бо суханварони 

шинохтае чун Саидалӣ Вализода, Бобоюнус Худойдодзода, Сомеъ 

Одиназода, Мирзолатиф Раҳимзода оғоз гардида, дар таърихи адабиёти 

навини тоҷик мақоми махсусро ишғол намудааст. Доир ба ин масъала дар 

мақолаи «Доираи адабии Кӯлоб ва аввалин шеъри тоҷик» чунин қайд 

шудааст: «Шоирони халқ Бобоюнус Худойдодзода ва Саидалӣ Вализода 

вобаста ба ҳоли замон дар сабки эҷоди шифоҳӣ, Сомеъ Одиназода ва 

Мирзолатиф Раҳимзода – дар сабки назми классикӣ шеър мегуфтанд» [82, 13-

14].  

Яке аз намояндагони машҳури ин ҳавза шоир Ғафур Мулло ба шумор 

рафта, ин суханвар умри худро дар ду минтақа: минтақаи Кӯлоб ва 

Вахшонзамин сипарӣ намудаааст. Аз муҳтавои мақолаҳо ва хотироте, ки 

доир ба ин чеҳраи адабӣ рӯйи коғаз омадаанд, равшан мегардад, ки ӯ бо 

доираҳои адабии ин манотиқ пайванди амиқ доштааст. Аз ин лиҳоз, назар 

кардан ба таърихи ин доираҳои адабӣ боиси равшанӣ андохтан ба ҳаёт ва 

эҷодиёти яке аз шоирони камшинохтаи Хатлонзамин – Ғафур Мулло 

мегардад.  

Қайд кардан бамаврид аст, ки Ғафур Мулло яке аз пайравону дӯстони 

наздики Сомеъ Одиназода ва Мирзолатиф Раҳимзода ба ҳисоб меравад ва 

ашъори худро низ дар пайравии онҳо эҷод намудааст. Ғафур Мулло бо 

Мирзолатиф Раҳимзода солҳои 1946-1947 дар муассисаи таълимии умумии 

миёнаи №2-и ба номи Ворошилови шаҳри Кӯлоб (ҳозира МТМУ №42 ба 

номи Хуршед Қосимов) якҷоя кор кардаанд. Ғафур Мулло ҳамчун муаллими 

забон ва адабиёт, Мирзолатиф Раҳимзода бошад, ба ҳайси мудири хоҷагии 
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мактаб фаъолияти корӣ намуда, ҳарду мардони донишманд, шоир ва 

луғатдони мактаб баҳисоб мерафтанд ва бо ташаббуси онҳо дар мактаб 

маҳфили адабӣ ташкил шуда буд. Ғафур Мулло маҳз аз ҳамин давра ҳамчун 

шоири боистеъдоду сермаҳсул дар миёни омӯзгорону хонандагони мактаб 

эътибору нуфузи хосса пайдо мекунад.  

Дар ин хусус дотсенти Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи 

Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ Қаюм Сангов низ дар «Писандидаи мардум» ном 

мақолаи худ оид ба фаъолияти эҷодии ду тан шоири боистеъдоду маҳбуб – 

Ғафур Мулло, Мирзолатиф Раҳимзода ва саҳми онҳо дар ташкилу таҳкими 

маҳфили адабии мазкур баҳои баланд додааст: «Бе муболиға метавон гуфт, 

ки дар он солҳо (солҳои 1946-1947– М.Р.) мактаби миёнаи ба номи 

Ворошилови шаҳри Кӯлоб (ҳозираи МТМУ №42) то андозае вазифаи 

имрӯзаи филиали Иттифоқи нависандагониТоҷикистонро иҷро мекард» [46, 

4].  

Баъзе аз дастпарварони ин маҳфил имрӯз ба дараҷаҳои дотсентию 

Шоири халқии Тоҷикистон расидаанд, ки ба ин гуфтаҳо дотсенти Донишгоҳи 

давлатии Кӯлоб Қаюм Сангов ва Шоири халқии Тоҷикистон Ашӯр Сафар 

мисол шуда метавонанд, ки дар он вақтҳо муҳассилини мактаби миёнаи №2-

и ба номи Ворошилов ва бевосита дастпарварони маҳфили мазкур буданд 

[157].  

Аз гуфтаҳои боло маълум мегардад, ки Ғафур Мулло бо Мирзолатиф 

Раҳимзода алоқамандии наздики эҷодӣ дошта ва ҳарду дар тарбияи чандин 

тан аз навқаламони доираи адабии Кӯлоб саҳми арзанда гузоштаанд.  

Мебоист, ки доираи адабии Кӯлоб баъди Инқилоби Октябр тавассути 

шоирони боистеъдоду тавонои давр, чун Саидалӣ Вализода, Сомеъ 

Одиназода, Мирзолатиф Раҳимзода ва чандин тани дигар ба пешравию 

муваффақиятҳои боз ҳам баланде ноил гардад. Вале «...ҳодисаҳои замон ба 

ин мувофиқат накард ва қисмате аз онҳо дар сиёсатхонаи асри сотсиалистӣ 

ба маҳкамаҳо афтоданду ҷойи шеъри нобашонро оҳангҳои навмедию 
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шикастаруҳӣ фаро гирифт. Бо ҳамин мактаби касбии эҷодие, ки онҳо 

метавонистанд бунёд кунанд, хароб гардид» [149, 11-12].  

Ҳамин зулму истибдоди давр Ғафур Муллоро низ, ки яке аз шоирони 

боистеъдоди доираи адабии Кӯлоб ба ҳисоб мерафт, бетаъсир нагузошт. 

Шоир, ки ҳамеша ҳақиқатгӯиву ҳақиқатнигориро пешаи худ карда буд, дар 

тамоми фаъолияти кориаш, чи дар даврони омӯзгорӣ ва чи дар даврони 

рӯзноманигорӣ, таҳти ҳамин шиор амал мекард. Вале ин амалу рафтори ӯ ҳам 

дар замони шуравӣ ва ҳам дар замони баъдӣ ба баъзе аз одамони 

нотавонбину ноҳақ рост намеомад, ки онҳо ғайр аз хиёнат ба халқу миллат 

дигар чизе намехостанд ва бо роҳи фанду фиреби халқ зиндагии худро пеш 

бурдан мехостанд. Ноадолатии онҳо нисбат ба халқу Ватан шоир, омӯзгор ва 

рӯзноманигори ҳақиқатгуфтори тоҷик Ғафур Муллоро бетараф гузошта 

наметавонист ва ӯ як умр алайҳи беадолатиҳои онҳо мубориза мебурд. Борҳо 

ба шоир таъкид мекарданд, ки хислатҳои ҳақиқатгӯию ҳақиқатнигориашро 

тағйир диҳад, аммо Ғафур Мулло фикри пешравии кору ҷомеаро мекард ва 

ҳаргиз аз ҳақиқат чашм намепӯшид. Ҳамин ошкорбаёнию ҳақиқатнигории 

Ғафур Муллобоис гардид, ки душманонаш ягона роҳи халосиро аз шоир дар 

маҳбасӣ кардани ӯ мебинанд. Бо ин мақсад онҳо бо ҳар баҳонаву дасисаҳои 

худ шоирро озор медоданд ва дар охир ба мақсади нопоки худ расида, бо 

туҳмату буҳтонҳои бепояи худ 7-уми ноябри соли 1969 Ғафур Муллоро ба 

муҳлати як сол ба маҳбас мекашанд. Баъд аз ҳабсшавӣ орзуву умеди шоир ба 

ормон мубаддал шуд, дилаш аз Ҳукумати Шуравӣ, ки як умр ба 

ҳақиқатпарастии он умед мебаст, монд [36, 20-25].  

Роҷеъ ба фаъолияти доираи адабии Кӯлоб фикрҳои мухталиф 

мавҷуданд, аммо муҳаққиқи тоҷик А. Абдураҳимов равнақу нумӯи доираи 

адабии Кӯлобро дар солҳои сиюми асри ХХ ба ташаббуси яке аз шоирони 

боистеъдоди давр Сомеъ Одиназодаи Хатлонӣ вобаста медонад, вале ин 

маҳфил низ бо сабаби баъзе носозгориҳои давр дер давом намекунад: 

«Солҳои 30-юми асри ХХ ҳаёти адабии Кӯлоб инкишоф меёфт. Он солҳо 

Сомеъ Одиназода дар Кӯлоб маҳфили адабие таъсис намуд, ки дар он 
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тақрибан 60 нафар шоирону нависандагон, аҳли адаб ширкат доштанд. 

Узвияти маҳфил ҳафтае як бор дар боғи марказии шаҳри Кӯлоб ҷамъ 

меомаданд, шеърҳои тозаэҷодашонро мехонданд. Соли 1938 Сомеъ 

Одиназода ба ҳабс гирифта шуд ва фаъолияти маҳфили адабӣ қатъ гардид» 

[99, 52-58].  

Ҳамин беадолативу нотавонбиниҳои баъзе мардумони давр 

намегузошт, ки шоирони соҳибистеъдоде чун Сомеъ Одиназода, Саидалӣ 

Вализода, Мирзолатиф Раҳимзода ва чандин тани дигар дар солҳои 30-40-

уми асри ХХ ба пешравию муваффақиятҳои нав ба нав ноил гарданд ва 

фарҳангу адаби даврро ба пеш баранд [99, 163].  

Маълум аст, ки дар ташкилу таҳкими доираи адабии Кӯлоб, махсусан 

баъд аз ҷанги Олмон (1941-1945), хидматҳои шоёни шоири халқ Саидалӣ 

Вализода назаррас аст, зеро таҳти сарпарастии эшон навқаламони зиёде дар 

ин доираи адабӣ парвариш ёфтаву аз ин шоири маҳбуби тоҷик сабақи шеъру 

шоирӣ гирифта, ба узвияти Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон пазируфта 

шудаанд ва ҳатто баъзе аз онҳо то ба дараҷаи Шоири халқии Тоҷикистон 

расидаанд. Бе тардид, фаъолияти маҳфили адабии шаҳри Кӯлобро баъд аз 

Сомеъ Одиназодаву Мирзолатиф Раҳимзода шоири халқ Саидалӣ Вализода 

бар зиммаи худ мегирад ва баҳри пешрафти фарҳангу адаби шаҳри Кӯлоб то 

охири умр фаъолият намудааст. Мирзо Қосим, яке аз хешовандони Саидалӣ 

Вализода, оид ба фаъолияти онвақтаи маҳфилҳои адабӣ, ки солҳо дар хонаи 

Саидалӣ Вализода баргузор мегардид, огоҳии комил дошта, бамаврид қайд 

намудааст: «Хонаи Вализода як навъ маҳфили адабиро мемонд. Ҳар доим – 

рӯзҳои шанбе ё якшанбе адибон, навқаламон, дӯстдорони шеъру шоирӣ ва 

каломи бадеъ: Ашӯр Сафар, Саидҷон Ҳакимзода, Сомеъ Одиназода, Иброҳим 

Ҷалилзода, Қурбоналӣ Раҷаб, Мусо Ғуломӣ, Раҷабалӣ Назаров, Сайидато 

Муқимӣ, Ҳабибулло Файзулло, Аловуддин Давлат ва амсоли онҳо ба хонаи 

шоири халқ ташриф меоварданд. Соатҳо гирди хони пурнозу неъмат 

менишастанд. Ҳар кадом аз шеърҳои ба тозагӣ эҷодкардаи худ порчаҳо 
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қироат менамуданд. Дар атрофи баъзе мисраъҳои шеърӣ баҳсу мунозираҳои 

доманадор сурат мегирифт» [93, 28].  

Инчунин, дар маҳфил аз тарафи аъзои он ҳазлу шӯхиҳои намакин 

гуфта мешуд. Махсусан ин гуна ҳазлу шӯхиҳо аз забони мизбон – Саидалӣ 

Вализода содаву ширин мебаромад. Аз ҷумла, профессор Худоӣ Шарифзода 

ҳамон суҳбату маҷлисҳои дӯстонаи роҳбари маҳфил, шоири халқ Саидалӣ 

Вализодаро чунин ёдоварӣ намудааст: «Суҳбату маҷлиси дӯстонае дар Кӯлоб 

баргузор намешавад, ки лаҳза ё латифаи тозаи зодаи табъи Саидалӣ 

Вализодаро нашунавед» [147, 3].  

Бояд зикр намуд, ки солҳои 60-уми асри гузашта кори маҳфилҳои 

адабӣ на танҳо дар музофот, балки дар шаҳру марказҳо низ бомаром пеш 

рафта, навқаламони зиёдеро парвариш намуда, ба роҳи пуршарафи эҷодӣ 

раҳнамун месохтанд. 

Яке аз чунин маҳфилҳо дар пойтахти кишвар – шаҳри Душанбе 

маҳфили «Адибони ҷавон» мебошад, ки дар худи Иттифоқи нависандагони 

Тоҷикистон фаъолият мекард. Роҳбарии маҳфилро яке аз адибони ҷавон ва 

сермаҳсул устод Тоҷибоев Муродӣ бар уҳда доштанд. Маҳсули эҷоди аҳли 

маҳфил тавассути рӯзномаи «Гулисони умед» ба чоп расида, пешкаши 

хонанда мегардид [51, 155 - 157].     

Доираи адабии Кӯлоб аз ибтидои солҳои 60-уми асри XX сар карда, ба 

ду маҳфил ҷудо мешавад. Яке бо номи «Равшандилон» фаъолият мекард ва 

шоироне чун Сомеъ Одиназода, Сайидато Муқимӣ, Мирзолатиф Раҳимзода, 

Мусо Ғуломӣ, Шукрӣ Иброҳим, Ҷонфидо (Ҳабибулло Давлат), Ризқӣ, 

Раҷабалии Роғӣ (тақрибан 25-30 кас)-ро фаро гирифта буд. Маҳфили адабии 

дигаре бо номи Саидалӣ Вализода ва шогирдони ӯ – Ашӯр Сафар ва Саидҷон 

Ҳакимзода вобаста буд. Ин маҳфил ба Донишкадаи давлатии омӯзгории 

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

ҳайати худро аз ҳисоби устодон, донишҷӯён ва хатмкардагони донишгоҳ 

ҳамвора афзун менамуд.  
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Маҳфили «Адибони ҷавон»-ро дар солҳои 60-ум адабиётшинос 

Иброҳим Шукрӣ сарварӣ мекард. Узвияти маҳфилро дар он давра устодон 

Ҳақназар Ғоиб, Раҷабалии Роғӣ, Сафармуҳаммад Айюбӣ, Абдулҳай 

Қаландар, Хосият Вализода, Сайид Раҳмон ва дигарон доштанд ва ба 

пешравию комёбиҳои эҷодӣ ноил мешуданд. Ана ҳамин тозагӯйиҳои эҷодӣ 

оид ба Ватан, Модар, халқу диёри хеш ва васфи табиати биҳиштосои 

Тоҷикистони азиз буданд ва баъдан онҳо ба унвону ҷоизаҳои ифтихории 

адабию илмӣ ва мукофотҳои давлатӣ сарфароз гардидаанд [156].  

Яке аз сабабҳои пешравию такмили маҳорати нигорандагии аъзои 

маҳфили «Адибони ҷавон» дар шаҳри Кӯлоб чорабиниҳои илмию адабӣ 

буданд, ба ин чорабиниҳо шоирону суханварони шинохтаи тоҷик Мирзо 

Турсунзода, Сотим Улуғзода, Ҷалол Икромӣ, Боқӣ Раҳимзода, Соҳиб 

Табаров, Ғаффор Мирзо, Муъмин Қаноат, Муҳиддин Фарҳат, Лоиқ Шералӣ, 

Фазлиддин Муҳаммадиев, Қутбӣ Киром барои иштирок курс – конфренсияҳо 

ташриф меоварданд [149, 15].  

Маҳфили «Адибони ҷавон» дар солҳои 60-уми асри гузашта рӯз то рӯз 

ба пешравиҳои нави эҷодии аъзои худ ноил гардида, баҳри пешбурди 

фарҳангу адаби шаҳри Кӯлоб дар ин давра саҳми арзанда гузоштааст. 

Фаъолияти минбаъдаи маҳфили «Адибони ҷавон» -ро дар солҳои 70-80 -уми 

асри ХХ устоди Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, 

шоир Аламхон Кӯчаров ба уҳда мегирад. Фаъолияти маҳфил дар ин давра 

ҳам хеле пешравиҳо доштааст. Адибони маъруфи кишвар дар ин давра низ 

алоқамандии худро бо ин доираи адабӣ мустаҳкаму устувор намуда буданд 

ва онҳо дар алоқамандии ҳамдигар эҷод намуда, сатҳи адабиёти тоҷикро боз 

ҳам баланд мебардоштанд. Дар пешбурди фаъолияти доираи адабии шаҳри 

Кӯлоб саҳми шоирони шинохтаи тоҷик Саидҷон Ҳакимзода, Ҳақназар Ғоиб, 

Шоҳмузаффар Ёдгорӣ ва устодони Донишгоҳи давлатии Кӯлоб Барот 

Нозимов ва Шоҳвалӣ Саидҷаъфаров назаррас аст. Таваҷҷуҳ ва ҳамкории онҳо 

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

Сафармуҳаммад Айюбӣ, Муҳаммад Ғоиб, Салими Хатлонӣ, Искандари 
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Хатлонӣ, Сафар Амирхон, Сафармуҳаммад Аюбзодаи Маҳзун, Ғаффоралӣ 

Сафар, Маҷид Салим, Наср Бобо, Мираҳмади Амиршоҳ, Гулчеҳра 

Муҳаммадиева ва дигарон ба ҷодаи пурмашаққати эҷод ворид гарданд.  

Маҳфили адабии Кӯлоб дар солҳои 70-90-уми асри XX низ эътибору 

нуфузи хосса пайдо намуда, дар заминаи он дар навоҳии гирду атрофи он 

маҳфилҳои адабӣ амал мекарданд.  

Муҳаққиқону адабиётшиносон доираи адабии Кӯлобро дар замони 

шуравӣ ба панҷ насли адибон ҷудо намудаанд, ки ба насли аввали он шоирон 

Сомеъ Одиназода, Мирзолатиф Раҳимзода, Саидалӣ Вализода, Бобоюнус 

Худойдодзода, Саидато Муқимӣ ва Ғафур Мулло мансубанд.  

Муҳаққиқ А. Абдураҳимов фаъолияти адабии шаҳри Кӯлобро то 

солҳои 90-уми асри ХХ пешрафта ҳисобида, аз шоирони насли калонсоли ин 

доираи адабӣ аз ҷумла шоирони забардасту рангинхаёли давр – Сомеъ 

Одиназода, Мусо Ғуломӣ, Қурбоналӣ Раҷаб, Мирзолатиф Раҳимзода, 

Иброҳим Ҷалилзода, Саидато Муқимӣ, Хол Ислом, Аваз Неъматӣ, Ғафур 

Мулло, Шариф Набӣ, Ҷоноро Каримова, Саидаҳмад Каримов, Маҷид 

Қурбонов, Саттор Шокирзода, Ашӯр Сафар боифтихор ёдовар шудааст [64, 

52].  

Аз гуфтаҳои боло маълум мегардад, ки Ғафур Мулло низ дар солҳои 

90-уми асри ХХ дар қатори дигар адибони калонсоли доираи адабии Кӯлоб 

дар пешрафти фаъолияти адабии Кӯлоб нақши хосса доштааст.  

Соли 1987 баъди маҳфили «Адибони ҷавон» дар шаҳри Кӯлоб шоири 

шинохтаи тоҷик Хайриддин Қурбонов (Хайрандеш) маҳфили «Хайрандеш»-

ро таъсис медиҳад. Ин маҳфил ҳам то соли 1998 фаъолият мекунад. Ба 

узвияти маҳфил шоиру нависандагони умедбахши ҳамон даврон Озар, Офоқ, 

Нуруллоҳи Ориф, Шафақ, Сулаймони Султон, Абдуқаҳҳори Мусо, Акбари 

Маҷид, Шарифи Мирсайидзод, Сафармуҳаммад Аҳмад, Одина Раҳмон, 

Анора, Гулрухсор Нозимова, Довуди Варез, Талби Довуд, Зокири Мирзо, 

Ширинҷон Сафарзода, Юсуфҷон Юсуфзода, Наҷми Аҳмад, Неъмати Аллоҳ, 

Ҳабибуллоҳи Зариф, Орзуи Ҳомид, Шоҳини Заргар, Соҳибназар Худоёров, 
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Саидакрам Давлатзода, Баҳромшоҳи Нозимӣ, Ҷаъфари Хатлонӣ, Гулбаҳор 

Ализода, Даврони Айниддин, Илҳоми Ширин, Нуралӣ Ёқуб ва дигарон 

шомил буданд. Баъдан, аз соли 1998, роҳбарии маҳфили «Хайрандеш» - ро 

адиб Одина Раҳмон ба уҳда мегирад [156].  

Дар замони соҳибистиқлолии кишвар ҳам фаъолияти доираи адабии 

Кӯлоб боло меравад. Дар ин давра ҷойи маҳфили «Адибони ҷавон» ва 

маҳфили «Хайрандеш»-ро маҳфили «Парвози Шоҳин» мегирад. Кори маҳфил 

ва роҳбарии онро профессор Саид Раҳмон пеш мебарад. Баъдан роҳбарии ин 

маҳфил бар дӯши узви ИН Тоҷикистон Шоҳвалӣ Саидҷаъфаров вогузор 

мешавад.  

То даврони соҳибистиқлолии кишвар ва пеш аз он низ фаъолияти 

маҳфилҳои адабӣ чи дар минтақаи Кӯлоб ва чи дар минтақаи Вахшонзамин 

ба пешравиҳо ноил гардидаанд.  

Соли 1989 дар шаҳри Кӯлоб шуъбаи кӯлобии Иттифоқи нависандагони 

Тоҷикистон таъсис ёфта, фаъолияти минбаъдаи маҳфилҳо бар зиммаи ҳамин 

шуъба вогузор мешавад. Аввалҳои солҳои 90-ум сарварии шуъбаро шоир 

Шоҳмузаффар Ёдгорӣ, баъдан Саидҷон Ҳакимзода дар ихтиёр дошта, аз соли 

2003 то имрӯз кори шуъба бар зиммаи Шоири халқии Тоҷикистон Ҳақназар 

Ғоиб гузошта шудааст.  

Доираи адабии Кӯлоб чун як ҷузъи ҳаёти адабии Тоҷикистон назди 

аҳли илму адаби Ватани азизамон – Тоҷикистони соҳибистиқлол мавқеи 

муносиб дорад ва ин мавқеъу нуфузи худро то имрӯз бо адибони маъруфи 

худ, ба монанди Сомеъ Одиназода, Саидалӣ Вализода, Мирзолатиф 

Раҳимзода, Ғафур Мулло, Ашӯр Сафар, Саидҷон Ҳакимзода, Ҳақназар Ғоиб, 

Шоҳмузаффар Ёдгорӣ, Алимуҳаммади Муродӣ, Абдулҳай Қаландар, Файзи 

Ашӯр, Одина Раҳмон ва дигарон дар сатҳи муносиб нигоҳ доштааст.  

Доираи адабии Вахшонзамин низ таърихи дерина дорад. Ба пайдоиши 

доираи адабии Вахшонзамин ва, махсусан, ноҳияи Вахши имрӯза нашри 

рӯзномаҳои даврӣ дар ин минтақа замина гузоштааст, чунки маҳфилҳои 

адабӣ дар назди идораи рӯзномаҳо фаъолият менамуданд. Аввалин маҳфили 
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адабӣ бо унвони «Адибони ҷавон» дар ноҳияи Вахш дар солҳои сиюми асри 

гузашта бо дастгирию роҳбарии Шоири халқии Тоҷикистон Мирсаид 

Миршакар ташкил шуда буд. Бо қарори Комитети Марказӣ соли 1932 дар 

ноҳияи Вахш рӯзномаи «Сохтмони зарбдори Вахш» таъсис дода мешавад. 

Ҳамон сол шоир ва рӯзноманигори ҷавон Мирсаид Миршакар аз пойтахти 

кишвар – шаҳри Душанбе барои пешбурди кори рӯзнома ба ҳайси 

сармуҳаррири рӯзномаи «Сохтмони зарбдори Вахш»-и ноҳияи Вахш 

сафарбар мешавад. Ҳарчанд дар рӯзҳои аввал кор дар рӯзномаи навтаъсис 

мушкил буд, вале муҳаррири ҷавону кордон ва шогирдони зираку 

мушкилнописанди ӯ корро бо ҷидду ҷаҳд пеш мебурданд. Устод Мирсаид 

Миршакар дар баробари пешбурдани кори табъу нашри рӯзнома 

навқаламони зиёдеро дар атрофи худ ҷамъ намуда, онҳоро ба роҳи таълифу 

эҷод ҳидоят менамуд ва маҳсули қаламашонро дар саҳифаи адабии рӯзнома 

ба дасти чоп медод. Ҳамин тавр, фаъолияти маҳфил дар як сатҳи дилҳоҳ пеш 

мерафт ва рӯз то рӯз маҳсули эҷоди навқаламон пухтаву суфта мегардид 

[101, 14].  

Зимни таҳқиқ маълум гардид, ки оид ба фаъолияти маҳфилҳои адабӣ 

дар Вахшонзамин баъд аз солҳои 30-юм то солҳои 70-уми асри гузашта ягон 

маводу сарчашмаи даркорӣ маҳфуз намондааст, ки роҷеъ ба ин масъала 

маълумоти зарурӣ диҳад ва то имрӯз ягон таҳқиқоти алоҳидае низ доир ба ин 

масъала рӯйи кор наомадааст.  

Аз солҳои 70-ум сар карда, боз баҳамоии адибони Вахшонзамин ва 

ҷамъомаду маҳфилҳои адабӣ дар ин минтақа оғоз мегардад. Дар назди 

рӯзномаи «Навиди Вахш»-и ноҳияи Вахш маҳфили адабии «Рангинкамон» 

ташкил карда мешавад, ки роҳбарии онро шоир, узви Иттифоқи 

нависандагони Тоҷикистон Пиримқул Сатторӣ ба уҳда мегирад. Исроил 

Иброҳимов, Ғафур Мулло, Мустафо Набӣ, Сафар Амирхон, Ҷумъабек 

Эҳсонов, Усмон Билолӣ, Муқимҷон Мухторов, Ҳотам Ҳоҷиев, Мирзо Восеъ, 

Муҳаммадалии Аҷамӣ, Гулҷаҳон Ҳалимова, Бегиҷон Умарзода, Қурбоналӣ 

Раҷаб ва дигарон аъзои ин маҳфил буданд. Аъзои маҳфил рӯзҳои шанбеи ҳар 
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ҳафта дар назди идораи рӯзномаи «Вахш» -и ноҳияи Вахш ҷамъ меомаданд. 

Маҳфил зери роҳбарии ду тан аз шоирони сермаҳсулу боистеъдод – 

Пиримқул Сатторӣ ва Ғафур Мулло пеш мерафт. Таҳлилу тафсири ашъори 

гаронмояи шоирони классики форсу тоҷик, ба монанди Абуабдуллоҳи 

Рӯдакӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, Носири Хусрав, Умари Хайём, Саъдии 

Шерозӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ ва Абдурраҳмони 

Ҷомӣ ҳамчун меҳвари асосии фаъолият ва ҷамъомадҳои маҳфил қарор 

мегирифтанд. Дар ин замина ҳар яке аз аъзои маҳфил бо навбат шеърҳои 

тозаэҷоди худро манзур менамуд. Ҳар як порчаи назмию насрии 

эҷоднамудаи аъзои маҳфил мавриди муҳокимаву баррасии доманадор қарор 

гирифта, баъдан беҳтарин шеъру ҳикояҳо барои чоп ба саҳифаи адабии 

рӯзнома тавсия дода мешуданд [22, 84-85].  

Маҳфил бо як тарзи хосса идома ёфта, рӯз то рӯз осори тозаэҷоди 

навқаламон гуногунранг гардида, намунаҳо аз осори онҳо тавассути 

рӯзномаи «Навиди Вахш» ба чоп мерасиданд. Инчунин, осори аҳли маҳфил 

дар дигар рӯзномаву маҷаллаҳои даврӣ ба чоп расида, ҳамин тавр обрӯю 

эътибори маҳфил дар назди хонанда боло мерафт [101, 25 - 26]. Узвияти 

маҳфил мувофиқи завқу салиқаи худ дар жанрҳои гуногуни адабӣ: яке 

ашъори бачагона, дигаре ҳикояву афсона ва шеъру ҳаҷвияҳои гуногунранг 

иншо намуда, тавассути рӯзномаҳои даврӣ дастраси хонанда мегардониданд. 

Ҳамчунин, беҳтарин адибони ноҳиябо даъвати устодону хонандагон ба 

муассисаҳои таълимӣ рафта, дар маҳфилҳои мактабӣ ширкат менамуданд, аз 

ашъори худ шеърҳо қироат карда, бо ин роҳ шавқу рағбати хонандагонро 

нисбат ба шеъру шоирӣ, ватандӯстию меҳанпарастӣ афзун мегардониданд 

[158].  

Фаъолияти маҳфили «Рангинкамон» ва аъзои он сол то сол боло 

рафта, осори онҳо на танҳо тавассути рӯзномаҳои даврӣ чоп мешуданд, балки 

аз тарафи аъзои маҳфил дар ҳамин давра маҷмуаҳои шеърии онҳо ба чоп 

расидаанд. Ба ин гуфтаҳо маҷмуаҳои шеърии Пиримқул Сатторӣ «Пайғом» 

(1979), «Боли парвоз» (1986), аз шоири халқ Қурбоналӣ Раҷаб «Таронаи дил» 
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(1970), «Дуруди замин» (1982), «Шаршара» (1986), Исроил Иброҳимов 

«Хордаста» (1989), «Ҳадя» (1990) ва дигар маҷмуаҳои адибони маҳфил мисол 

шуда метавонанд, ки маҳз дар зери назари аъзои маҳфил таҳриру тартиб 

ёфта, ба чоп расидаанд.  

Охири солҳои 70-уми асри гузашта дар Вахшонзамин рӯзномаи 

вилоятӣ – «Ҳақиқати Қӯрғонтеппа» (рӯзномаи вилоятии «Хатлон»-и имрӯза) 

таъсис ёфта, Пиримқул Сатторӣ барои кор ба ҳамин рӯзнома даъват карда 

мешавад. Баъдан, аз соли 1980 то 1982, роҳбарии маҳфили «Рангинкамон»-ро 

нависанда Исроил Иброҳимов бар зиммаи худ мегирад. Кору фаъолияти 

маҳфил бомаром пеш мерафт, чунки дар он солҳо кори онро ду марди оқилу 

тавоно яке адиби шинохта, узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон 

Исроил Иброҳимов ва дигаре шоир Ғафур Мулло пеш мебурданд. Аъзои 

маҳфил дар он солҳо Ғафур Мулло, Зариф Ибод, Муқимҷон Мухторов 

(Ҷавлон), Давлатшоҳи Мирзода, Исматуллои Файзулло, Сотим 

Саидмуминов, Сафар Амирхон, Усмон Тӯйчиев (Билолӣ), Муҳаммадалии 

Аҷамӣ, Муҳаммадалии Сиёвуш, Зайниддини Ҷомӣ, Саидҷаъфар Баёзӣ, Ҳотам 

Ҳоҷиев ва дигарон буданд. Осори нави аҳли маҳфил мунтазам тавассути 

рӯзномаҳои даврӣ рӯйи чопро дида, пешкаши хонанда мегардиданд. Аз 

ҷумла, осори навэҷоди аъзои маҳфил дар маҷмуаҳои дастаҷамъии «Обу 

ободӣ» (1981), «Санги овоз» (1983), «Навниҳолони боғи адабиёт» (1981, 

1988), «Боли парвоз» (1990), «Кокули бом» (1991) ба чоп расидаанд.  

Маҳфили «Рангинкамон» солҳо баҳри пешрафту равнақи фарҳангу 

адаби Вахшонзамин хидмат намуда, дар тарбияи навқаламони зиёде ҳиссаи 

арзанда гузоштааст. Имрӯзҳо баъзе аз аъзоёни маҳфил ба дараҷаҳои узви 

Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, Аълочии маорифи Тоҷикистон, 

Аълочии матбуоти Тоҷикистон расида, онҳоро мардум ҳамчун адиб 

мешиносанд ва бо онҳо ифтихор мекунанд. Ба ин гуфтаҳо устод Пиримқул 

Сатторӣ, Ғафур Мулло, Исроил Иброҳимов, Сафар Амирхон, Муҳаммадалии 

Аҷамӣ, Усмон Билолӣ, Гулҷаҳон Ҳалимова, Амиршоҳи Хатлонӣ, Муқимҷон 

Мухторов, Ҳотам Ҳоҷиев ва дигарон мисол шуда метавонанд.  
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Ҳамин тавр, маҳфили «Рангинкамон» аз соли 1970 то соли 1982 амал 

карда, баҳри ташаккулу пешрафти фарҳангу адаби Вахшонзамин, махсусан 

ба майдони эҷод кашидани чандин навқаламони ин минтақа саҳми бориз 

гузоштааст.  

Соли 1982 рӯзномаи ноҳиявии «Байрақи дӯстӣ»-и ноҳияи Коммунистӣ 

(рӯзномаи «Кӯшониён»-и ноҳияи Кӯшониёни имрӯза) таъсис дода мешавад. 

Дар ин давра низ аҳли адаби ноҳияҳои Вахшу Бохтар (ноҳияи Кӯшониёни 

кунунӣ) дар назди идораи рӯзномаи «Байрақи дӯстӣ» (рӯзномаи 

«Кӯшониён»-и имрӯза) маҳфили адабии «Шабнам»-ро ташкил медиҳанд. 

Роҳбарии маҳфилро дар он давра ду марди донишманд: нависанда Исроил 

Иброҳимов ва шоир Ғафур Мулло бар зиммаи худ мегиранд. Маҳфили 

«Шабнам» дар солҳои 90-уми асри гузашта яке аз маҳфилҳои шинохта дар 

минтақаи Вахшонзамин ба ҳисоб рафта, аъзои он Исроил Иброҳимов, Ғафур 

Мулло ва навқаламон Сафар Амирхон, Усмон Билолӣ, Амиршоҳи Хатлонӣ, 

Муқимҷон Мухторов, Ҳотам Ҳоҷиев, Малик Болтаев, Гулистони Қувват, 

Шералӣ Саид, Саодати Барот, Шаҳлои Мусо, Ҷунайдуллои Абдулло, Кӯчари 

Худойбердизода ва дигарон буданд. Аҳли маҳфил дар рӯзҳои шанбеи ҳар 

ҳафта дар идораи рӯзномаи «Байрақи дӯстӣ» (рӯзномаи «Кӯшониён»-и 

имрӯза) ҷамъ меомаданд. Ин суҳбатҳо аз нисфирӯзӣ сар карда то ба шом 

идома меёфтанд [158].  

Дар маҳфил сараввал шеъру ғазалиёти шоирони машҳури адабиёти 

классикии форсу тоҷик – Саъдии Шерозӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Мавлоно 

Ҷалолуддини Балхӣ ва Мирзо Абдулқодири Бедил ва монанди инҳо аз тарафи 

ҳозирин қироат карда мешуд. Атрофи баъзе аз мисраъҳои шеърӣ баҳсу 

мунозираҳои доманадор сурат мегирифт. Дар ин замина аҳли маҳфил порча-

порча осори манзуму мансури тозаэҷоди худро қироат намуда, ба маърази 

муҳокима мегузоштанд. Баъзе порчаҳои осори навқаламон мавриди таҳлилу 

баррасии васеъ қарор гирифта, бо тавсияи ҳамдигар ислоҳ карда шуда, ба як 

қолаби муайян дароварда мешуд. Чакидаҳои хомаи аҳли маҳфил зери назари 

махсуси ходими адабии рӯзномаи «Байрақи дӯстӣ» устод Ғафур Мулло дар 
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«Саҳифаи адабӣ» ё «Рӯзи истироҳат»-и рӯзномаи «Кӯшониён»-и имрӯза ба 

чоп расида, пешкаши хонанда мегардид.  

Ҳамин аст, ки нависанда Исроил Иброҳимов ба фаъолияти корию 

эҷодии Ғафур Мулло ва хидматҳои шоёни ӯ дар пешрафту таҳкими маҳфили 

адабии «Шабнам» баҳои баланд дода, чунин гуфтааст: «Ғафур Мулло солҳо 

дар рӯзномаи «Байрақи дӯстӣ» ба сифати ходими адабӣ кор ва эҷод намуда, 

барои ба камол расонидани қаламкашони ҷавон заҳмати зиёде кашидааст» 

[22, 65].  

Маҳсули эҷоди аҳли маҳфил пайваста саҳифаҳои рӯзномаҳои 

«Байрақи дӯстӣ», «Навиди Вахш» ва «Ҳақиқати Қӯрғонтеппа» (ҳоло 

рӯзномаи «Хатлон»)-ро рангу ҷилои хосса бахшида, ба ин васила пешкаши 

хонанда мегардидааст.  

Фаъолияти маҳфили адабии «Шабнам» рӯз ба рӯз боло рафта, 

ҳаводорони он низ меафзуд. Ба маҳфил мухлисони шеъру адаб на танҳо аз 

ноҳияҳои Вахшу Бохтар, балки аз дигар ноҳияҳои собиқ вилояти 

Қӯрғонтеппа (вилояти Хатлони имрӯза) ширкат меварзиданд. Дар ин давра 

шумораи аъзои маҳфил ба 30 нафар мерасад, ки онҳо Пиримқул Сатторӣ, 

Исроил Иброҳимов, Ғафур Мулло, Зариф Ибод, Ҳақназар Кабут, Шералӣ 

Нуралиев, Ҳотам Ҳоҷиев, Усмон Билолӣ, Амиршоҳи Хатлонӣ, Сафар 

Амирхон, Гулистони Қувват, Шералӣ Саид, Саодати Барот, Шаҳлои Мӯсо, 

Ҷунайдуллои Абдулло, Кӯчари Худойбердизода, Абдувалӣ Абдувоҳидов, 

Малик Болтаев, Давлатшоҳи Мирзода, Муқимҷон Мухторов, Бахтинисо 

Сайфуллоева, Сабоҳат Неъматуллоева, Файзиддини Маҳмадалӣ, Мавҷуда 

Муллоҷонова, Тӯра Қобилова дигарон буданд.  

Маҳфили адабии «Шабнам» аз соли 1982 то соли 1992 фаъолият 

намуда, дар ин муддат роҳбарии маҳфилро устод Ғафур Мулло ба уҳда 

доштааст. Баъди вафоти устоди зиндаёд Ғафур Мулло (соли 1992) роҳбарии 

маҳфилро аз соли 1992 то соли 2000-ум дубора адиб Исроил Иброҳимовбар 

уҳдаи худ мегирад. Аз соли 1998 ба ҷойи маҳфили «Шабнам» маҳфили 

«Дидор» ташкил карда мешавад. Дар ин давра ҳам фаъолияти маҳфил боло 
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рафта, аъзои он ба муваффақиятҳои нав ба нав ноил мегарданд ва ҳамвора 

маҳсули эҷоди онҳо сарсатри рӯзномаҳои давриро ишғол менамуд [159].  

Дар маҷмуъ, маҳфилҳои адабии «Шабнам» ва «Дидор» бо 

намояндагони худ баҳри пешрафти илму адаби Вахшонзамин саҳми арзанда 

гузоштааст, мардуми тоҷик хидматҳои шоёни адибон: Пиримқул Сатторӣ, 

Ғафур Мулло, Ҳақназар Кабут, Зариф Ибод ва чандин тани дигарро, ки солҳо 

баҳри пешрафти фарҳангу адаби вилоят заҳмат кашида, осори гаронмоя ба 

мерос гузоштаанд, фаромӯш нахоҳанд кард. Инчунин, намунаи осори онҳо 

тавассути маҷмуаҳои дастаҷамъии «Навниҳолони боғи адабиёт» (1993), 

«Меҳрномаи Бохтар» (2001), «Бохтар – дурахши ситораи нав» (2012) ба табъ 

расида, пешкаши хонандагон ва дӯстдорони каломи бадеъ гардидаанд.  

Қайд кардан зарур аст, ки дар даврони фаъолияти маҳфилҳои 

«Шабнам» ва «Дидор», яъне дар охири солҳои 70-уми асри гузашта, 

рӯзномаи вилоятии «Ҳақиқати Қӯрғонтеппа» таъсис дода, дар назди он бо 

роҳбарии Пиримқул Сатторӣ маҳфилиадабии «Гулбарг» ташкил карда 

мешавад. Адибон Алимуҳаммади Муродӣ, Зайниддини Ҷомӣ, Зуҳуриддин 

Суярӣ, Сиёвуши Вахшонӣ, Муҳаммадалии Аҷамӣ, Хайрандеш, Сафар 

Аюбзодаи Маҳзун, Ғаффоралӣ Сафар, Усмон Билолӣ, Сайидаҳмади Зардон, 

Гулҷаҳон Ҳалимова, Ширинмоҳ Каримова ва даҳҳо нафари дигар дар маҳфил 

гирд меомаданд ва парвардаи маҳфили адабии «Гулбарг» - анд [101, 23-24].  

Маҳфил зери роҳбарии Пиримқул Сатторӣ бо як шукӯҳу шаҳомати 

хосса амал карда, дар кори он тамоми эҷодкорони ноҳияҳои вилоят ширкат 

меварзиданд. Маҳфил ҳафтаи охири ҳар моҳ бо иштироки доираи васеи 

адибону навқаламони вилоят дар назди идораи рӯзномаи «Ҳақиқати 

Қӯрғонтеппа» баргузор мегардид. Дар маҳфил устодон Исроил Иброҳимов, 

Ғафур Мулло аз ноҳияи Бохтар (ноҳияи Кӯшониёни кунунӣ), Зариф Ибод, 

Барот Саид аз шаҳри Қӯрғонтеппа (шаҳри Бохтари имрӯза) ва навқаламон аз 

навоҳии Вахшу Бохтар (ноҳияи Кӯшониён), шаҳри Сарбанд (Левакант) 

Ҷиликул (ҳозира ноҳияи Дӯстӣ), Хуросону Панҷ ва ноҳияи Қубодиён 

ишитирок менамуданд. Масалан, Гулҷаҳон Ҳалимова, Ҳасани Муродиён аз 
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ноҳияи Вахш, Муқимҷон Мухторов, Ҳотам Ҳоҷиев, Малик Болтаев, 

Муҳаммадалии Аҷамӣ аз ноҳияи Бохтар (ноҳияи Кӯшониёни имрӯза), 

Сайдаҳмад Ҳасанзода аз ноҳияи Ҷиликул (ноҳияи Дӯстӣ), Ҳабиб Фақир аз 

ноҳияи Хуросон, Зайниддини Ҷомӣ, Саидҷаъфар Баёзӣ ва Мирзонабот 

Гадоев аз ноҳияи Панҷ ва умуман дӯстдорони каломи бадеъ аз тамоми 

гӯшаву канори вилоят шомили маҳфил буданд [159].  

Фаъолияти маҳфил рӯз ба рӯз боло рафта, шуҳрати он меафзуд. Дар 

маҳфил осори тозаэҷоди онҳо шунида мешуд. Адибони шинохтаи вилоят, 

устодон Пиримқул Сатторӣ, Ғафур Мулло, Зариф Ибод, Барот Саид ба 

маҳсули эҷоди навқаламон аҳамияти зарурӣ дода, кӯшиш мекарданд, ки 

қалами онҳо ҳарчи зудтар сайқал ёфта, худашон дар роҳи пуршарафи эҷод ба 

комёбиҳо ноил гарданд. Адибони хушсалиқае, ба мисли Алимуҳаммад 

Муродӣ, Зайниддини Ҷомӣ, Зуҳуриддин Суярӣ, Муҳаммадалии Сиёвуш, 

Муҳаммадалии Аҷамӣ, Сафар Аюбзодаи Маҳзун, Саидҷамол Зиёӣ, 

Ғаффоралӣ Сафар, Усмон Билолӣ, Сайдаҳмади Зардон, Гулҷаҳон Ҳалимова, 

Ширинмоҳ Каримова, Сафар Амирхон, Амиршоҳи Хатлонӣ ва даҳҳо нафари 

дигари онҳо зери назари устодон Пиримқул Сатторӣ, Ғафур Мулло, Зариф 

Ибод ва Барот Саид қалами худро рост намуда, дастпарвардаҳои маҳфили 

«Гулбарг» буданд ва имрӯз онҳоро ҳамчун адиб мешиносанд. Аксари 

парвардагони маҳфил имрӯзҳо соҳибкитоб буда, ба узвияти Иттифоқи 

нависандагони Тоҷикистон пазируфта шудаанд ва инчунин баъзеи онҳо 

соҳиби унвонҳои илмӣ буда, бо ҷоизаҳои давлатӣ низ қадршиносӣ гаштаанд.  

Алоқамандии аъзои маҳфили «Гулбарг» бо адибони шинохтаи тоҷик, 

бо Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ба таври зарурӣ сурат мегирифт. 

Борҳо адибони шинохтаи тоҷик аз Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ба 

шаҳри Қӯрғонтеппа ташриф оварда, бо адибони вилоят, бахусус бо 

фаъолияти маҳфили «Гулбарг» ошно гардида, ба маҳсули эҷодии аъзои он 

баҳои арзанда додаанд. Соли 1982 як гурӯҳ адибони шинохтаи тоҷик – Аскар 

Ҳаким, Гулназар Келдӣ, Меҳмон Бахтӣ, Ибод Файзулло, Фазлиддин 

Муҳаммадиев, Гулрухсор Сафиева ва дигарон ба Вахшонзамин ташриф 
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оварданд. Меҳмонон бо адибони вилоят – Пиримқул Сатторӣ, Исроил 

Иброҳимов, Ғафур Мулло, Зариф Ибод, Алимуҳаммади Муродӣ ва дигарон 

вохӯрию мулоқот намуданд. Дар рафти вохӯриву суҳбатҳои ҷолиб аз 

фаъолияти маҳфили «Гулбарг» натиҷагирӣ карда, ба кори маҳфил низ баҳои 

баланд доданд. Инчунин, аз тарафи меҳмонон таъкид карда шуд, ки 

маҷмуаҳои дастаҷамъии аъзои маҳфил барои чоп ба Иттифоқи нависандагони 

Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. Баъди ҳамин ҳамоиш бо дастгирии 

Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ду маҷмуаи шеърҳои аъзои маҳфил – 

яке аз Ғафур Мулло «Шадда» (1987) ва маҷмуаи дигар аз навқалами фаъоли 

маҳфил шоир Муҳаммадалии Аҷамӣ бо унвонии «Сари об» (1988) ба чоп 

расиданд [158].  

Аз таҳқиқи масъала маълум гардид, ки маҳфили адабии «Гулбарг» аз 

охири солҳои 1970 то соли 1990-уми асри гузашта фаъолияти пурсамар 

нишон дода, бо намояндагони худ дар пешрафти илму адаби Вахшонзамин 

саҳми арзанда гузоштааст.  

Маҳфили зикршуда чеҳраҳои ояндадори адабиро гирд оварда, дар 

баланд бардоштани завқи шеърдонию шеърфаҳмии навқаламон ва робитаи 

наслҳои гуногуни суханварон саҳми босазо гузошт. Шоирону нависандагон 

ва рӯзноманигорони машҳур амсоли Пиримқул Сатторӣ, Ғафур Мулло, 

Зариф Ибод, Усмон Билолӣ ва чанд тани дигар бевосита дар ташкилу 

таҳкими он хидмат кардаанд ва саҳфагардонии кору пайкори онҳо гуфтаҳои 

фавқро собит менамояд.  

Яке аз адибоне, ки бо осори гаронмоя ва хидматҳои шоёнаш дар 

пешрафту таҳкими ҳавзаи адабии Вахшонзамини солҳои 60-90-уми қарни 

гузашта саҳми намоён гузоштааст, шоир, омӯзгор ва рӯзноманигори тоҷик 

Пиримқул Сатторӣ мебошад.  

 Пиримқул Сатторӣ 1-уми августи соли 1938-ум дар деҳаи Ҳавзи 

ноҳияи Бойсуни вилояти Сурхондарёи Ӯзбекистон ба дунё омадааст. Давраи 

бачагии шоир дар ҳамин деҳа гузашта, дар синни 9-солагӣ модараш аз дунё 

мегузарад. Ӯ таълиму тарбияро дар мактаб – интернати ноҳияи Бойсуни 
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вилояти Сурхондарё мегирад. Баъди хатми мактаби мазкур соли 1958 

Пиримқул Сатторӣ ва як гурӯҳ ҳамсолони ӯро барои идомаи таҳсил ба шаҳри 

Сталинобод (шаҳри Душанбеи имрӯза) сафарбар мекунанд. Хушбахтона, 

Пиримқул Сатторӣ ба факултети таъриху филологияи Донишкадаи давлатии 

омӯзгории Тоҷикистон ба номи Т.Г. Шевченко (имрӯза Донишгоҳи давлатии 

омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ) шомил мегардад. Сатторӣ 

дар ин боргоҳи илму маърифат бо як шавқу завқи баланд таҳсил намуда, дар 

маҳфилҳои адабии муассиса иштироки фаъолона нишон дода, аз ҳамин давра 

ба шеърнависӣ, ки майру рағбати беандоза дошт, оғоз мебахшад.  

Соли 1962 баъди панҷ соли таҳсил Донишкадаи мазкурро бо сари 

баланд хатм намуда, ба тариқи роҳхат ӯро барои кори омӯзгорӣ ба вилояти 

Қӯрғонтеппа (вилояти Хатлони имрӯза) равон мекунанд. Моҳи августи соли 

1962 ҳамчун омӯзгори фанни алифбои ниёгони мактаби №43 ноҳияи 

Коммунистӣ (ноҳияи Кӯшониёни имрӯза) қабул гардида, ба фаъолияти корӣ 

оғоз менамояд. Дар ҳамин давра аз соли 1962 то моҳи августи соли 1963 дар 

идораи нашрияи «Ифтихори Вахш»-и ноҳияи Вахш низ ҳамчун 

рӯзноманигор кор кардааст. Баъди адои хизмати ҳарбӣ аз соли 1965 то соли 

1978 ба муҳлати 13 сол ҳамчун рӯзноманигори сермаҳсул дар ин ноҳия 

фаъолияти корӣ нишон дода, пасон, моҳи январи соли 1979 ба рӯзномаи 

вилоятии «Ҳақиқати Қӯрғонтеппа» (рӯзномаи вилоятии «Хатлон»-и имрӯза) 

даъват мешавад ва то охири умр, яъне то соли 1993 ҳамчун ходими адабӣ дар 

ин рӯзнома фаъолият намудааст. Бо ташаббуси бевоситаи ӯ дар назди идораи 

рӯзномаи вилоятии «Ҳақиқати Қӯрғонтеппа» маҳфили адабии «Гулбарг» 

таъсис дода мешавад. Сатторӣ роҳбарии маҳфили навтаъсисро ба уҳдаи худ 

мегирад ва зимни фаъолият  

дар ин маҳфил навқаламони зиёдеро, дар мисоли Зуҳуриддин Суярӣ, 

Муҳаммадалии Аҷамӣ, Сиёвуш, Ғаффоралӣ Сафар, Сайдаҳмади Зардон, 

Зайниддини Ҷомӣ, Гулҷаҳон Ҳалимова, Ширинмоҳ Каримова, Усмон Билолӣ 

ва даҳҳо нафари дигар ба роҳи пуршарафи эҷодӣ раҳнамоию ҳидоят 
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намудааст. Дастпарварони маҳфилро имрӯзҳо ҳамчун шоиру нависандаи 

соҳибистеъдод мешиносанд [101, 352].  

Пиримқул Сатторӣ дар айни камолоти умри худ, дар синни 55 - 

солагӣ, дар рӯзҳои сиёҳу ноороми миллат, яъне дар давраи ҷанги таҳмилии 

шаҳрвандӣ аз тарафи хоинони миллат 10-уми июни соли 1993 ба қатл 

мерасад.  

Марги нобаҳангоми шоир тамоми аҳли қалами миллатро андуҳгин 

намуд. Ин аст, ки шоир Саидҷаъфар Баёзӣ дар марсияи худ чунин овардааст: 

Сияҳпушам бароят, эй Сатторӣ,  

Қалам шуд синачок андар ғами ту,  

Варақ оташ гирифт ҳини навиштан,  

Ба дил дорам ҳамеша мотами ту.  

 

Сари хоки ту ман бо оҳу нола,  

Чу най дарду аламҳои ту гӯям.  

Агарчи ман наям шоир, валекин,  

Ду - се байте дареғои ту гӯям [6, 193].  

Пиримқул Сатторӣ аз даврони донишҷӯӣ ба шеърнависӣ оғоз намуда, 

дар як муддати кӯтоҳ шеъри ӯ ҳаводорони худро пайдо намуд. Шеърҳои 

Сатторӣ ҳамвора тавассути рӯзномаю маҷаллаҳои даврӣ, маҷмуаҳои 

дастаҷамъӣ ва алоҳидаи «Пайғом» (1979), «Боли парвоз» (1986), «Хӯшаи 

Парвин» (1989), «Дуди ҳасрат» ва «Посира» (1993) ба чоп расидаанд.  

Пиримқул Сатторӣ бо ашъори диловези худ, ки дар жанрҳои ғазал, 

рубоию дубайтӣ, мухаммасу мусаддас ва шеъру манзумаҳои гуногунмавзуъ 

навишта шудаанд, то ҷое мавқеи худро дар адабиёти тоҷики нимаи дувуми 

қарни XX пайдо менамояд.  

Аз таҳқиқи осори Пиримқул Сатторӣ бармеояд, ки мавзуъ ва 

мундариҷаи ғоявии ашъори шоирро мавзуъҳои Ватану ватандӯстӣ, тавсифи 

хислатҳои шоистаи Зан – Модари тоҷик, зебоию ширинии ҳаёт, ишқу 

муҳаббат, тавсифи табиату фаслҳои сол ва монанди инҳо фаро мегиранд.  
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Шоир ҳамқадами замони худ буд ва дар пайравӣ ба аҳли қалами 

ҳамон давра дар мавзуъҳои рӯзмарра, ки яке аз талаботи қолабношикани 

ҳамон замон буд, шеър гуфтааст. Албатта, ин қолабношиканиҳо аз як тараф 

шеърро ба зиндагӣ наздик гардонанд, аз сӯйи дигар, сабабгори хеле тангу 

маҳдуд гардидани доираи хаёлпардозии шоирон гашта буд. Ҳамин аст, ки 

аксари шеъри ин давра як навъ хушку беруҳ ва қолабию якранг ба назар 

мерасад.  

Яке аз мавзуъҳои асосию марказии адабиёти дарони шуравӣ, дар 

назму насри тоҷик низ ҷойгоҳи хосса дорад, мавзуи меҳнат ва тавсифи 

мардуми меҳнаткаш аст. Ин мавзуъ дар ашъори Пиримқул Сатторӣ низ чун 

дигар адибони ҳамин давра мавқеи хосса дорад. Ҳамин гуфтаҳо дар шеъри 

«Нон»-и шоир бараъло ба мушоҳида мерасад. Яъне, то ин ки нон омодаву 

зеби дастархон гардад, деҳқон азобу машаққати ҷонгудозе мекашад: 

Ту қадру қимати ҳар пораи нонро чӣ медонӣ? 

Сари кишташ арақрезии деҳқонро чӣ медонӣ? [49, 29].  

Дар идомаи шеър шоир ба онҳое, ки ба қадри нон нарасида, онро дар 

зери пою хасрӯбаҳо меафкананд ва аз рӯзҳои гузаштаи қаҳтию гуруснагии 

миллат бехабаранд, чунин гуфтааст: 

Замоне дар талоши пораи ноне қиёмат буд,  

Набарди гушнагони пораи нонро чӣ медонӣ? 

Чу дидам нон барои ту хасу хасрӯбаи роҳ аст,  

Фиғони ҳамчу ман дилҳои гирёнро чӣ медонӣ? [49, 29].  

Шоир дар шеъри «Ҳамчу анбӯр фишорам бидиҳад» ба касоне, ки ба 

қадри зиндагӣ ва умри даргузари худ намерасанд, ба дигарон нафърасон 

нестанд ва аз худ тафохур доранд, танқидомез чунин гуфтааст: 

Ҳамчу анбӯр фишорам бидиҳад  

Лашкари фикр паи ҳамдигар: 

Ман чӣ кардам таи ин соли дароз,  

Ки бувад боиси фахр?  

 



33 
 

Хишти деворе магар мондам ман,  

Ки бувад хона барои ину он? 

Ё магар ҷӯй бикандам ба ҳавас,  

Ки хӯранд об аз он ташналабон? [49, 34].  

Мавзуъҳои Ватану меҳанпарастӣ ва сулҳу дӯстӣ низ яке аз мавзуъҳои 

меҳварию марказии шеъри Пиримқул Сатторӣ ба ҳисоб мераванд. Дар шеъри 

«Дур аз Ватан» шоир ҳаёти касонеро, ки аз Ватан дур мондаанду ҳамеша дар 

ёди ёру диёри хешанд ва ба маҳҷурии сангин рӯз мебаранд, чунин тасвир 

намудааст: 

Аз Ватан дуру ҳамеша бо Ватан  

Дафтари умраш варақгардон шавад.  

Аз миёни обу оташ бигзарад,  

То гиреҳи мушкиле осон шавад.  

 

Аз Ватан дуру ҳамеша бо Ватан  

Зистан ҳам қаҳрамонӣ будааст.  

Аз дарахти рӯйи санг омад нидо: 

         – Ҳар нафас як ҷонфишонӣ будааст [49, 34].  

Дар шеъри дигари шоир, ки «Мо ҳама як нахли боғу боғбоне будаем» 

унвон дорад, шоир одамонро ба сулҳу дӯстӣ, муттаҳидию якдигарфаҳмӣ ва 

ба қадри ин неъмати бебаҳои худовандӣ – сулҳу саодатмандӣ расидан ҳидоят 

мекунад: 

Мо ҳама як нахли боғу боғбоне будаем,  

Модари хушбахтро фарзанди ҷонӣ будаем.  

Устувории дарахт аз решаҳои маҳкам аст,  

Решапайванд иттиҳоди пуртавоне будаем [49, 41].  

Дар идомаи шеър шоир ба ҷавонон, ба касоне, ки ҷангу хунрезиро 

надидаанд ва намедонанд, ки офтоби сулҳ, оромию субот чист ва ин неъмати 

худовандӣ бо ҷоннисориҳои падарон ба мо мерос мондааст, рӯ оварда, чунин 

мегӯяд:  



34 
 

Ҷангнодида чӣ донад офтоби сулҳ чист? 

Баҳри ҳифзаш чун падарҳо ҷонфишоне будаем [49, 41].  

Дар шеъри «Дилам хоҳад алови фитнаи ҷанг» шоир худро фарзанди 

далеру ҷоннисори Ватан нишон дода, мехоҳад, ки фитнаи ҷангу алангаи 

оташи онро бо тӯфони нафасҳои худ хомӯш намояд, Парчами Сулҳро радифи 

моҳ созад то аз он хуршеди оламтоб партаву ҷилои тоза гирад:  

Дилам хоҳад алови фитнаи ҷанг  

Зи тӯфони нафасҳоям бимирад.  

Радифи моҳ созам Парчами Сулҳ,  

Ки аз хуршед ӯ партав бигирад [49, 54].  

Мавзуи сулҳу дӯстии миёни миллатҳо низ дар шеъри Пиримқул 

Сатторӣ мақоми хосса дорад. Мусаллам аст, ки оташи фитнаву ҷанг дар 

кишвари ба мо ҳамсоя – Ҷумҳурии исломии Афғонистон тӯли даҳсолаҳост, 

ки аланга дорад. Дарду ғами ин миллат тамоми миллатҳо ва, пеш аз ҳама, 

аҳли қаламро ба ташвиш оварда, ҳар яке аз онҳо ҳолу аҳволи мардуми 

афғонро дар ашъори худ тасвир намуда, ҳамеша роҳҷӯйи роҳи озодии халқу 

миллати ин кишваранд. Устод Сатторӣ дар шеъри «Кӯдаки афғон»-и хеш 

лаҳзаҳои пуризтироби мардуми афғон, хосса кӯдакону наврасони онро пеши 

назар оварда, чунин гуфтааст: 

Ба ҳоли ту чаро раҳмам наояд,  

Ало, эй кӯдаки маъсуми афғон?! 

Чу афтода қалам аз раҳ гирифтӣ,  

Надонистӣ, чӣ бошад макри шайтон?! 

 

Ба ҳоли ту чаро раҳмам наояд,  

Ало, эй кӯдаки зебои афғон?! 

Ба он дасту кафи бепанҷаи худ  

Яқин донам, туйӣ фардои афғон! [49, 37].  

Як қатор шеърҳои Пиримқул Сатторӣ ба мавзуи дӯстию рафоқат, 

меҳру муҳаббати инсонӣ бахшида шудаанд. Ба ин гуфтаҳо шеъри «Дӯст»-и 
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шоир мисол шуда метавонад. Шоир дар ин шеъри худ кӯйи дӯстро махзани 

мурод, рӯйи дӯстро хуршеди бахт номидааст: 

Мевазад боди мурод аз кӯйи дӯст,  

Медамад хуршеди бахт аз рӯйи дӯст.  

Ман гулеро тоҷи сар месозамаш,  

Бар машом орад ҳамеша бӯйи дӯст.  

Нӯши ҷон аст оби софи ҷӯйбор,  

Гар бувад он оби соф аз ҷӯйи дӯст [49, 31].  

Аз ин гуфтаҳо бармеояд, ки шоир меҳру муҳаббат ва дӯстию 

рафоқатро сарчашмаи хушбахтию саодатмандии инсоният медонад.  

Ҳамчунин як қатор шеърҳои шоир ба мавзуи ишқу муҳаббати поки 

инсонӣ бахшида шудаанд. Шоир талош меварзад, ки ҳамеша шеърҳои 

ошиқона гӯяд ва ин гуна шеърҳои зебою дилнишинаш вирди забони дигарон 

бошанд: 

То даме, ки гуларӯси шеър бо ман ҳамсар аст,  

Дар дилам, Сатторӣ, ишқи шеър ҳаргиз кам мабод! [49, 35].  

Ё дар байти дигар шоир чунин гуфтааст: 

 

Аз мани Саттории ошиқ ба гӯши дил шунав: 

         «Як суруди тоза хон, қурбони овозат шавам» [49, 37].  

Дар шеъри зерини шоир ранҷу азоби ошиқи ҷафокаш, ки доим аз дасти 

санами гапнодарову нописанди худ ранҷ мебарад ва талош меварзад, ки 

маъшуқааш бо ӯ созиш кунад, аз тамоми роҳу воситаҳо суд меҷӯяд, вале 

афсӯс, ба муроди дил нарасидани ӯ чунин тасвир ёфтааст: 

Аз ҳама теғи ҷафо теғи забон мемонад,  

Алами ишқ ба дил сӯзи ниҳон мемонад.  

Аз сари лутф биёву ту ба ман ҷанг макун,  

Боз агар ҷанг шавад, дуди ҷаҳон мемонад [49, 27].  
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Дар шеъри зерин низ ранҷу азоби нопайдоканори ошиқ ва 

нописандию носозгории маъшуқ, тасвир ёфтаанд, ки аз дасти он ошиқи 

бечора ба таваллову зорӣ омадааст: 

Баъд аз ин дасти ману домони ту,  

Шохаи гул дар лаби хандони ту.  

Бе лаби ту як лаби нонам мабод,  

Сад қасам бо номи ту, бо нони ту.  

Барф меборад ба берун, барфи тар,  

Офтоб аст ишқи оташбони ту.  

Ин ҷаҳонро хушку тар санҷидаам,  

Эй, ки бар ман ҳам ину ҳам онӣ ту.  

Аз мани Сатторӣ ҷон хоҳӣ агар,  

Ҷони ман қурбони ту, қурбони ту! [49, 27].  

Мавзуи васфи табиат низ дар дар ашъори шоирони форсу тоҷик 

мавқеи бориз дорад. Ҳамин аст, ки як қатор шеърҳои Пиримқул Сатторӣ ба 

ҳамин мавзуи густарда бахшида шудаанд. Ба ин гуфтаҳо шеърҳои «Посира», 

«Тирамоҳ», «Барфӣ», «Оҳ, эй баҳор... », «Боз о!» ва монанди инҳо мисол 

шуда метавонанд.  

Масалан, дар шеъри «Боз о!» шоир дар қатори дигарон омадани 

баҳори гулбадомонро, ки аз муждаи он табиат зебою мунаққаш мегардад ва 

бо худ Наврӯзи оламафрӯзро меорад, бо як ҳунари волои нигорандагӣ васф 

шудааст: 

Эй баҳори орзуям, боз о,  

Эй нигори сабзрӯям, боз о! 

Доманат пур аз гулу себарга бод,  

Деҳ ба деҳу кӯ ба кӯям боз о! 

Он қадар пазмони дидори туам,  

Хушнафас, хушрангу бӯям, боз о! 

Атрафшон аз ту шуд обу ҳаво,  

Оби хандон ҷӯ ба ҷӯям, боз о! 
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Ин пагоҳӣ тӯйи наврӯзи ман аст,  

Ғарқи гулҳое ба тӯям боз о! 

Бо ту Сатторӣ хумори дил шикаст,  

Эй баҳори орзуям, боз о! [49, 48].  

Аз ин гуна мисраъҳои равони шоирона, абёти пурмазмуну баландғоя, 

тасвирҳои рангини Пиримқул Сатторӣ бармеояд, ки ӯ шоири соҳибистеъдод 

аст. Шеъри ӯ сабку услуби хосса ва мавзуву мундариҷаи паҳну густарда 

доранд. Шоир бо осори гаронарзиш ва саҳми мондагораш дар ҳавзаи адабии 

Вахшонзамини солҳои 60-90-уми асри гузашта мақоми хосса дорад.  

Зариф Ибод низ яке аз адибони шинохтаи ҳавзаи адабии Вахшонзамин 

дар солҳои 60-90-уми асри XX ба ҳисоб рафта, дар ин доираи адабӣ мавқеи 

намоён дорад.  

Ӯ 10-уми сентябри соли 1936-ум дар деҳаи Дараи Азимбойи ноҳияи 

Балҷувони вилояти Хатлон ба дунё омадааст. Дар синни 9-солагӣ модараш ва 

дар 13-солагии ӯ бошад, падараш аз дунё мегузаранд. Тарбияи минбаъдаи ӯ 

ва як хоҳару додараш ба зиммаи бобою бибияш мемонад. Таълимоти 

ибтидоиро дар мактаби ҳафтсолаи деҳаи Олучаи собиқ ноҳияи Кангурт 

(ноҳияи Темурмалики ҳозира) мегирад. Мактаби мазкурро соли 1952 бо 

баҳои хубу аъло хатм мекунад. Баъдан барои идомаи таҳсил ҳуҷҷатҳояшро ба 

Омӯзишгоҳи омӯзгории ба номи Абулқосим Лоҳутии шаҳри Қӯрғонтеппа 

(шаҳри Бохтари имрӯза) месупорад. Ба муҳлати чор сол дар ин омӯзишгоҳ 

таҳсил намуда, онро соли 1956 бомуваффақият хатм мекунад. Солҳои 1958-

1963 дар факултети таъриху филологияи Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон 

ба номи Садриддин Айнӣ таҳсил намуда, ин махзани илму маърифатро ҳам 

бо сари баланд хатм намудааст [1, 91].  

Зариф Ибод аз даврони донишҷӯӣ ба навиштани шеъру ҳикояҳо шуғл 

варзида, аз ҳамин давра шеърҳои шоир дар рӯзномаҳои даврӣ ба чоп 

мерасанд.  

Мавсуф солҳои гуногун чун омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷик, 

ходими адабии маҷаллаи «Мактаби советӣ», рӯзномаи минтақавии «Вахш», 
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муовини сарвари Донишкадаи такмили ихтисоси муаллимон оид ба корҳои 

илмии шаҳри Қӯрғонтеппа (ҳоло шаҳри Бохтар) фаъолият намудааст. 

Солҳост, ки ҳамчун мудири бахши адабии Театри вилоятии мусиқӣ – 

мазҳакавии шаҳри Бохтар фаъолият менамояд [20, 153 - 154].  

Фаъолияти адабии шоир аз даврони донишҷӯӣ оғоз гардида, шеъри 

аввалини ӯ дар ҳамин давра бо номи «Ба муаллим» дар маҷаллаи «Садои 

Шарқ» (1960) ба чоп мерасад. Баъдан маҷмуаҳои шеърии шоир бо номҳои 

«Навоҳои зиндагӣ» (1978), «Давлати бедор» (1983), «Умед» (1985), «Аз 

нигоҳи дил» (1992), «Номус» (1993), «Туҳфа» (1996), «Шаҳри Қӯрғонтеппаи 

зебои ман» (2000), «Бодоми думағз» (2001) ва монанди инҳо ба чоп расида, 

пешкаши хонандаи соҳибзавқ гардидаанд [1, 92].  

Зариф Ибод ба навиштани осори насрӣ низ даст дошта, то имрӯз 

маҷмуаҳои қиссаву ҳикояҳои ӯ – «Эҳёи хазонбурда» (2012), «Ба умеди 

пагоҳ» (2012), «Дар такяи Худо» ва «Фариштаи ман» (2016), романҳои 

«Сояҳои марг» (2013), «Ману замин - модар» (2014), «Дар маҳбаси назар» 

(2015) ва амсоли онҳо ба чоп расида, пешкаши хонанда гардидаанд [20, 155].  

Асарҳои саҳнавии адиб низ аз соли 1962 инҷониб дар маҷмуаҳои 

дастаҷамъии «Мужда», «Фаввора», «Шукуфаҳои умедбахш», «Обу ободӣ», 

«Баҳодурон», «Наштари рашк» ва ғайраҳо ба чоп расида пешкаши мардум 

гардидаанд. Ҳамчунин, як қатор асарҳои саҳнавии адиб: «Набераи боғбон» 

(1982), «Ҳамқадамҳо» (1983), «Доруи фарбеҳкунак» (1990), «Ҳиллаҳои 

Аҷузкампир» (1999) ва монанди инҳо дар саҳнаҳои театри тоҷик ба намоиш 

гузошта шудаанд [1, 92]. Мавсуф аз рӯйи асарҳои саҳнавиаш дар озмунҳои 

ҷумҳуриявии асарҳои саҳнавӣ солҳои 1980 - 1991 ва машварат – озмунҳои 

драманависон солҳои 1998 - 2015 иштироки назаррас нишон дода, борҳо бо 

мукофоту сипосномаҳо қадр шудааст.  

Яке аз хидматҳои дигари Зариф Ибод дар он аст, ки ӯ аз забони русӣ 

шеърҳои адибони рус Владимир Салоухин, Сергей Баруздин, Фазу Алиева, 

Михаил Дудин ва аз ӯзбекӣ шеърҳои Барот Бойқобилов, Нормурод 

Нарзуллоев, Ҷуманиёз Ҷабборов ва Темур Норбековро ба забони тоҷикӣ 
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тарҷума намуда, тавассути матбуоти даврӣ пешкаши хонандаи соҳибзавқ 

гардонидааст. Ҳамзамон, чандин шеъри Зарифи Ибод ба забонҳои украинию 

ӯзбекӣ тарҷума шудаанд [1, 92].  

Фаъолияти бисёрсолаи назарраси Зариф Ибод боис мегардад, ки ӯро ба 

Ҷоизаи адабии вилоятии ба номи Носири Хусрав (2016), нишони 

сарисинагии «Аълочии маорифи Тоҷикистон» (1972), «Аълочии фарҳанги 

Тоҷикистон» (2010), «Аълочии матбуоти Тоҷикистон» (2011), «Нишони 

сухан»-и Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон (2008) ва бо дигар нишону 

сипосномаҳо қадрдонӣ шудааст. Шоир аз соли 1983 узви Иттифоқи 

нависандагони Тоҷикистон мебошад [22, 69].  

Зариф Ибодро дар адабиёти даврони соҳибистиқлолии кишвар, пеш аз 

ҳама, ҳамчун шоир мешиносанд. Шоир бо сабку услуби ба худ хос дар 

адабиёти тоҷик то ҷое мақому манзалати худро соҳиб гардидааст.  

Ашъори Зариф Ибод гуногунрангу таҳдор, пурмазмуну содафаҳманд 

ва онҳо зуд ба дилу дидаи хонанда ҷой мегиранд. Шеъри шоир дар мавзуъҳои 

рӯзмарра гуфта шуда, онҳо тавсифгари табиати биҳиштосои диёр, сулҳу 

суботи сартосарӣ ва дигар хислатҳои писандидаи инсонҳоянд [22, 69].  

Шоир дар шеъри «Тоҷикистон ватанам: шукри Худо» аз ватани 

биҳиштосои диёр ва орому босуботи хеш мефахрад. Шукри ободию оромии 

кишвар мекунад ва ҳамин оромию суботи кишвар ва саодатмандии миллат 

боис гардида, ки шоир шеър гӯяду Ватани хешро васф намояд: 

Зиндаам ин дам, равон сӯйи пагоҳ,  

Шукри Худо, шукри Худо.  

Дар дилам умедҳо аз зиндагӣ,  

Шукри Худо, шукри Худо.  

Дар сарам андешаи эҷодҳо,  

Шукри Худо, шукри Худо.  

Дар Ватан ободӣ аз осудагӣ,  

Шукри Худо, шукри Худо [18, 3].  
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Дар шеъри «Саҷдагоҳам» шоир даштҳои Ватанро ҷонамоз, кӯҳҳояшро 

тахтгоҳ, қуллаҳои барфпӯшашро нуқрафом гуфтааст, ки ин аз ватандӯстию 

меҳанпарастии шоир дарак медиҳад:  

Даштҳоят ҷонамозам,  

Қуллаҳоят тахтгоҳам,  

Нуқрамонанде кулоҳам,  

Тоҷикистон, Тоҷикистон! [18, 33].  

Дар шеъри «Ваҳдати мо – ҳурмати мо» шоир аз ваҳдати деринтизори 

миллат, ки бо шарофати соҳибистиқлолии кишвар ва якдигарфаҳмии миллат 

рӯйи кор омадааст, ифтихор мекунад. Шоир аз даргоҳи Яздони пок илтиҷо 

мекунад, ки ваҳдати миллати моро то абад мустаҳкаму устувор нигоҳ дорад: 

Эй Худо, ваҳдати мо, ваҳдати мо дор нигоҳ,  

Эй Худо, тоҷики мо миллати мо дор нигоҳ.  

Аз қадим сарвати мо, давлати мо одамӣ аст,  

Эй Худо, сарвати мо, давлати мо дор нигоҳ [18, 21].  

Дар шеъри Зариф Ибод мавзуи Модар ва Зан, қадру манзалати ин 

олиҳаи ҳусну зебоӣ мавқеи махсус дорад.  

Дар шеъри «Замин - модар» шоир замину модарро дар як поя медонад 

ва ифтихор мекунад, ки дар оғӯши гарми ду модар парвариш ёфтаву ба камол 

расидааст:  

Замин – модар туро ҳастам дар оғӯш,  

Дар оғӯши ту дорам ширу ҳамнӯш.  

Маро ту баҳри дунё кардӣ пайдо,  

Ту бо ман рӯйи дунё кардӣ зебо [18, 15].  

Дар шеъри «Бахт» шоир хушбахтию саодатмандии одамиятро дар 

доштани модар ва сиҳатмандию масрурии модар медонад: 

Омад ба меҳмонӣ дирӯз модари ман,  

Бо чеҳраи шукуфта бикшод чун дари ман.  

Чун чӯҷаҳои навпар набераҳо париданд,  

Бар пешвози мома з - оғӯшу аз бари ман [19, 73].  
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Бояд зикр намуд, ки як қатор шеърҳои шоир ба тасвири фаслҳои сол 

ва тавсифи табиати биҳиштосои диёр бахшида шудаанд.  

Шоир дар шеъри «Наврӯз ҷаҳонӣ гашт» яке аз ҷашнҳои миллии 

мардуми тоҷик – Наврӯзро, ки имрӯз ҷаҳонӣ гаштааст, боифтихор васфу 

ситоиш намудааст: 

Наврӯзи баҳор, омадӣ, Наврӯзи баҳор,  

Овардӣ ба шавқу завқ деҳқон сари кор.  

Аз меҳнати хешу аз ту ёбем барор,  

Ту кардаӣ чашмони маро пур зи шарор [18, 35].  

Шоир дар шеъри дигари худ дар васфи зимистон, ки дар ин фасл яке 

аз ҷашнҳои писандида – Соли нав таҷлил карда мешавад, чунин орзуву 

таманниёти хешро баён намудааст:  

Соли нав хоҳам ҳама чиз нав шавад,  

Санг тиллопора гандум ҷав шавад.  

Пир аз нав кӯдаки раҳрав шавад,  

Дил ба пои меҳр дар дав - дав шавад.  

 

 

Соли нав гардад ба беморон даво,  

Ҳам бароре оварад бар корҳо.  

Дастболо дар забонам илтиҷо,  

Ки диҳад дар соли нав бахте Худо [19, 47].  

Дар шеъри Зариф Ибод мавзуи ишқ, муҳаббату самимияти инсонӣ низ 

мақоми назаррас дорад. Ишқе, ки шоир васф мекунад, сабабгори ба ҳам 

омадан ва кушояндаи роҳи дили якдигар аст:  

Ишқ аст, ки одамон ба ҳам меоянд,  

Ишқ аст, ки роҳи дил ба ҳам бикшоянд.  

Гар ишқ набуд, мо зи ҳам дур будем,  

Ишқ аст, ки хеш одамон афзоянд [19, 14].  
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Аз ин мисраъҳои шеърӣ бармеояд, ки Зариф Ибод дар мавзуъҳои 

гуногун шеър гуфтааст. Ҳар як банди шеъраш ҳикматомезу табъозмо буда, 

хонандаро ба ватандӯстию меҳанпарастӣ, илму ҳунаромӯзӣ талқин мекунад.  

Зариф Ибод ба василаи осори мондагор, хидматҳои шоён ва нақши 

муҳим дар ташкилу таҳкими ҳавзаи адабии Вахшонзамини солҳои 60-90-уми 

асри гузашта саҳми намоён гузоштааст.  

Яке аз шоироне, ки дар ҳавзаи адабии Вахшонзамини солҳои 60- 90-

уми асри гузашта ба камол расидаю обутоб ёфтааст, шоир, омӯзгор ва 

рӯзноманигори шинохта Усмон Билолӣ мебошад.  

Усмон Билолӣ 18-уми ноябри соли 1957-ум дар деҳаи Фидокори 

ҷамоати деҳоти Тоҷикободи ноҳияи Вахши вилояти Хатлон ба дунё 

омадааст.  

Давраи бачагии Билолӣ дар деҳаи Фидокори ноҳияи Вахш гузаштааст. 

Таълиму тадрисро дар мактаби №16 ноҳияи Вахш гирифта, баъдан соли 1975 

шомили УДТ (ҳозира Донишгоҳи миллии Тоҷикистон) шудааст. Донишгоҳи 

номбурдаро бо гирифтани ихтисоси филолог – журналист соли 1980-ум хатм 

намудааст. Баъди хатми Донишгоҳ ба ноҳияи Вахш баргашта, қисман 

муаллими мактаб ва солҳо ба ҳайси ходими адабии рӯзномаи «Вахш» шуда 

кор кардааст. Солҳо ҳамчун мудири бахши адабии рӯзномаҳои даврии 

«Бохтар», «Хатлон», мудири шуъбаи ахбори радиои вилояти Халон, 

сармуҳаррири рӯзномаҳои «Ҳамрози халқ», «Набзи Қӯрғонтеппа» ва дар 

дигар соҳаҳо фаъолияти корӣ намудааст. Ҳамин фаъолияти баланди 

рӯзноманигории Билолӣ буд, ки соли 1987-ум ба узвияти Иттифоқи 

журналистон пазируфта мешавад [101, 430].  

Имрӯз мардуми Хатлон Усмон Билолиро ҳамчун рӯзноманигори 

хушсалиқа, омӯзгори сахтгир, адиби соҳибкитоб ва, пеш аз ҳама, ҳамчун 

шоир мешиносанду эҳтиром мекунанд [22, 84].  

Фаъолияти эҷодии Усмон Билолӣ аз даврони мактабхониаш оғоз 

гардидааст. То имрӯз маҷмуаҳои шеърии шоир «Бистари хор» (2003), 

«Ширинтарин таронаи оғоз» (2005), «Сад шукри Рӯдакӣ» (2008), «Замини 
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сабзи ҳавасҳо» (2011) ва «Баёзи меҳр» (2017) ба чоп расидаанд. Шоир соли 

2009-ум барои таълифи маҷмуаи «Сад шукри Рӯдакӣ» ба Ҷоизаи вилоятии ба 

номи Шамсиддини Шоҳин сарфароз гардидааст. Аз соли 2008 узви Иттифоқи 

нависандагони Тоҷикистон мебошад [1, 58].  

 Шеъри Усмон Билолӣ шеъри равон, дилнишин ва баландмазмун буда, 

ба табъу завқи хонанда созгор аст. Мавзуи шеъри шоир домани фарох дорад 

ва қариб тамоми мавзуъҳои рӯзмарраро фаро мегирад [22, 84].  

Яке аз мавзуъҳое, ки дар ашъори шоир мақоми воло дорад, мавзуи 

Ватану ватандӯстӣ, сулҳу ваҳдат ва якдигарфаҳмию муттаҳидии миллат аст. 

Таълифи ин гуна шеърҳо шоирро ҳамчун шоири ваҳдатсаро муаррифӣ 

намудаанд.  

Шоир дар шеъри «Ватан якто туӣ» худ ва ҷавонони ватандӯсти 

кишварро далерони диёр, кафили сулҳ номидааст: 

Далерони диёри тоҷиконем,  

Кафили сулҳ дар ин хокдонем.  

Дирафши ковиёнӣ дар кафи мо,  

Найистонзода шерони жаёнем [9, 22].  

Дар шеъри «Ҷонфидо» шоир ҷонфидоиҳои Пешвои муаззами миллат, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро, ки дар ҳаққи миллати тоҷик намудаанд, васфу 

ситоиш намуда, ӯро, воқеан, раҳнамои миллат, муттаҳидгари мардум, 

эҳёгари ҳафт пушти миллат номидааст:  

Ба нури ақл кардӣ раҳнамоӣ,  

Ҷудоӣ рафт, омад ошноӣ,  

Намудӣ ҳафт пушти миллат эҳё,  

Муборак бод, фарри пешвоӣ [10, 3].  

Шоир дар шеъри «Таронаи иттиҳод» боварию эътиқоди нисбат ба 

Ватану меҳан, гузаштагони зиндаёди миллат доштаашро баён намуда, ба 

сулҳу осоиштагии миллат арҷ гузошта, худро фарзанди ҷоннисори миллат 

медонад: 

Ба меҳру бовариву эътиқод, эй Ватан,  
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Ба эҳтироми рафтагони зиндаёд, эй Ватан.  

Барои сулҳу дӯстиву иттиҳод, эй Ватан,  

Вуҷуди хешро нисор мекунам,  

Зи меҳри покат ифтихор мекунам [10, 11].  

Дар шеъри «Эй Ватан» шоир аз оромию осудагии кишвар ифтихор 

мекунад ва шукрона аз он дорад, ки дар осмони босафои кишвараш кабӯтари 

сулҳ парфишонӣ мекунад: 

Имрӯз, эй Ватан,  

Аз қуллаи сурур,  

Хуршеди сулҳ сайри худ оғоз мекунад  

Дар лавҳи осмон.  

Рангинкамони сулҳи мо  

аз пушти кафтарон,  

парвоз мекунад [10, 5].  

Мавзуи модар низ дар шеъри Усмон Билолӣ мавқеи бориз дорад. Дар 

шеърҳои ба ин мавзуъ бахшидаи ӯ Зан – Модар, кору пайкори ин олиҳаи 

меҳр васф шудаанд.  

Дар шеъри «Эй модари ҷон» қаҳрамони лирикии шеър навқаламест, 

ки барои равону суфта шудани шеъраш аз модар дуо металабад, то шоир 

шаваду шеъри хуб гуфта тавонад: 

Эй модари ҷон, дуои хайре,  

Бар олами шеър раҳсипорам.  

Ҷуз обилаҳои деҳқонӣ  

Дар даст чизи дигар надорам [8, 7].  

Ё дар шеъри дигари шоир, ки ба ҳамин мавзуъ бахшида шудааст, 

шоир канори модарро ҷаҳони беканор, ҳар хазонеро маҳв аз файзи баҳори 

модар, биноии чашми дилро аз чашми чори модар донистааст: 

Як ҷаҳони беканоре дар канори модар аст,  

Ҳар хазоне маҳв аз файзи баҳори модар аст.  

Чор сӯ чашми ҷаҳонбин сӯйи мо бикшодаанд,  
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Чашми дил бино зи нури чашми чори модар аст [8, 21].  

Мавзуи ишқу муҳаббати самимии инсонӣ низ дар шеъри Билолӣ 

ҷойгоҳи хосса дорад.  

Шоир ишқро эҳсони Худованд ба одам ва одамро ба олам дониста, 

ҳамчунин ишқро сабабгори мустаҳкамии пояи дунёву оилаҳо меҳисобад: 

Ишқ эҳсони Худо бар одам аст,  

Одам эҳсони Худо бар олам аст.  

Лутфу эҳсони Худоро шукр гӯй,  

Пояи дунё аз он мустаҳкам аст [8, 25].  

Аз ин мисраъҳои ошиқонаи шоир бармеояд, ки ӯ дилбохтаи зиндагӣ, 

дӯстдори ёру диёри хеш аст.  

Шоир дар силсилаи шеърҳои «Сад шукри Рӯдакӣ» аз гузаштаи 

пурифтихори миллат ва, хосса, аз назми дарии оламшумул, ки онро поягузор 

устод Рӯдакист, бо ифтихор ёд кардааст:  

Ба тан пӯшидаам ҷавшан зи шеърат,  

Нигоҳи ақли ман равшан зи шеърат.  

 

Аё соҳибқирон, ин дам тафохур  

Намояд миллату меҳан зи шеърат [9, 80].  

Шоир дар шеъри дигари худ низ, ки дар ин хусус гуфта шудааст, 

шукргузор аз он аст, ки ба шарофати устод Рӯдакӣ то имрӯз шеъри 

оламшумули форсу тоҷик ҷовиду пойдор мондааст: 

Сад шукри Рӯдакию ҳазор офарини ӯ,  

Сабз аст нахли ҳикматаш андар замини ӯ.  

Гул кард дар замини варақ ғунчаҳои фикр,  

Аз файзи қатрабориши оби ҷабини ӯ.  

Рахши каломи порсӣ парвард бо умед,  

Мо шаҳсавори орзу дар рӯйи зини ӯ [9, 3].  

Аз ин мисраъҳои равон, мавзуъҳои фарох ва услуби баёни шеъри 

Усмон Билолӣ бармеояд, ки ӯ то ҷое дар роҳи эҷод муваффақу комгор 
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гардидааст. Шеъри Усмон Билолӣ вирди забони мардум аст. Адибони тоҷик 

Исроил Иброҳимов, Зарифи Ибод, Муҳаммадалии Аҷамӣ, адабиётшинос 

Ҳасани Муродиён ба шеъри шоир баҳои баланд додаанд. Имрӯз 

ҳунармандони тоҷик дар мисоли Муҳаммадалии Аюбӣ ва чандин тани дигар 

ба шеърҳои Билолӣ оҳанг баста ва дар чорабиниҳои мухталиф месароянд 

[101, 430].  

Хулоса, Пиримқул Сатторӣ, Зарифи Ибод, Усмон Билолӣ ва чанд тани 

дигари онҳо бо осори рангини худ аз солҳои 60-уми асри гузашта сар карда, 

то имрӯз дар рушди ҳавзаи адабии Вахшонзамин, дар маҷмуъ доираи адабии 

Хатлон, саҳми муносиб гузоштаанду мегузоранд.  

Ҳамчунин бояд зикр намуд, ки маҳсули эҷоди адибони Вахшонзамин 

тавассути маҷмуаҳои дастаҷамъии «Навниҳолони боғи адабиёт» (1988, 1993), 

«Боли парвоз» (1990), «Вохурӣ» (1992) ва маҷмуаҳои алоҳидаи Исроил 

Иброҳимов «Хордаста» (1989), «Ҳадя» (1990), «Часы, которые звонят три 

раза» (1990), Муҳаммадалии Аҷамӣ «Кокули борон» (1984), «Ватан» (1985), 

«Сари об» (1988), Сиёвуш (Маҳмадалӣ Ҳайитов) «Чашмаи савоб» (1991), 

Салими Хатлонӣ «Аз пушти борон» (1989), «Сапедсори булӯр» (1991), 

«Фарёдҳо бар ёдҳо» (1993), Сайдаҳмади Ҳасан «Тақлид» (1989), Саидҷамол 

Зиёӣ «Пораи дил» (1989), Зарандӯз (Идимоҳ Афзалова) «Гулбарг» (1998), 

«Шаддаи марҷон» (1999) ва монанди инҳо дар даврони фаъолияти маҳфили 

«Гулбарг» таҳриру мураттаб шуда, ба чоп расидаанд.  

Вале бо оғоз ёфтани ҷанги шаҳрвандӣ (соли 1992) маҳфили адабии 

«Гулбарг» аз фаъолият бозмемонад. Дар ҳамин давра роҳбари маҳфил 

Пиримқул Сатторӣ аз дасти силоҳбадастони ҷоҳил ба қатл мерасад. Дар 

баробари ин, шоир Ғафур Мулло низ он рӯзҳои сангину сиёҳи миллат ва 

хунрезиҳои беасоси ҷанги бародаркушро дида, дилаш озурдаву маҷрӯҳ 

гардида, бар асари беморӣ чашм аз олами ҳастӣ мепӯшад. Бо ҳамин маҳфили 

овозадори «Гулбарг» аз миён мераваду намояндагони он парешон мегарданд.  

Хушбахтона, бо анҷом ёфтани ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ соли 1994 

бо ташаббуси шоир Хайриддин Қурбонов (Хайрандеш) дар маркази вилоят – 



47 
 

шаҳри Қӯрғонтеппа (шаҳри Бохтари имрӯза) дар назди идораи рӯзномаи 

«Ҳақиқати Қӯрғонтеппа» (ҳозира рӯзномаи вилоятии «Хатлон») маҳфили 

адабии «Хайрандеш» ташкил карда мешавад, ки роҳбарии онро худи шоир 

Хайрандеш ба уҳда мегирад. Бо ҳамин дубора аҳли адаби Вахшонзамин бо 

ҳам меоянд ва чароғи фарҳангу адаби он аз сари нав фурӯзон мегардад.  

Аъзои ин маҳфил адибони бомаҳорату соҳибкитоб Исроил 

Иброҳимов, Хайриддин Қурбонов (Хайрандеш), Зариф Ибод, Барот Саид, 

Муқимҷон Мухторов, Муҳаммадалии Аҷамӣ, Рустами Хомарахш, Ғаффоралӣ 

Сафар, Усмон Билолӣ, Миралӣ Салимов (Озар), Ҳотам Ҳоҷиев, Сотим 

Саидмуминов, Санамбонуи Бобоҷон, Сафар Маҳмуд, Искандари Акбарзодаи 

Комил, Шариф Сабурӣ, Ҳамробеки Шариф, Кӯчари Худойбердизода, Оламбӣ 

Қодирова (Офоқ), Акрами Ризом, Мирзо Восеъ, Саидҷамол Зиёӣ, 

Шарофиддин Ҳайдарӣ, Саидҷаъфар Баёзӣ, Идимоҳ Афзалова (Зарандӯз), 

Амиршоҳи Хатлонӣ, Раҷабалӣ Худоёрзода (Дилҷӯ), Сайдуллои Амин, 

Асалмо Шарбатова (Шаҳдия), Саида Муҳиддинова, Шабафрӯз, Ҳаитбой 

Лоиқов (Кулолӣ), Ашуралӣ Ҷорӯбов ва дигарон буданд, ки дар маҷмуъ 30 

нафарро ташкил медоданд. Аъзои маҳфил ҳафтаи охири ҳар моҳ дар рӯзҳои 

шанбе дар назди идораи рӯзномаи «Ҳақиқати Қӯрғонтеппа» ҷамъ меомаданд. 

Дар маҳфил оид ба рисолати шеъру шоирӣ баҳсу мунозираҳои доманадор 

сурат мегирифт. Маҳфил дар як сатҳи дилхоҳ амал карда, ба пешравиҳои нав 

ба нав ноил мешуд. Пайваста чакидаҳои хомаи аҳли маҳфил тавассути 

рӯзномаю маҷаллаҳои даврӣ ба чоп расида, пешкаши хонандагон мегардид. 

Дар ҳамин давра маҷмуаҳои алоҳидаю ҷудогонаи аҳли маҳфил ба нашр 

мерасанд, ки ба ин гуфтаҳо маҷмуаҳои шеърии шоир Муҳаммадалии Аҷамӣ 

«Вохӯрӣ» (1992), Зайниддини Ҷомӣ «Чашмаи кабуд» (1992), «Зулфи дарё» 

(1997), Исроил Иброҳимов «Одами ростгӯй» (ҳаҷвиёт, 1998), Толибшоҳи 

Давлат «Риштаи андеша» (1998), «Лонаҳои бетурна» (2004), Хайрандеш 

«Зиёратнома» (1993), «Сад қатра ашк» (1994), Сафар Маҳмуд «Ангор» 

(1996), Барот Саид «Рангоранг» (1997), Санамбонуи Бобоҷон «Ҳасрати дил» 

(1998), Рустами Хомарахш «Нигоҳи ноларез» (2001), Саидҷаъфар Баёзӣ 
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«Зулол» (2001), Ҳамроҳбеки Шариф «Дарвоза» (2002), Усмон Билолӣ 

«Бистари хор» (2003), Кӯчари Худойбердӣ «Дараи бед» (2003), Офоқ «Фасли 

омадан» (2004), Муқимҷон Мухторов «Дидори ишқ» (2002), «Ҳарфи ошиқ» 

(2003), «Пайки тулуъ» (2004) ва ғайра мисол шуда метавонанд.  

Маҳфили «Хайрандеш» ҳамвора дар як сатҳи баланди адабӣ баргузор 

мегардид. Маҳфил дар аввал моҳе як маротиба гузаронида мешуд, баъдтар бо 

хоҳишу дархости аъзои он қариб ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе ҳайати маҳфил 

ҷамъ меомаданд [160].  

Соли 1997 бахши қӯрғонтеппагии (ҳоло Бохтарии) Иттифоқи 

нависандагони Тоҷикистон дар вилояти Хатлон таъсис дода, роҳбарии бахши 

мазкур бар зиммаи шоир Миралӣ Салимов (Озар) вогузор шуд. Аз он давра 

то имрӯз низ роҳбарии маҳфили «Хайрандеш»-ро шоир Озар ба уҳда дорад. 

Ҳайати маҳфил ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе дар толори бахши мазкур ҷамъ 

меомаданд. Дар маҳфил ашъори тозаэҷоди аҳли маҳфил мавриди таҳлилу 

баррасӣ қарор мегирифт. Маҳсули хомаи аҳли маҳфил ҳамвора тавассути 

рӯзномаҳои даврӣ ба чоп мерасиданд. Инчунин, бо пешниҳоди аҳли маҳфил 

ва бо дастгирии бахши қӯрғонтеппагии Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон 

дар вилояти Хатлон соли 2005 рӯзномаи «Минбари адибони Хатлонзамин» 

ташкил карда мешавад. Сармуҳарририи рӯзномаро шоир Хайрандеш ба уҳда 

мегирад. Он маводе, ки аз тарафи аҳли қалам барои чоп ба рӯзномаи мазкур 

пешниҳод мешуданд, сараввал дар маҳфили адабии «Хайрандеш» таҳлилу 

таҳрир шуда, аз назари мушовирони рӯзнома Рустами Хомарахш ва шоир 

Озар гузашта, баъдан барои чоп тавсия карда мешуданд. Тавассути рӯзномаи 

«Минбари адибони Хатлонзамин» ҳармоҳа аз фаъолияти эҷодии аҳли маҳфил 

натиҷагирӣ карда шуда, беҳтарин порчаҳои осори адибон дар рӯзнома 

ҳамчун намуна ба нашр мерасиданд. Ҳамин аст, ки адибони Вахшонзамин 

дар даврони соҳибистиқлолии кишвар низ ба пешравию муваффақиятҳои нав 

ба нав ноил гардида, самараи эҷоди онҳо дар маҷмуаҳои дастаҷамъии 

«Шукуфаҳои Хатлон» (2003), «Аз Хуталон омадия» (2004), «Нур дар ҳалқаи 

нур» (2005), «Амвоҷи Вахш» (2006), «Навниҳолони боғи адабиёт» (2010), 
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«Паёми Истиқлол» (2011), «Файзи Истиқлол» (2011) ва монанди инҳо ба чоп 

расида, пешкаши хонанда гардидаанд.  

Инчунин, дар замони соҳибистиқлолии кишвар илму адаби 

Вахшонзамин ва навоҳии атрофи он ба пешравиҳо ноил гардидааст. Дар 

заминаи маҳфили адабии вилоятии «Хайрандеш», ки солҳо фаъолият мекард, 

маҳфилҳои адабӣ дар шаҳру навоҳии атрофи вилоят, ба мисли маҳфили 

адабии «Гулбарг»-и ноҳияи Бохтар ташкил карда шуд, ки роҳбарии онро 

нависанда Исроил Иброҳимов ба уҳда дошт.  

Маҳфили дигаре, ки дар ин давра фаъолияти хуби адабӣ нишон 

додааст, маҳфили адабии «Гулбазм»-и шаҳри Сарбанд (шаҳри Леваканти 

ҳозира) мебошад, ки роҳбарии онро шоир Раҷабалӣ Худоёрзода (Дилҷӯ) бар 

зимма дошт. Ҳамчунин маҳфилҳои адабии «Гулбарг»-и ноҳияи Вахш 

(роҳбараш шоир, узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Акрами Ризом), 

маҳфили «Шукуфа»-и ноҳияи Панҷ (роҳбари он шоир, узви Иттифоқи 

нависандагони Тоҷикистон Зайниддини Ҷомӣ), маҳфили «Мушкин»-и 

ноҳияи Колхозобод (Ҷалолуддини Балхии имрӯза) ва ғайраҳо мебошанд, ки 

маҳз дар даврони соҳибистиқлолии кишвар таъсис ёфта, баъзеи онҳо то 

имрӯз фаъолияти баланди эҷодӣ намуда истодаанд [160].  

Хулоса, доираҳои адабии Кӯлобу Вахшонзамин, дар маҷмуъ доираи 

адабии Хатлони солҳои 40-90-уми асри гузашта ва намояндагони онҳо дар 

пешрафти илму адаби Хатлонзамин саҳми арзандаи худро гузошта, то имрӯз 

ному фаъолияти баланди эҷодии ин доираҳои адабӣ ва намояндагони 

барҷастаи онҳо фаромӯш нагаштааст. Адибоне, амсоли Сайдалӣ Вализода, 

Сомеи Одиназода, Мирзолатиф Раҳимзода, Ашӯр Сафар, Саидҷон 

Ҳакимзода, Қурбоналӣ Раҷаб, Ҳақназар Ғоиб, Сафармуҳаммад Айюбӣ, 

Муҳаммад Ғоиб, Ғафур Мулло, Пиримқул Сатторӣ, Исроил Иброҳимов, 

Зариф Ибод, Алимуҳаммади Муродӣ, Хайрандеш, Муҳаммадалии Аҷамӣ, 

Барот Саид, Ғаффоралӣ Сафар, Рустами Хомарахш, Озар, Усмон Билолӣ, 

Амиршоҳи Хатлонӣ, Раҷабалӣ Худоёрзода, Акрами Ризом, Муқимҷон 

Мухторов, Ҳотам Ҳоҷиев ва чандин тани дигар солҳо баҳри пешрафти илму 
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адаби Хатлон ва доираҳои адабии он саҳми назаррас гузоштаанду 

мегузоранд.  

1. 2. Ҷараёни зиндагии Ғафур Мулло 

Ғафур Мулло (Муллоев Ғафур) 8-уми марти соли 1922 дар деҳаи 

Амринги ҷамоати деҳшӯрои Ёли ноҳияи Даштиҷум (алҳол ноҳияи ба номи 

Шамсиддини Шоҳин)-и вилояти Хатлон дар оилаи деҳқони камбағал, вале 

бомаърифат ба дунё омадааст. Падари Ғафур – Мулло бо бародари худ 

Мурод, яъне амаки Ғафур, ки ҳарду писарони бобои Маҷид будаанд, дар 

деҳаи Амринг ба корҳои зироаткорию боғдорӣ шуғл варзида, бо ҳамин роҳ 

ризқу рӯзии худро пайдо карда, бори зиндагии худро мекашиданд. Бобои 

Маҷид, ки дорои маълумоти динӣ буд, писарони худ Мулло ва Муродро дар 

баробари омӯхтани улуми шаръӣ ба омӯзиши илмҳои замонавӣ водор 

менамуд. Ҳар ду писарони бобои Маҷид маълумоти ибтидоиро дар деҳаи 

Амринг мегиранд. Писари дуюми бобои Маҷид – Мулло, яъне падари Ғафур, 

аз сабаби шавқу завқи зиёд доштан ба «Қуръон»-у ҳадис дар назди 

домуллоҳои деҳаҳои Амрингу Порвор ва Мулёб пайваста сабақ гирифта, 

дониши худро такмил медодааст. Падари фарзандон – бобои Маҷид, ки худ 

дар зиндагӣ шахси бохату савод, кордону боҳунар буд, аз ин лиҳоз мехост, ки 

фарзандонаш ҳам мисли ӯ соҳибилму кордон шуда, дар зиндагӣ роҳи худро 

ёфта, сарбаландона зиндагӣ кунанд. Бо ҳамин мақсад бобои Маҷид 

писаронашро ба мактаби чаҳорсолаи деҳаи Амринг месупорад. Бародарон 

мактаби чаҳорсолаи деҳаро хатм мекунанд. Бобои Маҷид барои идома 

додани таҳсил фарзандонашро ба мактаби 7- солаи деҳаи Порвор медиҳад. Аз 

баски фарзандон пайрави падари меҳрубону сахтгир буданд, ба ҳамаи 

мушкилоти таҳсил тоб оварда, мактабро бомуваффақият хатм мекунанд.  

Бародарон Муллову Мурод баъди хатми мактаби 7- солаи деҳаи 

Порвор дар корҳои хоҷагидории падар ёрӣ медоданд. Фарзанди дуюми бобои 

Маҷид – Мулло, яъне падари Ғафур, ки аз хурдӣ завқи баланди илмомӯзӣ 

дошт, баъди хатми мактаби миёна боз баҳри сайқал додани дониши худ ба 

мадрасаи деҳаи Порвор меравад ва дар ин ҷо таҳсили худро идома медиҳад. 
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Ниҳоят, мадрасаро низ бомуваффақият хатм мекунад. Бинобар сабаби 

дониши баланди динӣ доштанаш ӯро ба ҳайси мударрис баҳамин мадраса ба 

кор қабул мекунанд.  

Баъдан бобои Маҷид дар фикри хонадор кардани писаронаш мешавад 

ва онҳоро бо духтарони дӯсту рафиқи худ – Назри Назримад, ки яке аз 

мардони хоксору бомаърифати деҳа дониста мешуд, хонадор мекунад. Ин ду 

гулдухтар апаву хоҳар – Сайратбӣ ва Иноятмоҳ ном доштаанд ва бисёр 

духтарони бофаҳму бофаросат будаанд. Зиндагии бобои Маҷид рӯз то рӯз 

ранги дигар мегирифт. Баъди тавлиди набераҳо дар оилаи онҳо боз ҳам 

шодию нишоти аҳли оила бештар мегардид. Ба ҳамин тариқ, Бобои Маҷид аз 

писари якумаш – Мурод соҳиби се набера ва аз писари дуюмаш – Мулло 

соҳиби як набера мегардад, ки номи ҳамин писараки хубрӯро Ғафур 

мегузоранд. Аз байн солҳо мегузаранд ва ҳар яке аз писарони Бобои Маҷид 

бо дуою фотиҳаи ӯ ба зиндагии мустақилона оғоз мекунанд. Вале зиндагии 

Мулло – падари Ғафур он қадар хуш намегузарад, чунки ба ҳамсари 

меҳрубони ӯ – Иноятмоҳ беморие ёр мешавад ва ин беморӣ солҳо ӯро азоб 

медиҳад. Шавҳари заҳматқарину меҳрубонаш ин ғаму ғуссаҳои рӯзгорро 

бардошт карда, баҳри таъмини ризқу рӯзии оила ба мударрисии мадрасаю 

дигар корҳо машғул шуда, бо ҳамин роҳ бори зиндагии худро мекашид. Вале 

сол то сол аҳволи ҳамсари бемораш бад шудан мегирифт. Охир, баъди 

бемории тӯлоние ҳамсари нозанини ӯ аз дунё мегузарад ва Ғафури 5-сола аз 

оғӯши гарми модар бенасиб мемонад. Падари Ғафур аз ин ҳодиса якбора 

руҳафтодаву нотавон мегардад. Ҳамин ранҷу заҳматҳои руҳӣ боис 

мегарданд, ки баъд аз ду соли вафоти модари Ғафур падараш ҳам бемор 

шуда, аз дунё мегузарад. Оқибат Ғафури хурдсол дар синни 7- солагӣ ятими 

кулл мегардад. Аҳли оила сарҷамъ омада, оид ба тарбияи минбаъдаи Ғафур 

маслиҳат мекунанд ва дар охир амаки Муроду холаи Сайратбӣ, ки амаку 

холаи Ғафур буданд, тарбияи минбаъдаи Ғафурро бар уҳдаи худ мегиранд.  

Дар ин хусус худи Ғафур Мулло дар мусаввадаи тарҷумаи ҳоли худ 

чунин нигоштааст: «То соли 1929 дар тарбияи падару модарам будам. Баъд аз 
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вафоти падару модарам то соли 1937 дар тарбияи амаку холаам калон 

шудам» [29].  

Шоир дар шеъри «Хаёли бачагӣ» -и худ он рӯзҳои талху сангини 

бачагиро, ки аз сар гузаронидааст ва хусусан аз оғӯши гарми модар бенасиб 

мондану заҳри талхи ятимиро чашиданашро пеши назар оварда, чунин 

гуфтааст: 

Дар шохи ниҳоли умри модар 

Чун ғурраи норасида будам.  

Ногаҳ бишикаст шохи умраш,  

Ман меваи наврасида будам.  

Дар панҷаи сахти зиндагӣ боз 

Чун химчаи бед тобхӯрдам.  

Дар дашти ятимӣ ташнаву зор 

Аз новаи дард об хӯрдам [32, 128 - 129].  

 

Банди дигари шеър низ ба ҳамин мазмуниншо шудааст: 

Чун ашк зи чашми ғам фитодам 

Бар рӯди замонаи хурӯшон.  

Дар деҳа бимонд бачагиям 

Чун боди хаёли ман парешон [32, 129].  

Вақте ки Ғафур 7-сола мешавад, амаку холааш дар баробари 

фарзандони худ ӯро ҳам баҳри хондану хату савод гирифтан ба мактаби 

ибтидоии деҳаи Амринг месупоранд. Аз ҳамин ҳангом дар шаҳодатномаи 

таваллуди Ғафур ба ӯ насаби Муллоевро, ки номи падари бузургвораш буд, 

мегузоранд. Ғафури чобуку хушзеҳн аз рӯзҳои аввали хониш ба омӯзиши 

илму дониш мароқ зоҳир мекунад. Рӯз то рӯз ба муҳити мактаб одат карда, 

дар ин дабистон ёру ҷӯраҳои зиёде пайдо менамояд. Рафтору интизоми 

Ғафур ба ҷӯраҳояш ва, хусусан, ба устодони ин мактаб писанд меояд. Ғафур 

мактаби ибтидоии деҳаро баъди чаҳор соли таҳсил ба охир мерасонад. Аз 

сабаби дар деҳаи Амринг мактаби ҳафтсола набудан, пас аз хатми мактаби 
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ибтидоии деҳа амаки Мурод Ғафурро барои идомаи таҳсил ба мактаби 7 - 

солаи деҳаи Порвор медиҳад. Дар ин мактаб ҳам Ғафур бо баҳои хубу аъло 

таҳсил мекунад.  

Ба ин гуфтаҳои мо суханони шогирди Ғафур Мулло – Зиёев 

Сайфиддин, корманди ҳизбию давлатии шаҳри Кӯлоб, ки аз ҳаёт ва 

фаъолияти шоир то ҷое огоҳӣ доштааст, далел шуда метавонанд: «Ғафур 

Мулло маълумоти ибтидоиро дардеҳаи Амринг ва баъдтар синфи 7- умро дар 

мактаби деҳаи Порвор хатм мекунад. Аз хурдӣ хушзеҳн ва хотираи ниҳоят 

қавӣ доштааст» [154].  

Даврони наврасию бачагии Ғафур Мулло дар деҳаи Амринг 

мегузарад.  

Ғафур Мулло мактаби 7- солаи деҳаи Порворро ҳам бо кӯшишу 

ғайрати беандоза хатм мекунад. Ин талошҳои илмомӯзии Ғафурро амаки 

Муроду холаи Сайратбӣ дида, ҳар кумаку мададеро, ки барои таҳсили Ғафур 

лозим мешуд, аз рӯйи имкон ба ӯ мерасонданд. Ҳамин меҳрубонию 

дастгирии амаки Муроду холаи Сайратбӣ боис мегардад, ки Ғафур боз барои 

маълумот гирифтану оянда соҳиби касбу ҳунар шудан соли 1937 

ҳуҷҷатҳояшро ба Омӯзишгоҳи омӯзгориишаҳри Кӯлоб месупорад ва ба ин 

боргоҳи илму маърифат бо сари баланд шомил мегардад. Омӯзишгоҳи 

омӯзгориро ҳам соли 1940 баъди се соли таҳсил бомуваффақият хатм 

мекунад. Ғафур Мулло аз аввал ба касби омӯзгорӣ дилбастагии зиёд дошт ва 

баъди хатми омӯзишгоҳи мазкур ба зодгоҳи худ баргашта, дар деҳаҳои 

Амрингу Ёл, Порвору Мулёб ҳамчун муаллими синфҳои ибтидоӣ ва дар 

баъзе аз ин мактабҳо ба ҳайси роҳбари мактаб кор кардааст. Дар ин хусус 

шоир дар мусаввадаи тарҷумаи ҳоли худ чунин гуфтааст: «Соли 1937 ба 

Омӯзишгоҳи омӯзгории шаҳри Кӯлоб дохил шуда, то соли 1940 дар ин 

омӯзишгоҳ таҳсил кардам. Баъд аз хатми он ба собиқ ноҳияи Даштиҷум 

(ноҳияи ба номи Шамсиддини Шоҳини имрӯза) баргаштам ва дар он ҷо то 

соли 1945 муаллимва қисман роҳбари мактаб шуда, кор кардам» [29].  
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Аз рӯзҳои аввали омӯзгорӣ Ғафур Мулло худро ҳамчун омӯзгори 

серталабу заҳматкаш нишон дода, дар байни омӯзгорону хонандагон ва аҳли 

диёри ҷамоати Ёл маҳбубияти хоссаеро соҳиб мегардад, вале ин омӯзгори 

ҷавон аз донишу таҷрибаи андӯхтаи худ қаноатманд нашуда, баҳри боз ҳам 

сайқал додани касбу таҷрибаи кории худ соли 1945 ҳуҷҷатҳояшро ба 

Донишкадаи дусолаи муаллимтайёркунии шаҳри Кӯлоб месупорад ва 

донишҷӯи ин даргоҳи илму адаб мегардад. Ғафур Мулло яке аз аввалин 

доништалабони Донишкадаи дусолаи омӯзгории шаҳри Кӯлоб мебошад: 

«Соли 1945 ба ҷойи Омӯзишгоҳи омӯзгорӣ дар шаҳри Кӯлоб Донишкадаи 

дусолаи омӯзгорӣ таъсис дода мешавад ва устод Ғафур Мулло яке аз аввалин 

донишомӯзони ин даргоҳи илму маърифат мегардад» [157].  

Ғафур Мулло дар ин донишкада ҳам бо як завқу салиқаи баланд ба 

омӯзиши илм мепардозад: «Ҳангоми таҳсил ӯ худро ҳамчун донишҷӯи 

донишманд, фаъол ва ҳаматарафа огоҳ нишон медиҳад. Дар донишкада ба 

ҳайси котиби комсомолии донишҷӯён адои вазифа менамояд. Ин буд, ки 

вақти тантанаи дипломгирӣ вазири маорифи вақти ҶШС Тоҷикистон – 

Неъматуллоев заҳмати ӯро ба нишони Аълочии маорифи Тоҷикистон 

кадршиносӣ намуд» [108, 137 - 140].  

Ғафур Мулло аз даврони мактабхонӣ ба шеъру шоирӣ дилбастагии 

беандоза дошт ва ин орзую омоли ӯ дар муҳити мусоиди илмию адабии 

донишкада амалӣ мегардад, чунки ба ин муассисаи таълимӣ устодони 

пуртаҷриба, олимони варзида аз пойтахти кишвар омада, ба шогирдон дарси 

шеъру шоирӣ меомӯхтанд. Ба ин гуфтаҳо устоди зиндаёд, академик 

Муҳаммадҷон Шакурӣ ва чандин тани дигари онҳо мисол шуда метавонанд, 

ки аз шаҳри Душанбе омада, дар Донишкадаи дусолаи муаллимтайёркунии 

шаҳри Кӯлоб дарс мегуфтанд ва дар тарбияи эҷодии чандин навқаламони ин 

даргоҳи илму маърифат саҳми арзанда гузоштаанд, ки Ғафур Мулло аз 

ҷумлаи онҳо ба ҳисоб меравад. Аввалин устоди Ғафур Мулло дар ҷодаи 

шеъру шоирӣ устоди зиндаёд Муҳаммадҷон Шакурӣ мебошад. Аз ҳамин вақт 

шеърҳои шоир дар рӯзномаҳои даврӣ зери таҳрири устодони варзида рӯйи 
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чопро мебинанд. Фаъолияти шоирии Ғафур Мулло боис мегардад, ки бори 

дигар обрӯ ва эътибори ӯ дар байни устодону ҳамсабақонаш дучанд гардад.  

Донишкадаи дусолаи муаллимтайёркунии шаҳри Кӯлобро Ғафур 

Мулло соли 1947 бо сари баланд хатм мекунад. Баъди хатми донишкада ӯ ба 

зодгоҳи худ баргашта, аз сари нав ба касби омӯзгорӣ оғоз мекунад.  

Зимни таҳқиқ маълум гардид, ки фаъолияти кории Ғафур Мулло дар 

ноҳияи Даштиҷум, шаҳри Кӯлоб, ноҳияҳои Москва (ноҳияи ба номи Мир 

Сайид Алии Ҳамадонӣ), Фархор ва Вахшу Бохтар (ноҳияи Кӯшониёни 

имрӯза) гузаштааст. Аз ин лиҳоз фаъолияти кории Ғафур Муллоро ба чаҳор 

давра тақсимбандӣ намудан мумкин аст.  

Давраи аввали фаъолияти кории Ғафур Мулло баъди хатми 

Омӯзишгоҳи омӯзгории шаҳри Кӯлоб аз солҳои 1937-1940 оғоз меёбад. 

Баъди хатми омӯзишгоҳи номбурда шоир ба зодгоҳи худ, яъне ба деҳаи 

Амринги собиқ ноҳияи Даштиҷум баргашта, дар мактабҳои ҷамоатҳои 

деҳоти Ёли деҳаи Амринг, ҷамоати деҳоти Лангардараи деҳаи Лангардара, 

деҳаи Кунгура ва дигар мактабҳои деҳоти ин ноҳия муаллими синфҳои 

ибтидоӣ, муаллими фанни забон ва адабиёти тоҷик, қисман роҳбари баъзе аз 

ин мактабҳо шуда кор кардааст. Шоир дар мусаввадаи тарҷумаи ҳоли худ дар 

ин хусус чунин қайд намудааст: «Соли 1945 ба Донишкадаи дусолаи 

муаллимтайёркунии шаҳри Кӯлоб дохил шуда, онро соли 1947 хатм намудам 

ва маро барои кор кардан ба ноҳияи Шӯрообод (ноҳияи ба номи 

Шамсиддини Шоҳини имрӯза) фиристоданд. Дар он ҷо ба вазифаи муаллимӣ, 

директори мактаб ва дар охир мудири шуъбаи ташвиқоту тарғиботи назди 

кумитаи ҳизбии ноҳия шуда кор кардам» [29].  

Давраи дуюми фаъолияти кории Ғафур Мулло дар шаҳри Кӯлоб аз 

соли 1949 оғоз ёфта, то соли 1955 давом меёбад. Дар ин шаҳр низ шоир ба 

ҳайси мудири шуъбаи сектори (назоратчии) мактабҳо дар назди кумитаи 

вилоятии ҳизбии шаҳри Кӯлоб ва ҳам дар баъзе аз ин мактабҳои шаҳр 

муаллими фанни забон ва адабиёти тоҷик шуда кор кардааст. Дар ин солҳо 

Ғафур Муллоро на танҳо ҳамчун муаллим, балки, пеш аз ҳама, ҳамчун шоир 



56 
 

мешинохтанд. Ғафур Мулло кори муаллимиро аз мактаби №2-и ба номи 

Ворошилови шаҳри Кӯлоб (ҳоло МТМУ №42 ба номи Хуршед Қосимов) оғоз 

мекунад. Дар ин мактаб муаллими забон ва адабиёти тоҷик таъйин мегардад. 

Баъдтар бинобар сабаби омӯзгори кордону заҳматкаш, меҳрубону сахтгир 

буданаш ӯро ба мактаби ба номи Молотови шаҳри Кӯлоб мегузаронанд. Вай 

дар ин мактаб ба ҳайси муовини директори мактаб ва баъдан ба ҳайси 

директори мактаб кор мекунад. Беҳтарин давраи фаъолияти кории Ғафур 

Мулло дар шаҳри Кӯлоб дар мактаби №2-и ба номи Ворошилов гузаштааст 

[46, 4]. Дар ин мактаб Ғафур Муллоро на танҳо ҳамчун муаллими ҷавони 

қобилиятнок мешинохтанд, балки ӯро ҳамчун шоир низ эътироф мекарданд: 

«Ҳангоме ки ӯ (Ғафур Мулло – М.Р.) дар мактаби миёнаи ба номи 

Ворошилови шаҳри Кӯлоб муаллими забон ва адабиёти тоҷик таъйин гардид, 

ӯро на танҳо ҳамчун муаллим, балки пеш аз ҳама чун шоир эҳтиромаш 

мекарданд» [31, 47].  

Аз ин рӯ, гуфтан мумкин аст, ки беҳтарин давраи фаъолияти кориву 

эҷодии Ғафур Мулло дар шаҳри Кӯлобу мактабҳои он мегузарад ва дар ин 

давра низ шеърҳои шоир дар рӯзномаҳои даврӣ зиёд ба чоп мерасиданд.  

Давраи сеюми фаъолияти кори Ғафур Мулло аз соли 1956 то соли 

1968 дар ноҳияҳои Москва (ҳоло ноҳияи ба номи Мир Сайид Алии 

Ҳамадонӣ) ва Фархор гузаштааст. Дар мактаби ба номи Ленин муаллими 

фанни забон ва адабиёти тоҷик ва дар мактаби ба номи Фирдавсии хоҷагии 

ба номи Кирови ҳамин ноҳия директори мактаб шуда кор кардааст. Баъди ду 

соли роҳбарӣ дар мактаби мазкур ӯро ба ҳайси директори мактаб - интернати 

ноҳияи Ҳамадонӣ таъйин мекунанд. Яъне, шоир дар ноҳияҳои Ҳамадонию 

Фархор низ аз кори муаллимӣ сар карда, то ба дараҷаи роҳбари мактабҳо 

шуда кор кардааст. Ғафур Мулло дар баробари пешаи омӯзгорӣ дар ин 

навоҳӣ муҳарририи рӯзномаи «Ҳаёти қишлоқ»-и ноҳияи Фархорро низ бар 

зимма доштааст. Ҳамчунин Ғафур Мулло соли 1965 бо дархости раҳбарони 

ҳамонвақтаи ноҳияи Ҳамадонӣ аввалин сармуҳаррири рӯзномаи «Зафар»-и 

ноҳияи Ҳамадонӣ шуда кор кардааст. Вале фаъолияти кории Ғафур Мулло 
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дар ноҳияҳои Ҳамадонию Фархор хуб намегузарад. Баъзе аз роҳбарони 

ҳасуду туҳматпеша аз назари рӯзноманигори ҳақиқатнигор дур монда 

наметавонистанд ва аз ин рафтори шоир меҳаросиданд. Махсусан, шоир 

ҳангоми роҳбарӣ дар мактабҳои ноҳияҳои Ҳамадонию Фархор ва даврони 

сармуҳарририи рӯзномаҳои ноҳияи Фархор – «Ҳаёти қишлоқ» ва ноҳияи 

Ҳамадонӣ – «Зафар»-ро бар уҳда доштан, зидди муаллимони бесаводу 

роҳбарони ҳасуду тамаъҷӯ мубориза мебурд, то ин ки онҳо аз камбудиҳои 

худ даст кашида, ба халқу миллат хидмати софдилона намоянд. Аммо онҳо аз 

куҷо ин ниятро доштанд, балки баҳри ҳимояи худ пайте меҷустанд, ки ҳарчи 

зудтар аз ҳақиқатгӯйиву ҳақиқатнигории Ғафур Мулло барин марди ҷасур, 

ватандӯсту ватанпарвар халос шаванд  

[108, 137-145].  

Билохира, ягона роҳи халосшавӣ аз дасти шоири ҳақиқатталабро дар 

ҳабсшавии ӯ дида, ӯро рӯзи 7-уми ноябри соли 1968, яъне дар Рӯзи иди 

Инқилоби Октябр, айбдор намуда, бе ягон далели шайъӣ ба маҳкама 

мекашанд.  

Дар ҳамон рӯзҳои сангину ҳассос низ шоир худро рӯҳафтодаву тарсу 

нишон надода, тавассути шеърҳои обдору нишонраси худ то охир бар зидди 

душманонаш мубориза мебурд: 

Шуҳратталабон, чаро ба ман санг занед? 

Бар домани поки ман чаро чанг занед? 

Фардо чу садаф маро зи дарё ҷӯянд,  

Чун доси шикастае шумо занг занед! [33, 140].  

Ҳарчанд ки душманони шоир то ҷое ба мақсадҳои нопоки худ расида 

бошанд ҳам, вале ӯро на бадном карда ва на шеъри ӯро аз забони мардум дур 

карда тавонистанд.  

Вале ҳар нокомие, ки пеши роҳи шоир меомад, ӯ онҳоро бо иродаи 

қавию матонати писандида паси сар карда, баҳри расидан ба хушбахтиҳои 

ҳаёт мубориза мебурд ва ноумед нашуда, худро ҳамеша бо ашъори 

дилангезаш тасалло медод: 



58 
 

Ҳар ҷо, ки гул аст, неши хор аст он ҷо,  

Дар беша, ки сайд аст, шикор аст он ҷо.  

Ҳар гаҳ ки ба боғ сангборон бинӣ,  

Медон, ки нахли мевадор аст он ҷо [33, 145].  

Дере нагузашта фармон дар бораи озодона адо намудани муҳлати 

боқимондаи ҳабси шоир содир гардид ва ин қазияро суди ноҳияи 

Орҷеникидзеобод (шаҳри Ваҳдати ҳозира) дида баромад. Раиси суди ин 

ноҳия, собиқ раиси суди ноҳияи Москва дар вақти сармуҳаррири рӯзномаи 

ноҳиявии «Зафар» будани шоир ӯро мешинохтааст. Раиси суд аз ҳоли шоир 

хеле ба риққат омада, афсӯс мехӯрад ва қазияро ба манфиати шоир мусбат 

ҳал мекунад.  

Дар охир бо дастгирию ғамхории дӯстони деринааш ба шоир 

иҷозатномаи Вазорати маорифро оид ба идома додани касби муаллимӣ 

медиҳанд ва ӯ дар мактаби миёнаи таҳсилоти умумии № 33-и деҳаи 

Мискинободи ҷамоати Тоҷикободи ноҳияи Вахш муаллими забон ва 

адабиёти тоҷик таъйин гардида, дубора ба касби пуршарафи омӯзгорӣ рӯ 

меорад. Бо хоҳиши шоир аввал аҳли оилааш аз ноҳияи Москва ба дашти 

Қароланг, ки яке аз деҳаҳои навбунёди ноҳияи Вахш буд, кӯч мебанданд, 

вале шоир аз тарси бадхоҳонаш ҷуръат намекунад, ки ба ноҳияи Москва пойи 

қадамашро гузорад. Баъди чанд соли истиқомат дар ин мавзеъ муқими деҳаи 

Мискинобод мегардад.  

Охири умри шоир дар тали Уртабуз – дар деҳаи Виёни ноҳияи Бохтар 

(ноҳияи Кӯшониёни имрӯза) гузаштааст ва ҳоло пайвандонаш муқими 

инҷоянд [155].  

Дар мактаби №33-и ноҳияи Вахш як сол кор карда, баъд бо даъвати 

директори мактаб Амирбек Каримов дар мактаби №11-и ноҳияи Вахш 

муаллими забон ва адабиёти тоҷик таъйин мегардад.  

Дар ин минтақаи озоду осуда, хусусан дурӣ аз бадхоҳонаш ба ӯ имкон 

медиҳад, ки дубора ба шеъру шоирӣ ва таълифу эҷод машғул шавад. Аз ин 
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баъд шеърҳои Ғафур Мулло пайваста саҳифаҳои рӯзномаҳои давриро нуру 

ҷилои тоза мебахшиданд.  

Зикр кардан бамаврид аст, ки давраи охири фаъолияти кории Ғафур 

Мулло аз соли 1970 то соли 1992, яъне то охири умр дар водии Вахш 

гузашта, шоир дар ин макони руҳбахшу дилошӯб, ки мардуми он шеърдӯсту 

суханпарваранд, аз сари нав ба кори шеъру шоирӣ идома медиҳад. Вале он 

бадхоҳону душманононаш то кунун аз қалами тезу шеърҳои оташини шоир 

дар ҳазар буданд. Аз ин лиҳоз онҳо дар интишори шеърҳои Ғафур Мулло 

монеа эҷод мекарданд. Хушбахтона, бадхоҳону душманони шоир на номи 

ӯро ба нестӣ бурда тавонистанду на шеъри ӯро аз забони мардум дур карда 

тавонистанд.  

Ин аст, ки шоир дар шеъри «Туро бо шеър хоҳам кушт» дар ҳаққи 

туҳматчиёну дасисабозони замони худ чунин гуфтааст: 

Ҳақиқатро кунӣ помол ту то чанд, эй туҳмат,  

Маро дар зиндагӣ бисёр дода фанд, эй туҳмат,  

Туро бо банди шеърам мекунам побанд, эй туҳмат,  

Туро бо шеър хоҳам кушт! 

 

Туро дар боби шайтонӣ агар устод шайтон аст,  

Ба ҳар бобе ба шайтонии ту устод ҳайрон аст,  

Ба қалби кӯру танги ту куҷо инсофу имон аст,  

Туро бо шеър хоҳам кушт! [33, 109].  

Соли 1985-1987 бозсозии горбачёвӣ ба майдон омада, сипас давлати 

абарқудрати шӯравӣ низ аз байн рафт. Шоире чун Ғафур Мулло, ки номаш ва 

шеъраш қариб ба нестӣ рафта буд, дубора ба майдони адабиёт омад: «Танҳо 

пас аз «Инқилоби бозсозии бузург (ибораи дӯстдоштаи шоир Ғафур Мулло – 

М.Р.) соли 1987 маҷмуаи нахустини шоир бо номи «Шадда» ба чоп расида, аз 

сари нав шоири руҳафтодаву дардкашидаро ба майдони шеъру адаб овард» 

[36, 25].  
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Шоир дар шеъри «Инқилоби бозсоз» бозсозиро дар ҳаёти минбаъдаи 

худ таҳаввули нави эҷодӣ дониста, бо ифтихор чунин гуфтааст: 

Ман ба номи инқилоби бозсоз 

Бозсозиро зи худ сар мекунам.  

Ман ба нури инқилоби босафо 

Роҳи фардоро мунаввар мекунам.  

 

Зиндагиро мекунад таҳрир вақт,  

Тарҳи рӯзи ман накӯтар мешавад.  

Домани саҳрои хушки зиндагӣ 

Боз аз борони ҳақ тар мешавад [32, 97].  

Шоир баъд аз ин дубора обрӯ ва эътибори пешинаашро пайдо карда, 

ҳамқадаму ҳамсафари аҳли илму адаб мегардад. Ҳамеша шомили ҷашну 

маҳфилҳои адабию фарҳангӣ мешавад. Дар миёни аҳли илму адаб бо ҳамон 

ғуруру тамкини писандидааш мақоми волоеро сазовор мегардад. Пайваста 

шеърҳои шоир сарсатри рӯзномаҳои даврӣ мегардиданд.  

Вале ин осудагию пешравии миллати саодатманди тоҷикро баъзе аз 

афроди хоину бадхоҳи диёр чашми дидан накарда, оқибат соли 1992 ҷанги 

шаҳрвандиро оғоз менамоянд, ки ин ҷанг аҳволи тамоми мардуми кишварро 

табоҳу забун намуда, хуни чандин ҳазор мардуми бечораву бегуноҳро 

мерезад. Ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ шоири миллатгарои тоҷик – Ғафур 

Муллоро, ки тамоми ашъори худро ба васфи сулҳу осоиштагии Ватан – 

Модар бахшида буд, дилсиёҳу руҳафтода намуд. Шоир ҳолати табоҳи 

мардумро дар он рӯзҳои сангин дида, дар ҳаққи он ҷангхоҳоне, ки замин аз 

дасти онҳо дар нола омада, онро дар байни боду тӯфон монда буданд, бо сад 

таассуфу надомат чунин гуфтааст: 

Замин менолад аз сарватпарастон,  

Замин истода андар байни тӯфон.  

Зи дасти чуғзҳои асри бистум,  

Шавад ҳар рӯз сад обод вайрон [32, 186].  
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Ин ҳодисаи фоҷиабор ба якборагӣ шоири ғамхору ҳассосро 

рӯҳафтодаву парешон намуда, аз ҳамон рӯз эҳтимолан тану ҷисми шоирро 

дарди ҷонкоҳе фаро мегирад. Оқибат шоир баъд аз беморӣ 28 - уми октябри 

соли 1992 чашм аз олами ҳастӣ мепӯшад.  

Хулоса, номи Ғафур Мулло зиндаю ҷовид ва хидматҳои шоёни ӯ чи 

дар соҳаи маориф, чи дар соҳаи рӯзноманигорӣ ва чи дар ҷодаи таълифу эҷод 

назаррасу хотирмон хоҳад монд. Хусусан, ашъори рангину марғуби шоир 

хонандаро ба омӯзиши илму ҳунар, дӯстию бародарӣ ва дигар хислатҳои 

ҳамидаи инсонӣ ҳидоят мекунад.  

 

 

1. 3. Мероси адабии шоир 

Ғафур Мулло аз овони ҷавонӣ, аз даврони таҳсил дар Донишкадаи 

муаллимтайёркунии шаҳри Кӯлоб (1945-1947), ба шеъру шоирӣ шуғл 

меварзид.  

Чун шоир эътироф шудани Ғафур Мулло на танҳо дар музофотҳои 

Кӯлобу Вахшонзамин, балки дар маркази ҷумҳурӣ – шаҳри Душанбе низ 

зарур буд. Танҳо меҳнату заҳматҳои пайвастаи эҷодӣ ва фаъолияти ҷидии 

корӣ дар муассисаҳои ҳизбию сиёсӣ, мактабу маориф, рӯзномаҳои даврӣ 

Ғафур Муллоро ҳамчун омӯзгору рӯзноманигор ва пеш аз ҳама, ҳамчун шоир 

муаррифӣ намуд. Дар ин замина алоқамандии эҷодии ӯ бо адибони шинохтаи 

кишвар оғоз меёбад.  

Дар ин хусус Шоири халқии Тоҷикистон Ашӯр Сафар дар 

пешгуфтори аввалин маҷмуаи шеърҳои шоир «Шадда» (1987) чунин қайд 

намудааст: «Ғафур Мулло. Ин ном кайҳо ба хонанда шинос аст. Соли 1946, 

яъне баъди Ҷанги Бузурги Ватанӣ (1941-1945), дар саҳифаҳои рӯзномаи 

вилоятии «Ҳақиқати Кӯлоб» тоқа-тоқа шеърҳои Ғафур Мулло пайдо шуданд, 

ки онҳоро ҳавасмандони назм мутолиа карда, муаллифро пурсуҷӯ 

менамуданд. Дар ин солҳо Ғафур Мулло доништалаби Донишкадаи 
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муаллимтайёркунии шаҳри Кӯлоб ҳисоб меёфт. Шеърҳои ондавраи шоир 

шогирдона буданд» [31, 47].  

Аз гуфтаҳои боло маълум мегардад, ки фаъолияти эҷодии Ғафур 

Мулло аз даврони донишҷӯӣ, махсусан баъд аз ғалабаи мардуми шуравӣ дар 

Ҷанги Бузурги Ватанӣ (1941-1945) оғоз ёфта, дар ин даврон шоир бо руҳу 

илҳоми тоза ба шеъру шоирӣ мепардозад. Ҳарчанд сарраввал шеърҳои шоир 

шогирдона иншо шуда бошанд ҳам, онҳо рӯз то рӯз такмил ёфта, пухтаву 

суфта мегардиданд. Ана, ҳамин заҳмату талошҳои мунтазами эҷодии шоир 

боис мегардад, ки тадриҷан мазмуну муҳтаво ва мавзую мундариҷаи ашъори 

ӯ мақбули табъу завқи хонандагону суханшиносон ва овозхонону оҳангсозон 

мегардад: «Ҳанӯз соли 1961 шеъри «Норак чароғон мешавад»-и ӯ (Ғафур 

Мулло – М.Р.) дар матбуоти даврӣ дарҷ гардида, дар ҳудуди ҳамон солҳо аз 

тарафи Ҳофизи мардумӣ Одина Ҳошимов тавассути радио ва телевизион 

садо медод» [16, 67].  

Ҳамин завқу салиқаи баланди эҷодии шоир буд, ки шеърҳояш 

сарсатри рӯзномаю маҷалла ва маҷмуаҳои дастаҷамъӣ гардиданд [31, 46].  

Рӯз то рӯз фаъолияти эҷодии шоир ба пешравию муваффақиятҳои нав 

ба нав ноил гардида, эътибору нуфузи ӯ дар миёни хонанда ва аҳли адаб 

меафзуд, вале пешравию комёбиҳои эҷодии шоирро бархе аз бадхоҳонаш 

намехостанд. Ғафур Мулло низ дар замони шуравӣ чун адибони тавонову 

боистеъдод Сомеъ Одиназода, Мирзолатиф Раҳимзода, Саидҷон Ҳакимзода 

ва чандин тани дигар дар зери фишору шиканҷаҳои бадхоҳони давр қарор 

дошт.  

Муҳаққиқи варзидаи эронӣ Алиризои Қазва дар асари худ «Хуршедҳои 

гумшуда. Осори сад шоири тоҷик аз сад соли охир» даврони шуравиро 

замони «даступобаста» номида, дар оғози китоб аз рӯзгори рукуд ва 

бозмондагӣ ёд мекунад, ки дар он давра адибони бедордилро даступобаста 

намуда буданд [92, 21].  

Қисме аз шоирони боистеъдоди тоҷикро маҳз ана ҳамин таъқибу 

туҳматҳои бардурӯғи давр аз пешравию муваффақиятҳо маҳрум менамуд. 
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Душманони онҳо мехостанд, ки на танҳо шеъри ин шоиронро аз даҳони 

мардум дур кунанд, балки худи онҳоро аз миёни ҷамъият берун намуда, 

ҳатто ба вартаи ҳалокату нестӣ кашанд: «Дар он айёми гирудор (замони 

шуравӣ – М.Р.) ва солҳои пурваҳшат чунин рӯзи сиёҳ ба сари ҳазорон 

зиёиёни фарҳангиву китобдӯст меомад. Дар тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ 

ин ҳолат гиребонгири зиёиёни дар мактабу мадрасаҳои собиқ таҳсилдида 

гардида буд» [141, 160].  

Ҳамин зӯроварию истибдоди ситамкорону нотавонбинони давр буд, 

ки дар зери фишору таъқибҳо ва туҳматҳои бардурӯғ шоири тоҷик Ғафур 

Мулло маҳбус гардид. Ба қавли адабиётшинос Ҳасани Муродиён: «Баъди ин 

дигар истеъдоди шоирии шоир (Ғафур Мулло – М.Р.) мурд, дилаш аз 

Ҳукумати шуравӣ, ки як умр ба ҳақиқатпарастии он умед мебаст, монд» [108, 

158]. Ҳол он ки мебоист номи шоире чун Ғафур Мулло дар баробари дигар 

шоирони давр шуҳрату нуфузи хосса касб мекард.  

Ҳақ бар ҷониби муҳаққиқ Алиризои Қазва аст, ки аз зиндагии 

пурпечутоби Ғафур Мулло дар даврони шуравӣ ба риққат омада, таъкид 

менамояд, ки бояд номи Ғафур Мулло низ дар баробари номи дигар шоирону 

адибони тоҷик дар саҳифаҳои адабиёти тоҷик оварда шавад: «Ҳанӯз дар 

канори номи Ҳабиб Юсуфӣ, Аминҷон Шукӯҳӣ ва Мирсаид Миршакар 

наметавон шеъри шоири дардкашида ва гумном чун Ғафур Муллоро овард» 

[92, 21].  

Бо вуҷуди ин ҳама нотавонбинию ноадолатиҳои давр шоир дар қалби 

бузурги худ ҳамеша меҳру шафқати халқу диёрро мепарварид ва ҳаргиз ному 

шеъри шоир аз забони мардум дур намешуд, баръакс, баъди ин қадар 

нокомиву ранҷкашиданҳо ӯ дучанд ба фаъолияту эҷод мепардохт ва 

шеърҳояш ҳамвора тавассути рӯзномаҳои даврӣ ба чоп мерасиданд.  

Ҳодисае, ки дубора мурғи илҳоми шоирро ба парвоз овард, ин соли 

1987 бавуқӯъ пайвастани «Инқилоби бозсозии бузург» буд. Адабиётшинос 

Ҳасани Муродиён дар ин хусус чунин гуфтааст: «Танҳо пас аз инқилоби 

бозсозии бузург (ибораи дӯстдоштаи шоир) соли 1987 маҷмуаи нахустини 
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шоир бо унвони «Шадда» рӯйи чопро дид, ҳол он ки ин маҷмуаи ашъори 

Ғафур Мулло бо дуои Мирзо Турсунзода бояд соли 1963 аз чоп мебаромад. 

Дар ҳоле ки устоди зиндаёд, Ҳофизи халқии ҷумҳурӣ Одина Ҳошим ҳанӯз 

солҳои 1950-60-ум ба даҳҳо шеърҳои Ғафур Мулло («Гул мезанӣ», «Эй дил», 

«Норак чароғон мешавад») ва монанди инҳо оҳанг баставу месуруд, 

душманонаш барои интишори ашъори ӯ садд мегузоштанд» [108, 161].  

Хушбахтона, баъди он моҷароҳову бадбахтиҳои ба сараш омада 

Ғафур Мулло тавонист аз сари нав ба майдони эҷод баргардад ва баҳри 

хонандаи худ ашъори дилписанду судманд эҷод намояд.  

Агар солҳои зиёди фаъолияти кории Ғафур Муллоро дар ҷодаи 

омӯзгорӣ ва рӯзноманигорию кор дар соҳаҳои ҳизбу дигар ташкилотҳои 

ҷамъиятӣ ба ҳисоб гирем, шоир зиёда аз 50 сол ба халқу миллати худ 

хидмати софдилона намуда, инчунин ба фаъолияти эҷодӣ низ шуғл 

варзидааст, ки ба ин гуфтаҳо осори гаронмояи шоир далели воқеист. Ғафур 

Мулло ҳамчун шоир тавонистааст ба василаи хидматҳои софдилонаи корию 

эҷодӣ то ҷое обрӯ ва нуфузи худро соҳиб гардида, ҳамчун шоири музофотӣ 

худро дар миёни аҳли адаб муаррифӣ намояд.  

Ҳамчун шоир эътироф шудани Ғафур Мулло дар маркази ҷумҳурӣ, 

яъне дар пойтахти кишвар – шаҳри Душанбе кори осон набуд ва худи шоир 

низ ба дарёфти шуҳрат майл надошт, вале ҳамкорӣ бо аҳли қаламу 

суханварони варзидаи ҷумҳурӣ барои шоир беаҳамият набуд. Ҳамин буд, ки 

борҳо адибони шинохтаи тоҷик аз Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон 

шоирро ба шомил шудан ба узвияти иттифоқ даъват менамуданд, вале ӯ бо 

сабабҳои номаълум ба ин гуна даъватҳои дӯстон майл накарда, то охир ба 

узвияти Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон аъзо нагардидааст, ҳол он ки 

он солҳо доираҳои адабии Кӯлобу Вахшонзамин ба доираи адабии пойтахт ва 

адибони он равобити мустаҳками эҷодӣ доштаанд. Аз ҷумла, шоири 

шинохтаи тоҷик Қутбӣ Киром, ки солҳо бо Ғафур Мулло дӯстӣ ва равобити 

наздики эҷодӣ доштааст, дар ин хусус чунин гуфтааст: «Ман Ғафур Муллоро 

зиёда аз 30 сол боз мешиносам. Шеърашро пайваста мутолиа мекунам. Ғафур 
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шоири модарзод, гирифтумон, тарзи суханронӣ, вазни сухани ӯ танҳо ба 

худаш хос аст. Шеърҳои ӯ софанд чун гулҳои худрӯйи Фархор ва поканд чун 

чашмаҳои Даштиҷум. Ӯ чанд китоб нашр кардааст. Ман ӯро ҳамчун шоири 

ҳунарманд мешиносам ва ӯро ба узвияти Иттифоқи нависандагон тавсия 

мекунам» [26].  

Зимни таҳқиқ маълум гардид, ки Ғафур Мулло дар миёни аҳли қалами 

на танҳо минтақаҳои Кӯлобу Вахшонзамин, балки дар миёни аҳли адаби 

кишвар низ обрӯ ва эътибори хосса доштааст. Аз як тараф, меҳнати 

пайвастаи эҷодии шоир ва аз тарафи дигар, равобити ӯ бо олимону адибони 

маъруфи ҷумҳурӣ ва пеш аз ҳама, иштироку баромади шоир дар ин гуна 

ҷамъомаду ҳамоишҳои адабӣ боиси эътирофу ошноӣ пайдо кардани ӯ бо 

аҳли илму адаб гардидааст. Дар ин хусус яке аз дӯстону ихлосмандони шеъри 

Ғафур Мулло, шоир ва гӯрғулисарои машҳури мардумӣ Қурбоналӣ Раҷаб дар 

як номаи дархостии худ ба шоир муроҷиат карда чунин гуфтааст: «Мактуби 

саломатӣ аз номи бародарат Қурбоналӣ Раҷаб ба шоир ва муаллими бузург 

Ғафур Мулло. Баъди салом ин ки ман ба Шумо як маслиҳате дорам, 

маслиҳати ман ин аст: мувофиқи таклифи академик Раҷаб Амонов дар 

таърихи 2-юми ноябри соли 1975 50 - солагии маро дар ноҳияи Вахш ҷашн 

мегиранд. Аз ин рӯ, аз Шумо боварии комил дорам, ки то он рӯз шеъри 

пуробуранге омода карда, дар пеши шоирон баромад мекунед. Ман Шуморо 

бо Раҷаб Амонов ва дигар олимону муҳаққиқони варзидаи ҷумҳурӣ шинос 

хоҳам кард. Ба фикрам, бисёр кори манфиатбахш хоҳад буд» [25]. Аз ин 

гуфтаҳо бармеояд, ки Ғафур Мулло бо адибони варзидаи ҷумҳурӣ унсу 

ошноию алоқамандӣ доштааст, чунки шоир солҳо дар доираҳои адабии 

Кӯлобу Вахшонзамин на ҳамчун яке аз аъзоёни фаъоли ин доираҳои адабӣ, 

балки, пеш аз ҳама, яке аз бунёдгузорону ташаббускорони ин доираҳои 

бонуфузи адабӣ ба ҳисоб мерафт.  

Боиси хушбахтист, ки дар даврони соҳибистиқлолии кишвар 

зиндагиномаи Ғафур Мулло дар қатори дигар адибони шинохтаи кишвар дар 

китоби «Адибони Тоҷикистон» ҷой дода мешавад ва имрӯз Ғафур Муллоро 
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мардуми тоҷик ҳамчун адиби соҳибкитоб мешиносанд ва ба некӣ ёдаш 

мекунанд [1, 137].  

Соли 1987 маҷмуаи нахустини шоир бо унвони «Шадда» ба тариқи 

нашриёти «Адиб» ба чоп расида, пешкаши хонандагон ва дӯстдорони каломи 

бадеъ гардид. 

           Маҷмуаи мазкур шеърҳои «Ватан», «Меҳри Ватан», «Тоҷикистон», 

«Душанбе», «Деҳа», «Модар», «Ҷунбиши гаҳвора», «Таъзим мекунам», «Ба 

пойи ҳайкал», «Хӯшаҳои ишқ», «Ёди ҷавонӣ» ва монанди инҳоро фаро 

гирифта, ҷамъулҷамъ 54 шеър, 6 ғазал ва 16 дубайтиро дар бар мегирад.  

Аз ҷиҳати муҳтаво маҷмуаро ба се қисмат метавон ҷудо намуд: а) 

қисмати шеърҳои шоир, ки миқдори онҳо 54-то буда, 459 байтро дар бар 

мегирад; б) қисмати дигари маҷмуаро ғазалиёти шоир ташкил намуда, дар ин 

бахш 6 ғазали шоир ҷой дода шуда, аз ин шумора 5 ғазал 5 - байтӣ ва як ғазал 

6 - байтианд, дар умум ғазалҳо 31 байтро дар бар мегиранд; в) қисмати 

сеюми маҷмуа аз дубайтҳо иборат аст ва миқдори онҳо 16-то буда, 32 байтро 

ташкил медиҳанд.  

Нашри маҷмуаи нахустин ба фаъолияти эҷодии Ғафур Мулло неруи 

тоза бахшид.  

Маҷмуаи дуюми шоир «Ҳарфи дил» ном дошта, соли 1991 ба чоп 

мерасад.  

Маҷмуаи «Ҳарфи дил» нисбат ба маҷмуаи пешин ҳаҷман бузургтар 

буда, 66 шеър, 12 ғазал, 76 рубоӣ, 40 дубайтӣ ва 17 шеъри ҳаҷвиро дар бар 

мегирад. Аз рӯйи миқдори абёту анвои шеърӣ мо маҷмуаи «Ҳарфи дил»-ро 

бо маҷмуаи «Шадда» муқоиса намудем. Маълум гардид, ки агар дар маҷмуаи 

«Шадда» миқдори шеърҳо ба 54-то расанд, дар маҷмуаи «Ҳарфи дил» 66 

ададанд, яъне теъдоди шеърҳо дар ин маҷмуа 12-то афзуда, дар маҷмуъ 527 

байтро ташкил додаанд. Баъзе аз шеърҳои ин маҷмуа аз 8-то 22 байт доранд, 

ки ин ҳам аз пешрафту сайқали маҳорати шоир гувоҳӣ медиҳад, яъне Ғафур 

Мулло ҳамчун шоир давра ба давра маҳорати нигорандагии худро такмил 

додааст. Инчунин, дар ин маҷмуа 12 ғазали шоир гирд омадаанд, ки дар 
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муқоиса ба маҷмуаи нахустини шоир 6 ғазал зиёд мебошад. Ғазалиёти 

маҷмуаро аз ҷиҳати миқдори абёт метавон чунин тақсимбандӣ намуд, ки аз 3 

ғазали 5- байтӣ, 8 ғазали 6 - байтӣ ва як ғазали 7- байтӣ иборат аст. Дар 

маҷмуъ, ғазалиёти маҷмуа 70 байтро ташкил медиҳанд.  

Тафовути дигари маҷмуаи «Ҳарфи дил» аз маҷмуаи «Шадда» боз дар 

он аст, ки шоир дар маҷмуаи «Ҳарфи дил» 76 рубоии худро гирд овардааст. 

Онҳо гуногунмавзуъ буда, дар маҷмуаи қаблии шоир ин навъи шеърӣ дида 

намешуд. Рубоиёти маҷмуа, дар умум, 152 байтро ташкил медиҳанд.  

Қисмати дигари маҷмуаи «Ҳарфи дил»-ро дубайтиҳои шоир фаро 

мегиранд, ки миқдори онҳо ба 40 адад расида, аз ин шумора 10 - тои онҳо 

такрор аз маҷмуаи «Шадда» буда, боқӣ 30 дубайтии дигари маҷмуаро 

дубайтиҳои нави шоир дар бар гирифта, дар маҷмуъ 60 байт мебошанд.  

Маълум мегардад, ки шоир аз таълифи як маҷмуа то маҷмуаи дигар ба 

навгӯию навпардозӣ ноил гардида, рӯз ба рӯз дар такмилу сайқал додани 

маҳорати нигорандагӣ талош варзидааст.  

Муваффақияту бартарии дигари маҷмуаи «Ҳарфи дил» аз маҷмуаи 

«Шадда» боз дар он аст, ки шоир дар ин маҷмуа 17 шеъри ҳаҷвии худро низ 

ҷой додааст, ки дар маҷмуъ 121 байт мебошанд.  

Ғафур Мулло ҳамчун шоир аз ибтидо то интиҳо барои баланд 

бардоштани маҳорати эҷодии худ саъю кӯшиш кардааст, ки мо ин талошҳои 

ӯро давра ба давра дар таълифи маҷмуаҳои шеъриаш мушоҳида менамоем. 

Шоир тавонистааст бо таълифи ин ду маҷмуа дар дилу дидаи хонанда ҷой 

гирад ва эътибори худро дар миёни ҳаводорони каломи мавзун баланд 

бардорад.  

Дар даврони соҳибистиқлолии кишвар бо дастгирии Ҳукумати 

мамлакат ва Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон номи Ғафур Мулло дар 

китоби «Адибони Тоҷикистон» (2014) дар қатори адибони шинохтаи тоҷик 

шомил мегардад. Ҳамчунин, дар ин давраи фархундаи таърихӣ соли 2016 

ашъори мунтахаби Ғафур Мулло бо унвони «Соҳили дарёи дил» бо теъдоди 

1000 нусха аз ҳисоби фонди захиравии Сарвари давлат, Асосгузори сулҳу 
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ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба чоп расид.  

Маҷмуаи «Соҳили дарёи дил» яке аз маҷмуаҳои мукаммали Ғафур 

Мулло ба ҳисоб меравад, чунки он дар заминаи ду маҷмуаи қаблии шоир ва 

ашъори парокандаю ҷудогонаи ӯ, ки баъзеи онҳо тавассути рӯзномаҳои даврӣ 

ба дасти чоп расида, қисмати дигарашон то имрӯз дар шакли мусаввада дар 

бойгонии шоир маҳфузанд, мураттаб гардидааст.  

Аз рӯйи анвои шеърӣ маҷмуаи «Соҳили дарёи дил» ба панҷ бахш 

тақсимбандӣ шудааст.  

Бахши аввали маҷмуа «Ихлос» (шеърҳо) унвондошта, шеърҳои 

гуногуншакл ва ба мавзуъҳои мухталиф бахшидаи шоирро дар бар мегирад. 

Дар ин бахш 156 шеър ҷой дода шудааст, ки аз ин шумора 52 - тои он такрор 

аз маҷмуаи «Шадда», 56-тои дигар такрор аз маҷмуаи «Ҳарфи дил» буда, 48 

шеъри боқимондаи маҷмуа аз рӯзномаву маҷаллаҳо ва бойгонии шоир 

гирдоварӣ шудаанд. Шеърҳои ин бахш дар маҷмуъ 511 байтро ташкил 

медиҳанд.  

Дар миёни 48 шеъри ин бахши маҷмуа як манзумаи шоир низ таҳти 

унвони «Қатра ва баҳр» (баллада) дар ҳаҷми 54 байт оварда шудааст, ки 

нисбатан васеъву доманадор аст.  

Қисмати дуюми маҷмуаро фардбайтҳои шоир ташкил медиҳанд. Дар 

маҷмуъ, фардбайтҳо аз 40 байт иборат буда, аз ин шумора 8 байти он такрор 

аз шеъри «Панд»-и маҷмуаи «Ҳарфи дил» буда, боқӣ 32 байти дигар ашъори 

пандомезест, ки аз бойгонии шоир дарёфт шудаанд.  

Бахши сеюми маҷмуаро ғазалиёти шоир ташкил додаанд, ки миқдори 

онҳо 38-то аст. Аз ин шумора 6 адад («Дар ғазал бӯйи шубоб овардаам», 

«Тазарви орзу», «Эй дил», «Гули ман», «Ошиқам», «Ҳанӯз») такрор аз 

маҷмуаи «Шадда», 12 ғазал («Бо умед», «Мақоми забони ман», «Хатлон», 

«Омӯхтам», «Ганҷи ишқ», «Ҳайкали сарбози ишқ», «Оҳу», «Мушкил аст», 

«Зангӯлаи бӯсаҳо шикастӣ», «Шеъри нотамом», «Ангур», «Метарсам») 

такрор аз маҷмуаи «Ҳарфи дил» ва 3 ғазали дигар («Дидаам», «Қисмат», 
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«Лутфи дуо») барчида аз маҷмуаи «Меҳрномаи Бохтар» буда, танҳо 17 ғазали 

маҷмуа бори аввал ба нашр расидаанд.  

Аз рӯйи миқдори абёт 17 ғазали мавриди назарро метавон чунин 

тақсимбандӣ намуд, ки аз ин шумора яктои он 4 - байтӣ, чортояш 5 -байтӣ, 

нуҳ ғазал 6 - байтӣ, ду ғазал 7- байтӣ ва яктои дигар 8 - байтианд, ки дар 

маҷмуъ 100 байтро ташкил медиҳанд.  

Ғафур Мулло дар навиштани ғазал даст дошта, дар пайравии 

ғазалсароёни машҳури адабиёти классикии форсу тоҷик ба монанди устод 

Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Саъдии Шерозӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Камоли Хуҷандӣ ва 

чандин тани дигар хомафарсоӣ намуда, дар эҷоди ин жанри маъмули адабӣ 

комёбу муваффақ гардидааст. Шоир баҳри дар ин роҳ зафарёб шудану ба 

фатҳу кушоишҳои нав ба нави эҷодӣ расидан аз пири маънавии худ – Ҳофизи 

Шерозӣ, ки яке аз ғазалсароёни машҳури адабиёти классикии форсу тоҷик ба 

ҳисоб меравад, дуо металабад: 

Лутфи маъниро бигуфтам ошкор,  

Нуктаро дар маънӣ пинҳон кардаам.  

Ринди сармастам, бидеҳ, Ҳофиз, дуо,  

Ҳофизи дилро ғазалхон кардаам [33, 142].  

Аз пораи боло маълум мегардад, ки Ғафур Мулло дар ҷодаи 

ғасалсароӣ Ҳофизи Шерозиро пири маънавии худ медонад ва баҳри руҳу 

илҳоми шоирона гирифтан аз он бузургвор талаби дуо намудааст.  

Бештар ба ашъори лирикӣ таваҷҷуҳ доштани Ғафур Мулло боис 

гардидааст, ки қисме аз адибони тоҷик, ба мисли Ашӯр Сафар, Гулназар 

Келдӣ, Исроил Иброҳимов, Алимуҳаммад Муродӣ, Муҳаммадалии Аҷамӣ, 

Ғаффоралӣ Сафар, Амиршоҳи Хатлонӣ, Усмон Билолӣ ва дигарон ӯро, пеш 

аз ҳама, ҳамчун шоири лирик эътироф карда, ба ашъори шоир баҳои баланд 

додаанд: «Ғафур Мулло аз зумраи адибонест, ки бо шеърҳои лирикиаш байни 

мардум машҳур аст. Ӯ пайваста эҷод менамояд. Дар ашъораш орзую ҳавас, 

дарди дили мардумро тараннум месозад ва онҳоро ба зиндагии хушбахтона 

ҳидоят мекунад. Вай байту ғазал намебофад, балки аз қалби пуртӯғёни ӯ 
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орзую таманнои шоир фаввора мезанад ва эҳсосоти ӯро ифода менамояд» 

[22, 65].  

Ғафур Мулло ғазалиёти худро дар заминаи қолаби суннатии 

ғазалсароии форсу тоҷик офарида, дар ин роҳ муваффақ низ гаштааст. 

Маълум аст, ки яке аз талаботи ғазалсароии суннатӣ овардани тахаллус дар 

мақтаи ғазал мебошад. Ғафур Мулло дар ғазалиёти худ ин қоидаро бо 

овардани тахаллуси «Ғафур» риоя намудааст: 

 

Субҳро дар пераҳан ман дидаам,  

Наргиси шаб партавафкан дидаам.  

Дар қади субҳонии болобаланд 

Мӯйи шаб андар шикастан дидаам.  

Дар мизони нуктаи шеъри Ғафур 

            Нуктасанҷӣ дар ғазал ман дидаам [33, 141].  

Ҳамин гуна байти тахаллусӣ дар ғазали дигари шоир низ ба мушоҳида 

мерасад: 

Дигар ту макун шитоб, эй дил,  

То кай ту дар изтироб, эй дил?  

Хоҳам, ки набошӣ ҳеҷ маҳзун,  

Хоҳам, нашавӣ хароб, эй дил.  

Бо сидқу вафо Ғафур бинвишт 

Аз ишқи ту як китоб, эй дил [33, 136 - 137].  

Умуман, байтҳои тахаллусӣ дар ғазалиёти шоир мувофиқу муносиб 

омадаанд, ӯ дар сурудани ғазалҳои равону дилошӯб ҳунари шоирии худро ба 

намоиш гузошта тавонистааст.  

Ғазалиёти Ғафур Мулло аз рӯйи миқдори абёт низ бо риояи анъанаи 

ғазалсароёни форсу тоҷик иншо шудаанд, яъне аз 17 ғазали алоҳидаву 

нотакрори шоир, ки дар маҷмуаи «Соҳили дарёи дил» оварда шудаанд, танҳо 

2-тои онҳо – «Пайғоми гул» чаҳорбайтӣ, «Илоҳо, бандаро як лутф бинмо» 8 - 
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байтӣ буда, ғазалиёти дигари маҷмуа дар ҳамон қолаби суннатӣ, яъне аз 5 то 

7 - байтӣ эҷод шудаанд.  

Хулоса, Ғафур Мулло ғазалиёти худро дар пайравии ғазалсароёни 

машҳури форсу тоҷик ва дар заминаи қолабҳои суннатӣ эҷод намуда, то ҷое 

дар офаридани ғазал маҳорати эҷодӣ нишон додааст ва ба ин васила дар 

миёни аҳли илму адаб мавқеи хосса касб кардааст.  

Қисмати дигари маҷмуаи «Соҳили дарёи дил» - ро рубоиёти шоир 

ташкил медиҳанд. Дар ин бахши маҷмуа 216 рубоии шоир ҷой дода шудаанд, 

ки 76-тои онҳо такрор аз маҷмуаи «Ҳарфи дил» буда, 140 рубоии боқимондаи 

маҷмуа, ки 280 байтро дар бар мегиранд, рубоиёти тозаанд. Бахши панҷум ё 

қисмати охирини маҷмуаи мазкурро дубайтиҳои шоир ташкил медиҳанд. Дар 

ин қисмат 79 дубайтӣ ҷой дода шудаанд, ки аз ин шумора 10 - тоашон такрор 

аз маҷмуаи «Шадда» ва 30-тои дигар такрор аз маҷмуаи «Ҳарфи дил» буда, 

боқӣ 39 дубайтӣ бори нахуст дар ин маҷмуа ба табъ расидаанд.  

Маҷмуаи «Соҳили дарёи дил» яке аз маҷмуаҳои мукаммали Ғафур 

Мулло буда, шоир тавонистааст худро то ҷое тавассути ин маҷмуа ҳамчун 

шоири соҳибистеъдод ва сермаҳсул нишон диҳад.  

Соли 2001 бахшида ба 20 – солагии соҳибистиқлолии кишвар 

маҷмуаи дастҷамъии адибони Бохтар (ноҳияи Кӯшониёни имрӯза) бо унвони 

«Меҳрномаи Бохтар» ба чоп мерасад. Дар ин маҷмуа мақола, ёддошт, ҳикоя 

ва шеърҳои адибони бохтарӣ гирд оварда шуда, дар баробари осори адибони 

дигар шеъру ғазалҳои Ғафур Мулло низ ба чоп расидаанд. Маҷмуаи мазкур 

се шеъри шоир: «Тоҷикон», «Шеъри оламгир» ва «Барфбоди дардҳо»-ро дар 

худ ғунҷондааст, ки ду шеъри аввал («Тоҷикон» ва «Шеъри оламгир») такрор 

аз маҷмуаи «Ҳарфи дил» буда, танҳо шеъри «Барфбоди дардҳо», ки 20 байт 

дорад, шеъри наву тоза ба ҳисоб меравад. Инчунин дар маҷмуаи номбурда се 

ғазали шоир: «Дидаам», «Қисмат» ва «Лутфи дуо» чоп шуда, аз ин шумора 

ду ғазал – «Қисмат» ва «Лутфи дуо» 5 - байтӣ ва ғазали «Дидаам» 6 байтро 

дар бар гирифта, дар маҷмуъ ин ғазалҳо 16 байтро ташкил медиҳанд.  
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Соли 2018 маҷмуаи охирини Ғафур Мулло бо номи «Булбул, 

бисаро!», ки ашъори ҳаҷвию бачагонаи шоирро фаро мегирад, ба чоп расид. 

Қисмати аввали маҷмуа «Булбул, бисаро!» унвон дошта, ашъори ҳаҷвии 

шоирро дар бар мегирад. Дар ин қисмат 53 шеъри ҳаҷвии шоир ҷой доранд, 

ки аз ин шумора 17-тояшон аз маҷмуаи «Ҳарфи дил» бардошт шудаанд. Боқӣ 

36 шеъри дигари маҷмуа ашъори нотакрори шоиранд, ки 267 байтро ташкил 

медиҳанд.  

Ашъори ин маҷмуа шаҳодат медиҳанд, ки Ғафур Мулло дар 

офаридани ашъори ҳаҷвӣ низ маҳорат доштааст. Ҳамин аст, ки шоир Усмон 

Билолӣ ба ашъори ҳаҷвии ӯ баҳои баланд додааст: «Дар шеърҳои ҳаҷвии 

шоир талаботи нисбат ба ҳаҷв роиҷбудаи адабиёти шуравӣ ба назар расад 

ҳам, дар аксари шеърҳои ҳаҷвиаш маъниҳои нав, тахайюли шоирона ва 

хулосабарории мантиқан саҳеҳ дида мешаванд. Ин мисолҳо дар якҷоягӣ 

ҷаззобият ва муассирии ҳаҷви устодро афзудаанд ва водораш кардаанд, ки 

дар ҷамъбасти андешаву муҳокимаҳояш ба навпардозӣ даст ёбад» [34, 3].  

Шоир тавассути ашъори ҳаҷвии хеш тавонистааст онҳоеро, ки бо касб 

кардани хислатҳои нохуби инсонӣ ба мисли фитнаҷӯию мардумфиребӣ, 

ришвахӯрию майпарастӣ, ваъдабозию дурӯягӣ ном баровардаанд, зери 

тозиёнаи танқид кашад: «Ҳаҷви Ғафур Мулло, – афзудааст Усмон Билолӣ, – 

гоҳо танқидӣ, гоҳе истеҳзоомез ва дар мавриди дигар маҳкумкунанда аст. 

Аммо, дар маҷмуъ, ҳадафи шоир ислоҳи камбудиҳои ҷомеа ва тарбияи 

инсонҳост» [34, 3].  

Умуман, шоир бо фаъолияти эҷодии худ давра ба давра пеш рафта, ба 

муваффақиятҳои эҷодӣ ноил гардидааст ва бо ашъори ҳаҷвии худ низ 

эътирофи хосса касб кардааст.  

  Қисмати дуюми маҷмуа «Бузаки чинӣ - минӣ» ном дошта, ашъори 

бачагонаи шоирро дар бар мегирад. Дар ин қисмати маҷмуа 46 шеъри 

бачагонаи шоир ба чоп расидаанд. Аз ин шумора танҳо шеъри «Бедонабоз» 

такрор аз маҷмуаи «Ҳарфи дил» буда, боқӣ 45 шеъри дигари маҷмуаро 

ашъори нави бачагонаи шоир дар бар гирифтаанд, ки дар маҷмуъ 295 байтро 
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ташкил медиҳанд. Бештари шеърҳои бачагонаи шоир барои бачаҳои синни 

хурди мактабӣ эҷод шудаанд.  

Шоир тавассути шеърҳои «Савғо», «Алифбо», «Мактаб», «Аллаи 

модар», «Олуяк», «Бузаки чинӣ-минӣ», «Гаҳвораҷунбон» ва монанди инҳо 

бачаҳоро ба дӯст доштани китоб, рӯ овардан ба илму маърифат, эҳтироми 

калонсолону падару модарон ва дӯст доштани табиати биҳиштосои диёр 

ҳидояту раҳнамун месозад: «Маҷмуаи ашъори бачагонаи ӯ «Бузаки чинӣ-

минӣ» унвон дошта, симои Ғафур Муллоро чун шоири ширинкалом ва 

донандаи хуби руҳу равони бачаҳо дар назари хонанда ҷилвагар мекунад. 

Устод дар ашъори ба калонсолон бахшидааш ҳикматофар, бузург ва 

ботамкин ба назари хонанда намоён мегардад. Дар ашъори барои бачаҳо 

офаридааш самимият, меҳрубонӣ, лутф, донандаи хуби дунёи беғаши 

кӯдакон буданаш зуҳур кардааст. Эҷодашро дар ин самт метавон дар қатори 

беҳтарин навиштаҳо барои бачаҳо ҳисобид» [34, 3-4].  

Чӣ тавре ки дар фасли зиндагиномаи шоир қайд карда шуд, Ғафур 

Муллоро на танҳо ҳамчун шоир мешинохтанду эҳтиромаш мекарданд, балки 

ҳамчун рӯзноманигору омӯзгор низ эътироф менамуданд. Мавсуф солҳои 

1965-1968 аввалин сармуҳаррири рӯзномаи «Зафар»-и ноҳияи Москва шуда 

кор кардааст ва инчунин як давраи муайян дар рӯзномаҳои даврии «Ҳаёти 

қишлоқ»-и ноҳияи Фархор, «Вахш»-и ноҳияи Вахш ва «Байрақи дӯстӣ»-и 

ноҳияи Коммунистӣ (рӯзномаи «Кӯшониён»-и ноҳияи Кӯшониёни имрӯза) ба 

ҳайси рӯзноманигор кор кардааст. Ғафур Мулло солҳо дар идораи 

рӯзномаҳои даврӣ ҳамчун рӯзноманигор ва ходими бахши адабии рӯзномаҳо 

кор карда, дар ин давра як қатор мақолаҳои публитсистӣ низ иншо 

намудааст.  

Яке аз ҳамин мақолаҳои ӯ «Суханвари номдор» унвон дошта, ба 

муносибати 90 - солагии яке аз симоҳои барҷастаи назми муосири ӯзбек – 

Ҳамза Ҳакимзода Ниёзӣ 28-уми сентябри соли 1979 дар рӯзномаи «Вахш»-и 

ноҳияи Вахш ба чоп расидааст. Дар мақолаи мазкур Ҳамза Ҳакимзода Ниёзӣ 

яке аз шоирони инқилобӣ, драматург, оҳангсоз, ношир ва публитсист, 
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асосгузори реализми сотсиалистӣ дар адабиёти ӯзбек эътироф шудааст: 

«Ҳамза Ҳакимзода Ниёзӣ дар равнақи адабиёти миллии тоҷик низ саҳми 

босазо гузошта, шеърҳои аввалини худро бо забони тоҷикӣ иншо намудааст» 

[30, 4].  

Мақолаи дигари Ғафур Мулло бо номи «Забони миллат модари 

миллат аст» дар ҳаҷми 7 саҳифаи қаламӣ аз бойгонии шоир дастраси мо 

гардид ва шояд ин мақола тавассути рӯзномаҳои даврӣ ба чоп расида бошад, 

вале мо ҳини таҳқиқ онро дастрас карда натавонистем. Дар мақола доир ба 

қабули аввалин Қонуни Ҷумҳурии Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон «Дар 

бораи забон» сухан меравад, чунки дар ҳамин давра лоиҳаи қонуни мазкур 

мавриди муҳокимаи мардум, бахусус аҳли зиёи кишвар қарор гирифта буд.  

Ҳамин тариқ, агар ду маҷмуаи дар даврони дар қайди ҳаёт будани 

шоир чоп шуда – «Шадда» (1987), «Ҳарфи дил» (1991) ва ду маҷмуаи дигар – 

«Соҳили дарёи дил» (2016) ва «Булбул, бисаро!» (2018)-и баъди вафоти шоир 

интишоршударо ба ҳисоб гирем, то имрӯз 4 маҷмуаи шеърҳои шоир ба дасти 

чоп расида, пешкаши хонандагону доираи васеи ихлосмандони каломи 

манзум гардидаанд ва шеъру мақолаҳои шоир ҳамвора тавассути рӯзномаҳои 

даврӣ низ ба чоп расидаанд. 

Зимни таҳқиқи мероси адабии шоир маълум гардид, ки ӯ дар эҷоди 

жанрҳои маъмули адабӣ ба мисли суруд, дубайтию рубоӣ, ғазалу мусаллас ва 

мухаммасу мусаддас низ даст доштааст. Аз ҷумла, шеърҳои «Душанбе» [31, 

64 - 65], «Ватанро шод созем» [33, 30] дар жанри суруд, «Туро бахшид болу 

пар» [33, 24], «Бобои деҳқон» [33, 79] дар жанри мусаллас, шеърҳои «Асри 

оташбоз» [33, 20 - 21], «Симои ҷовид» [33, 21], «Замин» [31, 77-78], «Гарчи 

бошам қатрае» [31, 73-74], «Банди суруд» [33, 63-64], «Ба ҳар ранге баҳори 

рафта омад» [33, 68-69], «Ҳайкали шеър» [33, 105] дар жанри мухаммас ва 

шеъри «Набзи замин» [33, 75] дар жанри мусаддас суруда шудаанд.  

Мо боназардошти ашъори чаҳор маҷмуаи чопшудаи шоир «Шадда», 

«Ҳарфи дил», «Соҳили дарёи дил», «Булбул, бисаро!» ва инчунин маҷмуаҳои 

дастҷамъие, ки шеърҳои шоир дар онҳо ба чоп расидаанд, мероси адабии 
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шоирро ба таври умумӣ аз рӯйи анвои шеърӣ ва миқдори абёти онҳо чунин 

муайян намудем: 

1. Шеъру манзумаҳо: 169 (1548 байт); 

2. Фардбайтҳо: 40 (80 байт); 

3. Ғазалиёт: 38 (217 байт); 

4. Рубоиёт: 216 (432 байт); 

5. Дубайтиҳо: 85 (170 байт); 

6. Шеърҳои ҳаҷвӣ: 53 (388 байт); 

7. Шеърҳои бачагона: 46 (307 байт).  

Дар маҷмуъ, мероси адабии шоир 3142 байтро дар бар мегирад.  

Хулоса, Ғафур Мулло дар давоми фаъолияти бисёрсолаи эҷодӣ як зумра 

осори гуногунжанри адабӣ ба ёдгор гузошта, тавассути ин ашъор симои 

хоссаи худро ҳамчун шоир муаррифӣ карда тавонистааст. Мероси адабии ин 

шоир, бо ҳама муваффақияту камбудиҳое, ки дорад, як саҳифае аз таърихи 

адабиёти муосири тоҷик буда, ба шинохти вазъи умумии адабиёти бадеии 

нимаи дуюми асри XX мусоидат менамояд.  
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Хулосаи боби I 

Аз таҳқиқи масъала бармеояд, ки доираҳои адабии Кӯлобу 

Вахшонзамин, дар маҷмуъ доираи адабии Хатлони солҳои 40-90-уми асри 

гузашта ва намояндагони онҳо дар пешрафти илму адаби Хатлонзамин саҳми 

арзандаи худро гузошта, фаъолияти пурсамари эҷодии ин доираҳои адабӣ ва 

намояндагони барҷастаи онҳо аз ҷониби муҳаққиқони соҳаи адабиёт ва ҳам 

дӯстдорони осори адабӣ баланд арзёбӣ мешавад.  

Дар ин қисмати кор мо аз фаъолияти шоён, осори арзишманд ва аз 

номи неки намояндагони ин доираҳои адабӣ, амсоли Сайдалӣ Вализода, 

Сомеъ Одиназода, Мирзолатиф Раҳимзода, Ашӯр Сафар, Саидҷон 

Ҳакимзода, Қурбоналӣ Раҷаб, Ҳақназар Ғоиб, Сафармуҳаммад Айюбӣ, 

Муҳаммад Ғоиб, Ғафур Мулло, Пиримқул Сатторӣ, Исроил Иброҳимов, 

Зариф Ибод, Алимуҳаммади Муродӣ, Хайрандеш, Муҳаммадалии Аҷамӣ, 

Барот Саид, Ғаффоралӣ Сафар, Рустами Хомарахш, Озар, Усмон Билолӣ ва 

чандин тани дигар, ки солҳо баҳри пешрафти илму адаби Хатлон ва доираҳои 

адабии он саҳми назаррас гузоштаанду мегузоранд ёдовар шудаем.   

 Яке аз намояндагони ин доираи адабӣ, ки дар тарбияи чандин тан 

навқаламони ҳавзаи адабии Хатлон дар солҳои 40-90-уми асри гузашта саҳми 

босазо гузоштааст, Ғафур Мулло мебошад. Бо вуҷуди он ки нақди адабии 

тоҷик ба осори ин суханвар ҷиддӣ таваҷҷуҳ накардааст, хидматҳои шоёни ӯ 

чи дар соҳаи маориф, чи дар соҳаи рӯзноманигорӣ ва чи дар ҷодаи таълифу 

эҷод назаррасу хотирмон аст. Хосса, ашъори гуногунрангу марғуби шоир 

хонандаро ба омӯзиши илму ҳунар, ватандӯстию меҳанпарварӣ ва доштани 

дигар хислатҳои ҳамидаи инсонӣ ҳидоят мекунад.  

  

 

 

БОБИ 2. ВИЖАГИҲОИ МУНДАРИҶА ВА ШАКЛ ДАР 

АШЪОРИ ҒАФУР МУЛЛО 
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2. 1. Мавзуъ ва мундариҷаи ғоявии ашъори шоир 

Дар як мавзуъ ва мазмуни муайян офаридани асари бадеӣ маҳорати 

баланди нигорандагии адибро нишон медиҳад. Аз ин рӯ, «...ҳар як асари 

бадеӣ (хоҳ наср бошад, хоҳ назм ва хоҳ ҳаҷман калон бошад, хоҳ хурд) дорои 

мавзуъ ва ғояи муайян мебошад, ки аз ҳаёти воқеӣ ва муносибату муомилаи 

табақаҳои гуногуни ҷомеаи инсонӣ фароҳам омадааст» [149, 57].  

Албатта, ҳар як шоир ва ё нависанда кӯшиш мекунад, ки асари ӯ дар 

доираи мавзуъҳои рӯзмарра гуфта шуда, писанди ҳамагон гардад. Пеш аз 

ҳама адиб бояд ҳамқадами замон бошад ва ҳамеша меҳру муҳаббати нисбат 

ба халқу диёр ва зебоиҳои он доштаашро тавассути каломи бадеъ изҳор карда 

тавонад. Дар адабиёти даврони шуроии тоҷик ба мавзуъ ва ғояи муайяни 

давр такя намудани адибон агар аз як тараф шеърро ба зиндагӣ наздик 

гардонида бошад, аз сӯйи дигар, сабабгори хеле тангу маҳдуд гардидани 

доираи хаёлпардозии онҳо гашта буд.  

Ғафур Мулло, ки яке аз шоирони ватандӯсту миллатпарвари замони 

худ буд, албатта, аз ин талабот дур рафта наметавонист ва ҳамеша пайраву 

пайгири руҳияи замон ва ҳамқадами он буд.  

Шеъри муосири тоҷик асосан дар мавзуъҳои таърихиву миллӣ, модар 

ва зан, кӯдакӣ, ҷанг ва сулҳ, ишқу муҳаббат, васфи табиат, мавзуъҳои сиёсӣ – 

иҷтимоӣ ва андарзӣ – ахлоқӣ суруда шудааст [150, 25].  

Ғафур Мулло низ мисли шоирону қаламкашони бузурги миллати худ 

солҳои тӯлонӣ дар ин мавзуъҳои дархӯри замон асар офарида, дар ин роҳ то 

ҷое муваффақ гардидааст.  

Дар ашъори шоир мавзуъҳои ишқ, қадру манзалати Зан – Модар, 

Ватану ватандӯстӣ, сулҳу дустӣ, панду андарз ва ғайраҳо мавқеи махсус 

доранд.  

 

Ғафур Мулло дар миёни аҳли қалам ҳамчун шоири лирик эътироф 

шуда, маҳбубияти хосса касб кардааст: «Ғафур Мулло аз зумраи адибонест, 
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ки бо шеърҳои лирикиаш байни мардум машҳур аст. Ӯ пайваста эҷод 

менамояд. Дар ашъораш орзую ҳавас, дарди дили мардумро тараннум 

месозад ва ӯро ба зиндагии хушбахтона ҳидоят мекунад» [22, 65].  

Шоири халқии Тоҷикистон Ашӯр Сафар ба ашъори лирикии Ғафур 

Мулло баҳои баланд дода, роҷеъ ба мавзую мундариҷаи ғоявии ашъори шоир 

чунин мегӯяд: «Мавзуи ашъори Ғафур Мулло асосан аз васфи сулҳу амонӣ ва 

зебоию ширинии зиндагӣ иборат буд» [31, 47].  

Мавзуи модар яке аз мавзуъҳои асосию марказии ашъори Ғафур 

Мулло ба ҳисоб меравад. Ғафур Мулло ҳамчун шоир бо тамоми ҳастиаш 

ҳамаи қудрату тавоноии модарро васф кардан хостааст. Ӯ дар пайравии 

шоирони соҳибноми тоҷик Мирзо Турсунзода, Лоиқ Шералӣ, Бозор Собир, 

Ҳабибулло Файзулло, Ҳақназар Ғоиб, Гулрухсор, шоири Эрон Эраҷ Мирзо ва 

монанди инҳо дар ашъори худ азамату бузургии модарро ба риштаи тасвир 

кашидааст. Аз ин рӯ, як силсила шеърҳои шоирро, ки ба мавзуи Зан – Модар 

бахшида шудаанд, метавон «Модарнома»-и шоир номид.  

Хислатҳои неку писандидаи модари тоҷик дар шеъри «Модар»-и 

шоир тасвир ёфтаанд: 

Дорӣ ту ба сӯи олами тифл 

Чашму дили меҳрбор, модар.  

Аз боиси як қарори ӯ боз 

Сад бор ту беқарор, модар [31, 52].  

Дарвоқеъ, модар касест, ки тамоми ҳастияшро барои фарзандаш 

мебахшад ва бо ранҷу заҳматҳои ҷонкоҳ фарзанди худро ба воя мерасонад.  

Шоир дар шеъри дигари худ модарро неъмати ҳастӣ, давлату савлат, 

ҷаҳони одам, дармони ҳама дардҳои фарзанд номида, суруди «Алла» - и ӯро 

оғози ҳаёту шоҳбайти суруди аҳли олам донистааст: 

Модар ба ҷаҳон ҷаҳони одам бошад,  

Модар ба ҳама дарди ту марҳам бошад.  

Ин аллаи модар аст оғози ҳаёт, – 

Шаҳбайти суруди аҳли олам бошад [33, 151].  
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Меҳру муҳаббати модар дар ашъори шоир дар якҷоягӣ бо меҳри диёр 

ифода ёфтааст. Шоир Модару Ватанро ду гавҳари бебаҳои ҳастӣ медонад, ки 

ба инсонҳо эҳдо гардидаанд. Ҳатто бӯйи муаттари Модару Ватан ба якдигар 

монанд ва аз ҳама бӯйҳои дигар гуворотару мақбултаранд. Меҳри ин 

неъматҳои бебаҳои худовандӣ дили инсонро тавре гарму рӯшан медорад, ки 

осмон замини сарду тираро: 

Гар хоки азизи ин Ватанро бӯям,  

Ояд ба димоғ бӯйи модар, гӯям.  

Ин меҳри Ватан, ки ҳар замон аст ба ман,  

Хуршед бувад, ки нур пошад сӯям [33, 166].  

Ғафур Мулло дар шеъри «Туро бахшид болу пар» озодию 

соҳибҳуқуқӣ ва хушбахтии занону модарони тоҷикро маҳз аз шарофати 

Инқилоби Октябр (1917) медонад. Шоир қайд мекунад, ки то ин давра 

модари тоҷик ҳуқуқи хоссаи худро надошт ва ҳамеша нотавону муштипар ва 

дастнигар буд, танҳо Инқилоби бузург тавонист, ки зани тоҷикро аз вартаи 

ҷаҳолату беҳуқуқӣ, мазлумию маҳзунӣ раҳонад, ӯро ба ҳаёти осудаву обод 

расонад. Зани тоҷик танҳо дар ин давра имкон пайдо кард, ки соҳибҳуқуқ 

бошад ва дар пешрафти ҷомеа саҳм гузорад. Ҳамин лаҳзаи таърихиро, ки 

занҳо имконияти тамоман маҳдуди фаъолият доштанд ва танҳо баъди 

Инқилоб барои занҳо имкони мусоиди зиндагӣ фароҳам омад, Ғафур Мулло 

дар як шеъри худ чунин тасвир намудааст: 

Замони Инқилоб андар дили гаҳвора мехуфтам,  

Ба гӯшам мерасид, аммо суруди аллаат, модар,  

Суруди шоми ғамовар.  

 

 

Ва рози нолаи маҳзуни ту бисёр бишнидам,  

Надонистам, чаро пурдард буд он нолаат, модар,  

Дар он айёми ғампарвар.  
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Туро дасти ҷаҳолат дар қафас, охир, нигаҳ медошт,  

Ту будӣ нотавону паршикаста, балки муштипар,  

Будӣ бадбахт андар даҳр.  

 

Ва дасти Инқилоб охир сару дасти туро бардошт,  

Туро озод бинмуду туро бахшид болу пар,  

Аё модар, аё модар! [32, 93].  

Масъалаи беҳуқуқии занҳо ва ҳамчун шахсият эътироф нагардидани 

онҳо дар даврони то Инқилоби Октябр дар сарчашмаҳои зиёди адабию 

таърихӣ инъикос ёфтааст. Аз ҷумла, занону духтарони тоҷик дар даврони 

ҳукмронии сулолаи Манғития (1753-1920) аз одитарин ҳуқуқҳои инсонӣ 

маҳрум буданд ва онҳоро, чи хеле ки дар романи «Ғуломон»-и устод Айнӣ 

тасвир ёфтааст, чун ҳайвон хариду фурӯш мекардаанд [149, 83-85].  

Занону духтарони тоҷик танҳо баъд аз Инқилоби Октябр аз вартаи 

ҳалокату ҷаҳолати давр ва маҳрумию беҳуқуқӣ раҳо ёфта, ба дунёи равшану 

обод қадам ниҳоданд ва аз ҳамин давра сар карда, дар фаъолияти ҷамъиятӣ 

ҳамсафу ҳамқадами мардон гардиданд.  

Дар шеъри дигари шоир, ки «Духтари тоҷик» унвон дорад, 

соҳибҳуқуқию озодӣ ва ғайрату шуҷоати занону бонувони тоҷик дар даврони 

шуравӣ ва ба тамоми корҳои хоҷагидорӣ дар баробари мардон сафарбар 

гардидани онҳо васф шудааст:  

Ту нурафшонӣ дар саҳро чу қандил, духтари тоҷик,  

Ба ҷисми хурд дорӣ як ҷаҳон дил, духтари тоҷик.  

Савори «киштии сабз» -ию дар роҳи умедӣ ту,  

Ба рӯйи мавҷҳои баҳри «тиллои сафед» -ӣ ту.  

 

Ба роҳе, ки туро шаҳбози иқбол аст дар парвоз,  

Дурахшон қуллаҳо бошанду раҳҳо боз сӯят боз [33, 97].  

Боиси ифтихор аст, ки ин иқдоми шоиста имрӯзҳо низ идома меёбад. 

Бо дастгирии Ҳукумати мамлакат, хосса Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ – 
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Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон занону бонувони тоҷик дар баробари мардҳо ба тамоми корхонаву 

муассисаҳои давлатӣ ҷалб гардида, фаъолияти корӣ намуда истодаанд. Ба 

шарофати соҳибистиқлолии кишвар мавқеи зан дар ҷомеаи босуботи имрӯзаи 

мо боз ҳам баланд гардида, зиёда аз сӣ фисади тамоми коргарони коргоҳҳоро 

занону бонувон ташкил медиҳанд.  

Дар маҷмуъ, васфи Зан – Модар дар ашъори Ғафур Мулло ҷойгоҳи 

намоёнро ишғол намудааст. Аз ин рӯ, дар якҷоягӣ як силсила шеърҳои ба ин 

мавзуъ бахшидаи Ғафур Мулло, аз қабили шеърҳои «Модар», «Ҷунбиши 

гаҳвора», «Захми тирҳо», «Деҳа», «Дили гаҳвораву оғӯши модар», «Нахли 

интиқом», «Бачагӣ», «Шукри нон», «Алла механдид», «Хаёли бачагӣ», 

«Модар ба ҷаҳон ҷаҳони одам бошад», «Туро бахшид болу пар» ва монанди 

инҳоро, ки дар шаклу жанрҳои гуногуни шеърӣ суруда шудаанд, метавон 

«Модарнома»-и шоир номид.  

Мавзуи Ватану ватандӯстӣ низ дар эҷодиёти Ғафур Мулло мавзуи 

меҳварию марказӣ буда, мавқеи доманфарохеро ба худ касб кардааст.  

Ғафур Мулло дар воқеъ вассофи Ватани озоди худ аст ва дар васфи 

Ватани маҳбубаш шеър гуфтанро қарзи фарзандии худ медонад ва ҳар байту 

суруди худро бо ишқи поку саршор аз муҳаббати самимӣ ба Ватану меҳани 

муқаддасаш бахшидааст: 

Наврӯз ба ҳар рӯзи Ватан мемонад,  

Хушрӯзии он ба рӯзи ман мемонад.  

Зебост ба дида ҳар гулу хори Ватан,  

Як хори Ватан ба сад чаман мемонад [32, 139].  

Шоир дар шеъри боло ишқу муҳаббати самимӣ ва садоқату матонати 

мардуми ватандӯсту сулҳпарвари тоҷикро васф намудааст. Ҳамин гуфтаҳо 

дар рубоии халқии («Хоки Ватан аз тахти Сулаймон хуштар, Хори Ватан аз 

лолаву райҳон хуштар») бисёр муассиру зебо ифода ёфтааст. Ҳусну таровати 

шеърро калимаю таркибҳои гулу хор, лолаву райҳон ва тахти Сулаймон як 

дараҷа баланд бардоштаанд. Дар рубоии шоир («Зебост ба дида ҳар гулу хори 
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Ватан») низ тасвири тазодии як хори Ватан ба садчамани бегонагон 

мондан ба тавоноию иродаи соҳибватан ишорат доранд. Қаҳрамони лирикии 

шоир тақдиру қисмати худро ба тақдири халқу Ватан дар алоқамандии зичу 

самимӣ медонад ва барои хизмат ба халқу Ватан ҳамеша тайёр аст.  

Шоир дар шеъри дигари худ, ки «Меҳри Ватан» ном дорад, аз он 

шоду масрур аст, ки дар дилаш меҳру муҳаббат ва ишқи самимии нисбат ба 

Ватан доштааш ҷо гирифтааст. Шоир бо шодию сурур ба ҳаммаслаку 

ҳамватани худ мегӯяд, ки ин Ватану марзу буми муқаддас аз они ману туст ва 

бояд ҳар яки мо якдилу яктан шуда, Ватан – Модари азизи худро ҳифз 

намоем ва онро аз дилу ҷон дӯст дорем:  

Шодам, ки фақат меҳри Ватан дорӣ, дило,  

Аз меҳр ту сарсабзӣ чу ман дорӣ, дило.  

Шодам, ки Ватан аз тую ту аз ватанӣ,  

Бо ин ҳама дороӣ ту пайванди манӣ [31, 51].  

Шоир дар васфу тасвири Ватан баъзан аз кулл ба ҷузъ ва гоҳо аз ҷузъ 

ба кулл мегузарад, дар мафҳуми умумии Ватан тамоми хоки диёр, сарзамин 

ва зодгоҳи худро васф мекунад. Ҳар сангу хоки Ватан, чашмаҳои шифобахшу 

қуллаҳои осмонбӯси он барои ватандору ватандӯст азизу муқаддас аст.  

Шоир дар шеъри дигари худ, ки «Ахтари каҳкашон» унвон дорад, 

ҳусни расо, нуру сафои Ватани аҷдодӣ ва меҳру вафои нисбат ба он 

доштаашро тавсиф намудааст: 

Ҳусни расоят, эй Ватан,  

Нуру сафоят, эй Ватан,  

Меҳру вафоят, эй Ватан,  

Бар дидаи ман шуд аён.  

 

Домони дороят, Ватан,  

Ҳусни дилороят, Ватан,  

Имрӯзу фардоят, Ватан,  

Бар дидаи ман шуд аён [33, 43- 44].  
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Дар ашъори Ғафур Мулло гоҳо мавзуи Ватан ба мавзуи миллат дар 

омехтагию ҳампоягӣ омадаанд. Як қатор шеърҳои ба мавзуи Ватану миллат 

бахшидаи шоирро метавон бо мазмуну муҳтавояшон дардномаҳои миллат 

номид. Шеърҳои «Захми тирҳо», «Шеъри сиёҳ», «Камонҳоро кунем испори 

деҳқон», «Ин хок зи дарди хеш дар тамкин аст», «Дунёталабон, дили замин 

бемор аст», «Бо чашми хирад нигар ту бар хок дуруст», «Заминро ҷангхоҳон 

хор карданд», «Дили поки замин гирдоби хун аст», «Амонии замонам дар 

амон бод», «Ватанро шод созем», «Ғами одам барои одамон аст» ба ин 

мавзуъ бахшида шудаанд, ки дар маҷмуаҳои шеърии шоир ба табъ расидаанд: 

Дили поки замин гирдоби хун аст,  

Зи хуни бегуноҳон лолагун аст.  

Ҳамеша дар набарди зиндагонӣ 

Сари ҳар ҷангҷӯ худ сарнагун аст [32, 150].  

Ин гуна шеърҳои ҳузнангезу марсияоҳанг дар эҷодиёти Ғафур Мулло 

дар солҳои 90-уми қарни гузашта бештару зиёдтар гардидаанд.  

Маълум аст, ки солҳои 90-уми асри гузашта дар мамлакат нооромиҳои 

сиёсию ноадолатӣ ҳукумфармо гардида, мардумро сархаму парешонҳол 

намуда буд. Аллакай бадхоҳони миллат қадамҳои нопоки худро ба оғози ҷанг 

гузошта, вазъияти Ватанро ноорому чашми мардумро ба тақдиру қисмати 

ояндаи Ватан нигарон карда буданд. Аз ин ҷиҳат, як қатор шеърҳои ғамолуди 

шоир дар ҳамин рӯзҳои сарду зулмонии миллат, ки фазои кишвар аз чангу 

дуд тира гардида буд, рӯйи коғаз омадаанд. Ба ин гуфтаҳо шеъри 

«Камонҳоро кунем испори деҳқон»-и шоир мисол шуда метавонад:  

Замин аз дасти номардони ҷоҳил 

Чу тифли бегуноҳ имрӯз гирён.  

Дили пурдарди онро гӯш созем,  

Ки хоҳад ӯ навозишҳои деҳқон [33, 15].  

Профессор Ҳасани Муродиён дар хусуси шеъри мазкур чунин 

гуфтааст: «Вакте ки маҷмуаи ашъори Ғафор Муллоро мутолиа намудам, 

чашмам ба шеъри «Камонҳоро кунем испори деҳқон» афтод. Дарк кардам, ки 
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шоир барвақт барои пешгирии ҷанги хонумонсӯз (ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ 

1991-1992 – М.Р.) бонги изтироб зада будааст» [108, 139].  

Шоир тавассути ин гуна шеъру ҳидоятномаҳои худ мехост, ки хеле 

бармаҳал пеши роҳи ин хунрезиҳои беамонро гирад, вале он бадхоҳони 

миллат аллакай заминро хору тамоми рӯйи онро бо камону ҳалқаҳои дори 

худ пахш намуда, деви ҷангро дар ин замини осудаву ором ва босуботи 

кишвар якбора бедор карданд: 

Заминро ҷангхоҳон хор карданд,  

Камону ҳалқаҳои дор карданд.  

Ва деви ҷангро аз хоби мурда 

Ба қасди зиндагӣ бедор карданд [32, 150].  

Миқдори ин гуна шеърҳои ғамангезу марсиямонанд дар эҷодиёти 

шоир асосан дар солҳои 90-уми қарни гузашта ба маротиб меафзояд, чунки 

дар ин солҳо вазъияти мамлакат бисёр ноором ва дар ҳолати табоҳшавӣ 

қарор дошт.  

Маълум аст, ки Иҷлосияи XVI Шурои Олии Тоҷикистон бо иштироки 

вакилони мардумӣ санаи 16-уми ноябри соли 1992 дар Қасри Арбоби шаҳри 

Хуҷанд баргузор гардид ва дар ин Иҷлосияи тақдирсоз муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон раиси Шурои Олӣ интихоб карда шуд. Сарвари одилу сулҳофар 

тавонист, ки оташро дар найистон хомӯш намояд ва пеши роҳи ин 

нооромиҳоро гирад, мардуми парешонгаштаро ба ҳам оварда, сулҳро дар 

мамлакат таъмин намояд.  

Ғафур Мулло дар қатори дигар сокинони кишвар ба рӯзҳои неку 

оромии кишвар эътимоду боварӣ дошт ва ин амали неку хотирмон, яъне 

сулҳсозию сулҳофарӣ аз тарафи раиси Шурои Олии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон ва дигар фарзандони бонангу ори миллат амалӣ мешавад ва 

дубора мардуми тоҷик ба рӯзҳои неку босубот мерасанд.  

Мавзуи ҷанг ва сулҳ дар адабиёти тоҷик асосан баъд аз солҳои ҷанги 

Олмон (1941-1945) зуҳур кардааст. Алиасғари Шеърдӯст дар ин хусус 

бамаврид қайд намудааст: «Ҷанг ва сулҳ аз дигар мазомини шеъри 
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Тоҷикистон аст. Аз он ҷое, ки Тоҷикистон ҳамчун дигар ҷумҳуриҳои 

Иттиҳоди Шуравӣ худ дар таркиби кишваре буд, ки яке аз ҷабҳаҳои аслии 

ҷанги ҷаҳонӣ буд, дар ашъори аксари шоирони ин кишвар дар бораи 

вайронгариҳои ҷанг, қаҳрамониҳои сарбозони шуравӣ ва хуҷастагии сулҳ 

сухан ронда мешавад. Ҳатто бисёре аз осори шеърии барҷаста дар ҳамин 

мавзуъ суруда шудааст» [150, 77].  

Ғафур Мулло ҳамчун шоир як қатор шеърҳои худро ба мавзуи ҷанг ва 

сулҳ, қаҳрамонию ҷоннисориҳои фарзандони диловари Ватан бахшидааст, ки 

шеърҳои «Захми тирҳо», «Шадда», «Сарбози Ватан», «Ба пойи ҳайкал», 

«Гарчи бошам қатрае», «Ғами одам барои одамон аст», «Деҳа», «Бачагӣ», 

«Хаёли бачагӣ» аз зумраи ҳамин гуна шеърҳои шоиранд. Ҳақ бар ҷониби 

мунаққиди рус В.Г. Белинский аст, ки замонавӣ будани шеъри асилро таъкид 

намудааст: «Ҳар як шахси бузург масъалаҳои замони худро ҳал мекунад, дар 

фаъолияти худ руҳи ҳамон давраеро ифода менамояд, ки дар он таваллуд ва 

камол ёфтааст» [75, 77]. Ба мавзуи ҷанг рӯ овардани Ғафур Мулло ҳам 

тақозои замон буд, чунки солҳо гузаштагони мо ғаму андуҳи рӯзҳои сангину 

даҳшатбори Ҷанги Бузурги Ватанӣ (1941-1945)-ро дар дил ниҳон дошта, 

нолаи ҷонсӯзи модарони аз фарзандони далери худ бенасибгаштаи замони 

ҷанги Олмонро ҳанӯз ҳам дар ёду хотир доранд: 

Аз соли ҷанги наҳс 

Чил сол рафтааст.  

Аз синаҳо ҳанӯз 

Доғаш нарафтааст.  

 

Дар роҳи аскарон,  

Бо чашми ашкбор,  

Бечора модарон 

Чил сол интизор [31, 57].  

Шоир ҳамчун шоҳиди воқеии он рӯзҳои даҳшатбори Ҷанги Бузурги 

Ватанӣ бо тамоми ҳастияш он лаҳзаҳои таърихӣ, махсусан ҷонбозию 



86 
 

қаҳрамониҳои фарзандони диловари тоҷикро дар мисоли Саидқул Турдиев, 

Исмоил Ҳамзаалиев, Чӯтак Урозов ва чандин тани дигари онҳо, ки баҳри 

ҳимояи Ватани худ ҷоннисорӣ намудаанд, пеши назар оварда, ба онҳо сари 

таъзим фуруд меорад. Шоир дар шеърҳои «Шуъла фурӯзон», «Сарбозони 

Ватан», «Ба пойи ҳайкал» аз онҳо ба некӣ ёд кардааст: 

Кӣ бигӯяд рафт бе ному нишон? 

Ӯ набошад гумном.  

Ёди ӯ дар сафҳаи дилҳои мост,  

Бошад ӯ бо мо мудом.  

 

Дар хиёбони фазояш беғубор, – 

Дар дили хоки Ватан,  

Шуълаи ёдаш фурӯзон то абад,  

Дар дили поки Ватан [31, 67].  

Ё ин ки шоир дар шеъри дигари худ, ки «Сарбози Ватан» ном дорад, 

аз ҷоннисориҳои беназири қаҳрамонписари тоҷик – Ҳайдар Қосимов ёд 

кардааст: 

Гарчи меборид ҳамчун жола тир,  

Синаи тоҷикписар ҳамчун сипар.  

Дар хатар бинҳода ҷони хешро,  

Ҳифз мекард ӯ Ватанро аз хатар.  

 

Тири душман хаста бинмудаш, валек 

Дастболо омад аз майдони ҷанг.  

Сарбаланд омад зи майдони набард, – 

Қаҳрамон омад худ аз майдони ҷанг [31, 67 - 68].  

Аз ин гуна шеърҳои ватандӯстонаи шоир бармеояд, ки ӯ ҳамеша аз 

фарзандоне ба некӣ ёд мекунад ва ба онҳо арҷ мегузорад, ки дар роҳи Ватан 

ҷоннисорӣ намудаву худро фидоии халқу Ватан нишон додаанд. Шоир 
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корномаҳои беназири онҳоро бо як муҳаббати самимӣ дар шеъраш тасвир 

намудааст.  

Ба ҳамин хотир, як силсила шеърҳои Ғафур Мулло, ба монанди 

«Шадда», «Ниҳоли дӯстӣ», «Мушкил аст», «Сулҳ», «Гимни дунё», 

«Пушкин», «Ҳайкали шеър», «Нур дар ошёнаи офтоб», «То боми қамар» низ 

ба ҳамин мавзуъ бахшида шудаанд. Махсусан, шоир тавассути шеъри 

«Гимни дунё»-и худ тамоми инсониятро ба ҳамрозию ҳамраъйӣ, дӯстию 

рафоқат даъват мекунад: 

Ҳар ки гӯяд роз, ҳамрозем мо,  

Бо мароми дӯст анбозем мо.  

Ҷӯр карда торҳои дӯстӣ,  

Дар навои зиндагӣ созем мо.  

 

Гӯшҳо то нашнаванд овози ҷанг,  

Бо забони сулҳ ово мекунем.  

То ки дунё дар амон бошад мудом,  

Сулҳро мо гимни дунё мекунем [33, 25].  

Шеъри зерини шоир низ дар ҳамин мавзуъ эҷод шудааст:  

Ҳар кӣ гӯяд сулҳ, ҳамрозем мо,  

Бо нигоҳи дӯст анбозем мо,  

Баски сарбозем бар сулҳи ҷаҳон,  

Дар навои зиндагӣ созем мо [33, 29].  

 

Ғафур Мулло дар тасвири дӯстии халқҳо ба устодони назми муосири 

тоҷик Садриддин Айнӣ, Абулқосим Лоҳутӣ, Мирзо Турсунзода, Мирсаид 

Миршакар, Боқӣ Раҳимзода ва чандин тани дигар пайравӣ намуда, тамоми 

хушбахтию саодати одамиятро дар дӯстию ҳамкорӣ ва баҳамоию 

якдигарфаҳмӣ медонад. Махсусан, шеърҳои зиёди дар даврони шуравӣ 

таълифнамудаи шоир ба тавсифи дӯстии халқҳои Иттиҳоди Шуравӣ бахшида 

шудаанд. Ба ин гуфтаҳо шеърҳои «Симои ҷовид», «Захми тирҳо», «Сарбози 
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Ватан», «Кайҳоннавард», «Шуъла фурӯзон», «Ба пойи ҳайкал», «Пушкин», 

«Ҳайкали шеър», «Пайғом», «Нур дар ошёнаи офтоб» ва ғайраҳо мисол шуда 

метавонанд, ки дар худ дӯстию бародарӣ, ҳамкорию ҳамраъйи ихалқҳои 

давлати абарқудрати шуравиро таҷассум намудаанд.  

Қобили ёдоварист, ки мардуми шуҳратёри рус бо мардуми 

шарафманди тоҷик асрҳо боз равобити дӯстӣ доранд ва ин мазвуъ дар 

адабиёти шуравии тоҷик мақоми хосса касб намудааст. Аз ҷумла, 

адабиётшинос А. Сайфуллоев дар ин хусус гуфтааст: «Тасвири халқи рус дар 

адабиёти советии тоҷик, ки аз рӯзҳои аввали солҳои пайдоиши он то имрӯз 

мавқеи хосса дорад, масъалае мебошад, ки моҳияти байналмилалии ҳаёт ва 

адабиёти моро нишон медиҳад» [124, 147].  

Аз ин гуна шеърҳои Ғафур Мулло бармеояд, ки ӯ ҳамешаву ҳар замон 

мардумро ба сулҳу дӯстӣ, якдилию ҳамраъйӣ даъват намудааст.  

Мавзуи ишқ яке аз мавзуоти маъмулу машҳури адабиёти ҷаҳон ба 

ҳисоб меравад. Яке аз шохаҳои ин адабиёти оламшумул адабиёти тоҷик аст, 

ки мавзуи ишқ дар он мавзуи меҳварию марказӣ буда, мавқеи худро дар ин 

адабиёт ҷовидонӣ гардонидааст: «Шеъри тоҷик аз мояҳои ошиқона ҳам 

баҳраманд аст. Ишқ дар шеъри Тоҷикистон – ҳамчун шеъри аксари милали 

ҷаҳон – мавзуе барҷастааст, ки ағлаби шоирон бад - он иқбол нишон 

медиҳанд» [150, 120].  

Ғафур Мулло ҳам ба мисли дигар шоирони тоҷик ба мавзуи ишқ бо 

меҳру ихлоси самимии инсонӣ нигариста, ба ин мавзуъ таваҷҷуҳи хосса 

зоҳир намудааст, чунки ишқ «Зодаи отифаи меҳру муҳаббат аст ва он 

метавонад ба ҳар навъе зуҳур бикунад» [149, 75].  

Ишқе, ки Ғафур Мулло ба риштаи тасвир кашидааст, ишқи поку 

самимӣ, беғашу дилошӯб аст: 

Каломи ҳарфи ишқ аз бар кунам ман,  

Диламро ҳадя бар дилбар кунам ман.  

Ба нури ишқи поки офтобӣ 

Бисӯзам, хешро озар кунам ман.  
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Гуноҳи худ ба ашки дил бишӯям,  

Бинои ишқи ту аз сар кунам ман.  

Агар шеъре бихонам ошиқона,  

Туро дар ишқ сардафтар кунам ман [33, 142].  

Метавон гуфт, ки қаҳрамони лирикии ғазали мазкур худи шоир аст, 

чунки ҳамин меҳру шафқати дилбар, қади чун сарву зулфони тобноки ӯ ва 

махсусан ишқи поку самимияш Ғафурро хонандаи сураи ишқ ва то ба охир 

ӯро шоири ишқу дуогӯйи хушбахтии дилбохтагон кардааст: 

Сураи ишқи ту мехонад Ғафур,  

Шоири ишқу дуогӯйи туам [33, 143].  

Ишқе, ки шоир ситоиш кардааст, ишқи самимӣ, ишқи поку беолоиш 

аст. Шоир талош меварзад, ки ҷавонони мо ишқи поку самимии инсонӣ 

дошта бошанд, дилбастагию муҳаббати хоссаро ба ёру диёр дар дил 

парваранд ва ҳамеша дар хидмати якдигару халқу диёри хеш бошанд.  

Аз таҳлилу баррасии мавзуи ишқ дар осори Ғафур Мулло маълум 

мегардад, ки дар ашъори ӯ мавзуи ишқ мавқеи хосса дорад. Ҳамин аст, ки сар 

то по ашъори лирикии шоирро ишқи поку ошиқии пойдор ташкил медиҳанд.  

Дар рубоии зерини шоир низ мавзуи ишқ, махсусан ишқи поки инсонӣ 

чунин васф шудааст:  

Медон, ки ҷаҳони зиндагонӣ ишқ аст,  

Ҳар лаҳза бисӯзиву надонӣ, ишқ аст.  

Дар оташи ишқ сӯзӣ, дунё дорӣ,  

Месӯз, ки дунёи ҷавонӣ ишқ аст [33, 156].  

Аз мазмуни рубоии мазкур маълум мегардад, ҷаҳоне, ки мо дар он 

умр ба сар мебарем, сар то по ишқ аст. Ба қавли шоир, касе, ки дар оташи 

ишқи поки инсонӣ месӯзаду ранҷ мебарад, нектолеъ аст. Ин сӯхтанҳову 

сохтанҳо дар роҳи ишқ хоси даврони ҷавонист ва ҳар як ҷавон бояд ба қадри 

ин лаҳзаҳои хуши ҳаёт расад.  
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Ё ин ки дар рубоии дигари худ шоир даъват ба амал меорад, ки ҳар як 

ҷавони имрӯза бояд дарси ишқу муҳаббат омӯзад ва ишқи поку самимии 

худро дар роҳи садоқат ба Ватан ва ёру диёри хеш бахшад:  

Эй дил, сабақ аз ишқ биомӯз дигар,  

Дар сина чароғи ишқ афрӯз дигар.  

Дар домани ишқу домани меҳр нишин,  

Дар сояи ҳарду, эй дило, сӯз дигар [33, 156].  

Дар ғазали «Гузашт» шоир аз гузашти умри бебақо, аз дасти фалаки 

каҷрафтор ва махсусан аз гузашти баҳори умр – ҷавонӣ, ки он зудгузараст, бо 

таассуфу нигаронии шоирона чунин мегӯяд: 

Ишқварзӣ аз сари мо ҳам гузашт,  

Аз сари мо ин муаммо ҳам гузашт.  

Дил ба дилбар дода будем аз қазо,  

Дилбарии дилбари мо ҳам гузашт.  

Чашмаи шӯхи равони ишқ рафт,  

Чун зи соҳил оби дарё ҳам гузашт [33, 146].  

Аз муҳтавои ғазали боло маълум мегардад, ки шоир ба ҷавонони 

босаодати Ватан муроҷиат карда мегӯяд, ки умри ҷавонӣ зудгузару 

барнагардандааст ва рамзи асосии ин лаҳзаи баҳори умр дӯст доштан, содиқу 

садоқатманди аҳду паймони худ будан аст.  

Шоир дар шеъри «Оҳанги нотакрор» ҷавониро ба оҳанги нотакрор 

монанд кардааст, яъне якбор ба гӯши кас мерасаду чун бод меравад: 

Ҷавонӣ ин қадар оҳанги форам,  

Ки як оҳанги нотакрор бошад.  

             

             Ҳама нохун занад дар тори созаш,  

Ба созаш як ҷаҳон асрор бошад [33, 90].  

Шоир дар рубоии зерини худ аз ройгон гузаштани саодати ҷавонӣ, 

чун бод омадану рафтани он ва дар ин лаҳзаҳои нотакрори ҳаёт аз қимати 

дарди ишқ бехабар мондани хешро ба ёд оварда, афсӯс хӯрдааст: 
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Афсӯс, саодати ҷавонӣ бигузашт,  

Монандаи бод ройгонӣ бигузашт.  

Аз қиммати дарди ишқ огаҳ нашудам,  

Ин сарвати бебаҳо ниҳонӣ бигузашт [33, 90].  

Хулоса, мавзуи ишқ дар ашъори Ғафур Мулло мавқеи хосса дошта, 

шоир тавассути ишқияҳои худ тавонистааст одамонро ба ҳаётдӯстию 

инсондӯстӣ ва бо ҳамдигар ишқи поку самимӣ доштан ҳидоят намояд.  

Мавзуи шеъру шоирӣ низ дар ашъори шоир назаррас аст. Чунки худи 

Ғафур Мулло аз заҳмату шабзиндадориҳои эҷодӣ бохабар аст. Туфайли 

заҳмати эҷодкорон осори хуб, шеъри баланд метавонад мондагии эҷодии 

чандинсолаи шоирро дар як лаҳза бартараф намояд. Ҳақ бар ҷониби Шоири 

халқии Тоҷикистон Аскар Ҳаким аст, ки дар ин хусус чунин гуфтааст: «Дар 

шеърҳои насли сеюм, аз ҷумла Мирзо Турсунзода, Мирсаид Миршакар, Боқӣ 

Раҳимзода ва насли чорум Аминҷон Шукӯҳӣ, Ғаффор Мирзо, Муъмин 

Қаноат шахси шоир нисбат ба он ки дар шеър ҳастии худро баён кунад, 

бештар ифодакунандаи шуури иҷтимоист» [144, 24].  

Як қатор шеърҳои Ғафур Мулло дар мавзуи шеъру шоирӣ суруда 

шудаанд, ки бозгӯкунандаи шеър ва ҳунари шоирӣ мебошанд. Ба ин гуфтаҳо 

шеърҳои «Ба хонанда», «Резаҳо», «Ба дӯши хомаам бори замон аст», «Нидо», 

«Дидаи бедор», «Байти мавзун», «Забони хома», «Сухан», «Бисӯзад», «Туро 

бо шеър хоҳам кушт», «Коғаз», «Шеъри нотамом», «Ба шеъри нагуфтаам 

дилам месӯзад» ва монанди инҳо мисол шуда метавонанд.  

Шоирро шеъри дилнишинаш ба мардум муаррифӣ, ошно ва ба дилҳо 

қарин мегардонад. Танҳо хонандаи соҳибзавқ шоири маҳбубро мешиносад, аз 

азоби руҳонию эҷодии ӯ огоҳӣ ёфта, ҳар байту шеъри тозаи шоирро 

мепарастаду боифтихор аз бар мекунад: 

Аё хонандаи ҳассос, донам,  

Мунаққид бар китоби ман ту бошӣ,  

Маро ту мешиносӣ беҳтар аз ман,  

Хабардор аз азоби ман ту бошӣ [32, 88].  
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Дар шеъри «Байти мавзун» шоир аз вазифаи асосии шеъру шоирӣ 

ҳарф мезанад. Заҳмату талошҳои гарони эҷодӣ, ки ҳатто шоирро водор 

мекунад, баҳри пухтаву суфта шудани шеъраш, ба кӯҳу пушта, мазраву 

саҳрои деҳқон рафта, бо заҳмату меҳнати тоқатфарсои он ошно гардад, 

бенатиҷа намемонад. Дар ин замина шеъри наву тозае эҷод намуда 

метавонад, яъне шеъри хубу сухани баланд ва дар маҷмуъ ҳамаи корҳои 

писандида дар заминаи заҳмату меҳнатҳои пайваста ҳосил мегардад:  

Зиндагиро дидаи наззораам,  

Дар шикори нуктаҳо овораам.  

Мешавад такрор ҳар такрори ман,  

Аз барои байти нотакрори ман.  

Меравам паҳлуи марди пахтакор,  

То бигирам шеъри нав аз пахтазор.  

Мерасам бар қадри путки коргар,  

Мисраи ман то бигардад пухтатар [31, 76].  

Дар шеъри дигари худ Ғафур Мулло худро шогирди деҳқони шоир 

дониста, боифтихор гуфтааст:  

Баёзи даштҳои сабздоман 

Нигоҳамро барад то дуриҳо боз,  

Бихонам аз варақҳои замин шеър,  

Маро деҳқони шоир аст устоз [33, 76].  

Инчунин шоир дар як силсила шеърҳои худ: «Шеъри оламгир», 

«Мавҷи шеър», «Дарди шеър» ва «Умри шеър» аз шеъри шуҳратёри форсии 

дарӣ, бахусус асосгузори он устод Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ ва дигар шоироне, 

ки то имрӯз ин шеъри куҳанбунёди форсӣ – тоҷикиро пойбарҷову устувор 

нигоҳ доштаанд, ба мисли Садриддин Айнӣ, Абулқосим Лоҳутӣ, Мирзо 

Турсунзода, Муъмин Қаноат, Бозор Собир, Ҳабибулло Файзулло ва монанди 

онҳо боифтихор ёд кардааст [32, 95- 98; 31, 77 - 80; 33, 101 - 105].  

Дар шеъри дигари Ғафур Мулло, ки «Дидаи бедор» унвон дорад, 

шоир аз шабзиндадорӣ ва ранҷу заҳмати эҷодие, ки баҳри офаридани шеър 
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мекашад ва ҳамарӯза талош меварзад то бо шеъри наву тозаи хеш субҳи 

босафоро истиқбол гирад, чунин ёдовар шудааст: 

Баҳри истиқболи субҳи хандарез 

Дидаи бедор дорад шеъри ман.  

Дар баёни нуктаҳои хушбаён 

Ҳарфи хушгуфтор дорад шеъри ман [33, 34].  

Васфи табиат низ яке аз мавзуъҳои қадима, баландғояву пурмуҳтавои 

шеъри оламшумули форсу тоҷик ва адабиёти ҷаҳон аст, чунки инсон ба 

табиат алоқамандию равобити зич дошта, худи инсон яке аз ҷузъҳои асосии 

табиати ӯро иҳотакунанда мебошад. Мунаққид ва адабиётшиноси маъруфи 

рус В.Г. Белинский оид ба муносибату алоқамандии зич доштани инсонро бо 

табиати сеҳрангези дилошӯб ва махсусан ҳар гӯшаи табиатро яке аз 

манбаъҳои асарофаринӣ барои ҳар адиб дониста, чунин мегӯяд: «Баҳои адиб 

чи қадар ки баланд бошад, ӯ табиатро ҳамон қадар мукаммалу возеҳ тасвир 

мекунад ва алоқаи мустаҳками онро ба ҳаёт бо муваффақияти тамом нишон 

медиҳад» [75, 70].  

Ғафур Мулло ҳамчун шоир, ки дар оғӯши гарми Ватан ба камол 

расида ва аз боду ҳавои тозаи он нафас гирифтааст, тавонистааст ҳар гӯшаи 

дилрабои табиати диёрро дар шеъраш тасвир намояд. Мо тавсифоти табиати 

биҳиштосои диёрро дар шеъру ғазал, рубоию дубайтиҳои шоир: «Ҳусни 

навбаҳор», «Замини сабзпӯш», «Ҳангомаи баҳор», «Хандаи Наврӯзӣ», 

«Қофилаи баҳор», «Манзара», «Баҳори деҳқон», «Бобои деҳқон», «Шеъри 

борон», «Шаби зимистон», «Шодиёна», «Зимистон», «Ғизоли барф», «Дар 

зимистон», «Кӯрпаи замин», «Соли нав», «Банди суруд», «Барги хазон», 

«Ангур» ва монанди инҳо бо ҷилваҳои наву тоза бо чашми дилу тасаввури 

хеш мебинем: 

Баҳор аз нав қадамҳои муборакро 

Бубинам бар замин оҳиста мемонад.  

Ба рӯйи шохсоре мурғи ҳушилҳон 

Суруди нотамоми хеш мехонад.  
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Ба тарфи домани саҳро назар андӯз,  

Чӣ сон ороишу эъҷоз дар тобиш? 

Ба ин ранги табиат гӯӣ сад аҳсан, – 

Ба ин дасти ҳунар, устоди дурандеш [31, 83].  

Дар шеъри дигари шоир, ки «Ҳусни баҳор» унвон дорад, шоир ҳусну 

таровати беназири баҳори ҳуҷастапайро, ки аз фарорасии он тамоми 

ҳайвоноту наботот дубора ҷон гирифта, ҷилвапардозӣ мекунанд, пеши назар 

овардааст: 

Ҳусне, ки ба рӯйи навбаҳор аст, аҷаб,  

Олам чӣ латифу беғубор аст, аҷаб.  

Ҳар саҳфаи ғунча роз дорад гӯё,  

Булбул ба наво зи шохсораст, аҷаб.  

Деҳқон, ки замини кишт шудгор кунад,  

Сад муъҷизае ба ёдгор аст, аҷаб [31, 80].  

Дар ашъори Ғафур Мулло боз шеърҳое ба назар мерасанд, ки дар онҳо 

дигар фаслҳои сол низ тавсиф шудаанд. Яке аз онҳо шеъри «Ғизоли барф» 

мебошад, ки шоир аз боридани барф дар фасли сармо шукргузорӣ мекунад, 

чунки барф метавонад табиатро тозаю мусаффо ва хоку заминро ҳосилхез 

гардонад: 

Худоро шукр, охир дар зимистон барфборон аст,  

Даме дам мезанад ин дам замини заҳрсанҷида.  

 

Ба зери барф мехобад замин н - осуда, бетоб аст,  

Ба ашки барф мешӯяд дилаш аз оби гандида [33, 62].  

Дар шеъри «Шодиёна» бошад, шоир дар баробари бачаҳо мафтуну 

пазмон шудани худро ба фарорасии фасли сармо, хосса омад – омади Соли 

нав чунин тасвир намудааст: 

Биё, рӯгарм барфи Соли нав боз,  

Фуруд о бар замин аз боли парвоз.  
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Ту болафшон биё то остона,  

Бирақс аз шодӣ дар ҳар боми хона.  

 

Ту чун шири сафеди модаронӣ,  

Ту ашки шодиҳои осмонӣ.  

Бирезон ашки шодӣ шодиёна,  

Барафшон хешро ту дона - дона [33, 83].  

Дар шеъри «То ки зар ояд ба каф» шоир фасли тобистон ва махсусан 

заҳмати ҷонкоҳеро, ки деҳқон дар гармои тоқатфарсои ин фасл баҳри 

парвариши яке аз боигариҳои кишвар – пахта мекашад ва дар ин замина 

ҳосили фаровон ба даст овардани деҳқонро моҳирона тасвир намудааст:  

Пахта гӯяд деҳқони пахтакор,  

Саҷда орад бар замин шому саҳар.  

Гаҳ зи ҳоли пахта огаҳ будааст,  

Будааст аз ҳоли худ ӯ бехабар.  

Ҳар ниҳоли пахта бар сар шона зад,  

Шонаи деҳқон бишуд хам, хӯрд тоб.  

Пахтаро бо сад хаёле сабз кард,  

Аз равони чашмаи дил дода об [33, 85].  

Хулоса, мавзуъ ва мундариҷаи ашъори Ғафур Мулло гувоҳ бар он аст, 

ки шоир тавонистааст ба мавқеи иҷтимоию худшиносии халқи азизаш бо 

диди фарох ва андешаҳои амиқ нигарад ва дар ин замина осори баландмояву 

ғановатманде офарад.  

2. 2. Мавқеи ҳаҷв дар эҷодиёти Ғафур Мулло 

Ҳаҷвнигорӣ дар адабиёти тоҷик таърихи қадима дошта, то имрӯз 

мавқеи худро нигоҳ доштааст. Ҳамин аст, ки донишманди маъруфи тоҷик 

Воҳид Асрорӣ таъкидан чунин гуфтааст: «Ҳаҷв дар адабиёти тоҷик таърихи 

дуру дарозе дорад. Муайян кардани таърих ва хусусияти ба худ хоси ин 

намуди адабӣ дар фолклор, дар адабиёти пеш аз инқилоб, дар адабиёти 
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муосири тоҷик ҳар кадом кори махсуси илмӣ – тадқиқотӣ ва хеле муҳим 

мебошад» [71, 235].  

Дар ин бахши диссертатсия ашъори ҳаҷвӣ ва мавқеи ҳаҷв дар ашъори 

Ғафур Мулло, ки аз солҳои 50-уми асри гузашта ба майдони эҷод ворид 

гардида, ҳатто аз рӯзҳои нахустини эҷодӣ ба офаридани осори ҳаҷвӣ 

маъруфияти хосса касб кардааст, мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор дода шуд.  

Шоири халқии Тоҷикистон Ашӯр Сафар ба фаъолияти эҷодии Ғафур 

Мулло баҳои арзанда дода, ӯро на танҳо дар офаридани шеърҳои лирикӣ 

боистеъдоду тавоно, балки дар эҷоди ашъори ҳаҷвӣ низ яке аз шоирони 

бомаҳорати давр донистааст: «Ӯ (Ғафур Мулло – М.Р.) на танҳо шеърҳои 

лирикӣ мегӯяд, инчунин дар эҷоди шеърҳои ҳаҷвӣ низ маҳорат дорад» [31, 

47].  

Вале дар ашъори шоир ҳастанд шеърҳое, ки дар онҳо қоидаҳои шеърӣ 

риоя нашудааст. Махсусан ин норасоиҳо дар ашъори ҳаҷвию бачагонаи шоир 

бештар ба чашм мерасанд. Ба ин гуфтаҳо шеърҳои ҳаҷвии «Булбул, бисаро!», 

«Хайрият», «Булҳавас» ва шеърҳои бачагонаи шоир – «Заргӯшакбозӣ», 

«Найзабурут» ва «Зардаки бенур» мисол шуда метавонанд.  

Ҳамин аст, ки мунаққид ва адабиётшиноси маъруфи тоҷик Аълохон 

Афсаҳзод дар рисолаи монографии худ – «Корвони сухан» дар баробари 

мавриди танқид қарор додани шеърҳои шоирони муосири тоҷик ба мисли У. 

Шарифзода, С. Шокирзода, Зариф Ибод ва чанде аз онҳо шеъри ҳаҷвии 

«Булбул, бисаро!»-и Ғафур Муллоро низ танқиди ҷиддӣ намудааст: «Сатрҳои 

зерин сафсатае беш нестанд ва кас ҳайрон мешавад, ки ҳадафи гӯяндагони 

онҳо чист: 

У. Шарифзода: 

Дӯстон, маъзур, гоҳе дар ҷавонӣ мекунам,  

Неку бад гаҳ ошкоро, гаҳ ниҳонӣ мекунам.  

С. Шокирзода: 

Нигоҳи дилбари хубон ба ман илҳом мебахшад,  

Ба ҳар оғоз фикри бикрҳо анҷом мебахшад.  
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Ғафур Мулло: 

Булбул, бисаро, ки акка шақ-шақ дорад,  

Қурбоқа тамоми рӯз вақ-вақ дорад [72, 50]» .  

Ин байти Ғафур Мулло танзи нозуке дорад, ки дар ду мисоли дигаре, 

ки адабиётшинос овардааст, ҳузур надорад ва эроди Аълохон Афсаҳзод ба ин 

байти Ғафур Мулло низ равшан нест.  

Қайд кардан бамаврид аст, ки дар баробари ба чашм расидани баъзе 

камбудиҳои ҷузъӣ дар шеърҳои Ғафур Мулло, ки онҳо ангуштшуморанд, 

тарафҳои муваффақонаи шеърҳои шоир низ басе зиёд ба мушоҳида мерасанд 

ва мавриди таваҷҷуҳу дастгирии муҳаққиқону адибони ватанию бурунмарзӣ 

гаштаанд [22, 65; 34, 3 - 4; 92, 21].  

Ашъори ҳаҷвии Ғафур Мулло инъикоскунандаи камбудию 

норасоиҳои рӯзгор, хислатҳои ношоистаю ноошнои одамӣ ва дигар 

нуқсонҳои ҷомеа буда, ин аъмоли нописанд аз тарафи шоир бо суханҳои 

таҳдор, бо рамзу кинояҳои ҷолиб тасвиру мазаммат шудаанд. Аз ин гуфтаҳо 

бармеояд, ки Ғафур Мулло дар офаридани осори ҳаҷвӣ низ дасти тавоно 

доштааст.  

Солҳое, ки шоир дар рӯзномаю маҷаллаҳо ҳамчун рӯзноманигор 

фаъолият мекард, тавассути рӯзномаҳои даврӣ ва маҷаллаи маъруфи ҳаҷвии – 

«Хорпуштак» ҳамвора ашъори ҳаҷвии ӯ ба чоп расида, пешкаши хонанда 

мегардид.  

Соли 2018 бо кӯшиши профессор Ҳасани Муродиён ва инҷониб 

маҷмуаи ашъори ҳаҷвию бачагонаи Ғафур Мулло бо номи «Булбул, бисаро!» 

аз чоп баромад. Албатта, чопи маҷмуа иқдоми хайру савоб буда, ашъори 

ҳаҷвии он бори дигар тасдиқ менамояд, ки Ғафур Мулло дар офаридани 

осори ҳаҷвӣ маҳорати хуб дорад: «Дар шеърҳои ҳаҷвии шоир (Ғафур Мулло 

– М.Р.) талаботи нисбат ба ҳаҷв роиҷбудаи адабиёти шуравӣ ба назар расад 

ҳам, дар аксари ин шеърҳо маъниҳои нав, тахайюли шоирона ва 

хулосабарории мантиқан саҳеҳ дида мешавад. Ин мисолҳо дар якҷоягӣ 
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ҷаззобият ва муассирии ҳаҷви шоирро афзудаанд ва водораш кардаанд, ки 

дар ҷамъбасти андешаву муҳокимаҳояш ба навпардозӣ даст ёбад» [34, 3].  

Махсусияти мундариҷавию услубии ҳаҷви Ғафур Муллоро тасвир ва 

танқиди хулқу атвори ношоистаи одамони бадкирдору зишт ташкил додаанд, 

ки шоир мехоҳад тавассути ин гуна шеърҳои ошкорсозандаву ислоҳҷӯёнаи 

худ шахсиятҳои бадгӯю бадкор, ношукру носипос, манфиатҷӯю 

тамаллуқпеша, дурӯяву дурӯғгӯйро ба ростию растагорӣ, ҳақиқату 

инсондӯстӣ ҳидоят намояд: «Ҳаҷви Ғафур Мулло гоҳо танқидӣ, гоҳо 

истеҳзоомез ва дар мавриди дигар маҳкумкунанда аст. Аммо, дар маҷмуъ, 

ҳадафи шоир ислоҳи камбудиҳои ҷомеа ва тарбияи инсонҳост» [34, 3].  

Муҳаққиқ Фарҳод Шафиев оид ба махсусиятҳои шаклию 

мундариҷавии ашъори ҳаҷвии Ашӯр Сафар чунин мегӯяд: «Шоир дар 

шеърҳои ҳаҷвияш одамони бепарво, мусолиҳакор, муғамбиру танбал, 

хушомадгӯю тамаллуқкор, коргурезу лаганбардор, булҳавасу оилабезор ва 

умуман, шахсонеро, ки ба пешрафти кору зиндагии ҷомеаи инсонӣ халал 

мерасонанд, ҳадафи тири танқид қарор додааст.  

Тири ҳаҷви шоир нишонрас ва сӯзанда буда, қувваи баланди 

фошкунандагӣ дорад. Бинобар ин, аксаран боиси озор ва фишори шоир 

гаштаанд» [149, 82].  

Бешубҳа, гуфтаҳои болоии муҳаққиқ Фарҳод Шафиев ба ашъори 

ҳаҷвии Ғафур Мулло низ татбиқшаванда мебошад.  

Шоир дар шеъри «Сарбор шудӣ» касонеро, ки тамоман таҷрибаи корӣ 

надошта, ҳатто аз зинаву дараҷаҳои корӣ нагузашта, фаҳмишу фаросати корӣ 

надоранд ва ба воситае мансабҳои болоро соҳиб гардидаанд, ба зери тозиёнаи 

танқид кашидааст:  

Бесар будӣ ту, валек сардор шудӣ,  

Нокас будӣ ту, ки мардумозор шудӣ.  

Дар панҷаи рӯзгор озах шудӣ боз,  

Андар сари раҳ чу буттаи хор шудӣ [34, 51].  
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Қобили зикр аст, ки ашъори ҳаҷвии Ғафур Мулло бо оҳанги сурудҳои 

ҳазломези халқӣ эҷод шуда, аз кинояву тамасхур, ибораҳои пурзарофат ва 

суханҳои нешдору намакин ороставу пероста шуда, ин орояҳои адабӣ 

муҳтавои ашъори ҳаҷвии шоирро рангин намудаанд. Масалан, шоир дар 

шеъри «Муш гӯш дорад»-и худ одамонеро, ки ба суханчинию хабаркашӣ, 

дурӯягию ҷосусӣ машғуланд, мазаммату сарзаниш намудааст: 

Аз халқи бузургам ин мақол аст,  

Дар зиндагӣ панди безавол аст: 

          «Девори шикаста муш дорад,  

Мушест дар он, ду гӯш дорад» [32, 160 ].  

Аз мутолиаи шеъри боло пай бурдан мумкин аст, ки шоир донандаи 

хуби мақолу зарбулмасалҳои халқӣ мебошад ва тамоми осори худ, махсусан, 

ҳаҷвиёти худро дар асоси адабиёти шифоҳию хаттии мардумӣ офаридааст. 

Шоир дар шеъри фавқуззикр аз санъати тазмин моҳирона истифода 

намудааст, яъне дар байти дуюми шеър зарбулмасали маъмули «Девор муш 

дорад, муш гӯш дорад»-ро дар шакли «Девори шикаста муш дорад, Мушест 

дар он ду гӯш дорад» истифода бурдааст.  

Дар шеъри «Порахӯр» шоир касонеро, ки аз пайи нафси худ ҳаросон, 

дар ҷустуҷӯйи пора саргардон ва фармонбари балои нафсанд, танқиду 

мазаммат намуда, онҳоро ба калхоти лошахӯр шабоҳат додааст: 

Аз пайи нафсаш ҳаросон порахӯр,  

Баҳри пора боз сарсон порахӯр.  

 

Ту қанотак мезанӣ дар боли нафс,  

Ҳамчу калхоте шитобон, порахӯр [34, 53].  

Шеъри зерини шоир низ ба ҳамин мазмун гуфта шудааст: 

Бандаи ҳирсию шайтон, порахӯр,  

Ришва меҷӯйӣ ҳаросон, порахӯр.  

Аз қафои нафс то мурдан давӣ,  

Мисли калхоте шитобон, порахӯр 
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Шуд хари тозӣ буҷулат, эй лаин,  

То ба кай монӣ ту ин сон, порахӯр [34, 54].  

Дарвоқеъ, касони порахӯру тамаъкор ҳамеша ба чизу чора ва молу 

ҷоҳи мардум ҳарисона менигаранд, ҳатто аз ғасби моли ночизи гадою 

бечорагон рӯй намегардонанд.  

Дар шеърҳои «Дар сояи аграном», «Шикоятнома», «Ваъдабоф», 

«Балои нафс», «Бетараф», «Хабаркаш», «Корамкашола» ва монанди инҳо 

шахсони танпарвар, дурӯя, туҳматчӣ, танбалу коргурез ва лаққию серҷоғ 

мавриди танқиду масхара қарор гирифтаанд.  

Ғафур Мулло соҳибдилиро ба сарватпарастӣ, сиратро ба сурат, 

ҳақиқатро бар дурӯғ муқобил гузошта, талош меварзад, ки дар мамлакат 

ростию ҳақиқатнигорӣ, инсондӯстию мардумпарварӣ ҳукмфармо бошад. 

Шоир хислатҳои манфии одамонро ба зери тозиёнаи танқид мегирад, то ки 

ҷамъият аз нопокҳо, мардумфиребон, пулпарастон ва бефитратон озод 

гардад. Шоир дар шеъри «Арзи говҳо» шахсони соҳибмансаб, холабеғам, 

бепарво, манфиатҷӯй ва қаллобу ҳаққи мардумхӯрро дар мисоли мудири 

фермаи ҳарису тамаъпеша, бепарвою манфиатҷӯ, ки дар фикри боигарии 

худу хароб кардани анбори давлат ва талаву тороҷ кардани моликияти 

ҷамъиятист, бо истифода аз санъати ташхис аз забони худи ҷонварон чунин 

мазаммату сарзаниш намудааст: 

Ҷонварони шохдорем, эй мудири камнамо,  

Лек чун мурғобӣ мегардем дар «кӯл»-и шумо.  

То миёни мост оғилхонаҳо аз обу лой,  

Бепарасторем мо дар кунҷи оғилхонаҳо.  

Сад дареғ, аз ҳоли мо доим ҳастед бехабар,  

Лоғару камқувватем аз гӯшнагӣ мо доимо [34, 45].  

Маълум аст, ки ҳарисию тамаъпешагӣ, манфиатҷӯию мардумфиребӣ 

аз хислатҳои манфуртарини одамӣ ба ҳисоб мераванд ва Ғафур Мулло низ ба 

рафтори ин гуна одамон бо чашми нафрат нигариста, онҳоро дар шеъри худ 

мавриди танқиду мазаммат қарор додааст.  
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Шоир дар шеъри «Ҳарфи ноҳақ»-и худ касонеро, ки аз ҳақиқатгӯйӣ 

дур монда, ноҳақию фитнаҷӯиро пешаи худ кардаанд ва ин амали онҳо боиси 

ранҷишу малолии дигарон мегардад, чунин гуфтааст: 

Чаро ғамгин будам дирӯз, ёрон,  

Чаро пешонии ман танг гардид? 

Парешон шуд чу боде хотири ман,  

Ту гӯйӣ, чеҳраам камранг гардид.  

Чаро? – Пурсед аз ман гар, бигӯям: 

         – Шунидам ҳарфи ноҳақ аз забоне [32, 152].  

Дақиқан гуфтан мумкин аст, ки Ғафур Мулло офаридани осори 

ҳаҷвиро аз устодони маъруфи адабиёти муосири тоҷик, ба мисли устод 

Садриддин Айнӣ, Абдусалом Деҳотӣ ва чандин тани дигар омӯхта, дар ин 

самт ба онҳо пайравӣ намудааст. Махсусан шоир ҳангоми мутолиаи ашъори 

рангину баландмояи гузаштагон агар аз як ҷиҳат, маҳорати шоирии худро 

сайқал дода бошад, аз тарафи дигар, аз муъҷизакориҳои устодони маъруфи 

адабиёти гузаштаи миллати худ мафтун гардида, ба ашъори баъзеи онҳо 

мухаммасу назираҳо навиштааст. Ба ин гуфтаҳо шеъри ҳаҷвии «Гуфт, ки 

ҳарду»-и шоир дар пайравӣ ба ғазали маъруфи Шайх Камоли Хуҷандӣ эҷод 

шуда, дар он унсурҳои назира то қадри имкон риоя шудааст.  

Агар Камоли Хуҷандӣ ёри худро сутуда, бо лутфу назокат аз 

бевафоии ӯ гилагузорӣ карда бошад, пас Ғафур Мулло дар шеъри худ 

хислатҳои пасту ношоистаи одамӣ, аз қабили қаллобию ҳилагарӣ, 

булҳавасию дарбадарӣ, майхорагию майзадагӣ, туҳматпешагию фитнагариро 

мавриду танқиду ҳаҷв қарор додааст:  

Гуфтам: пакарӣ, ё ҳакарӣ? – Гуфт, ки ҳарду,  

Қаллоб ва ё ҳилагарӣ? – Гуфт, ки ҳарду.  

Гуфтам, ки ту овора шуда хонабадӯшӣ,  

Ё булҳавасу дарбадарӣ? – Гуфт, ки ҳарду.  

Гуфтам, ки сари риштаи савдои сарат ку? 

Ё майзада ё дарди сарӣ? – Гуфт, ки ҳарду.  
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Гуфтам, ки чаро ҳарфи ғараз гӯӣ ба мардум? 

Туҳматчиӣ ё фитнагарӣ? – Гуфт, ки ҳарду.  

Гуфтам, ки туро дом бувад дидаю гӯшат,  

Дар зиндагӣ ё кӯру карӣ? – Гуфт, ки ҳарду [34, 50].  

Аз шеъри боло маълум мегардад, ки Ғафур Мулло дар офаридани 

осори ҳаҷвӣ маҳорат дошта, предмети асосии тасвир ва танқидро дар ин 

шеърҳо хислатҳои манфури одамӣ ташкил медиҳад. Шоир кӯшиш намудааст, 

ки бо ин гуна тасвироти ҳаҷвии худ дар дили хонанда нисбат ба ин қабил 

одамон нафрату адоват парварад.  

Ғафур Муллоро яке аз шоирони бомаҳорати ҳаҷвнигори тоҷик 

номидан мумкин аст, чунки ҳаҷвиёти ӯ созгор ба табъу завқи хонандаанд.  

Шоир дар шеъри «Ба сар зад» ҳолату аҳволи майпарастонеро, ки аз 

майнӯшии зиёд дар пойи худ рост истода натавониста, афтону хезон роҳ 

мераванд, тасвир намудааст: 

Шудам ҳайрони рафтори арақнӯш,  

Парид аз дидани ӯ аз сарам ҳуш.  

Канори раҳ ба пушт афтида буд ӯ,  

Ба чангу хоки раҳ ҷӯлида буд ӯ.  

Ҷаҳиду хест аз ҷояш банохост,  

Паланги бешае гӯӣ ту бархост.  

Хурӯшон шуд, дарахтеро ба сар зад,  

Ҳамоно дар чуқурии дигар зад [34, 43].  

 Дар солҳои 80-уми асри гузашта камбудию норасоиҳои иҷтимоию 

иқтисодӣ тамоми соҳаҳои ҷомеаро фаро гирифта буд [149, 89]. Ғафур Мулло 

низ ҳамчун шоир баробари ҷомеа қадам монда, ба ҳама бурду бохт ва 

шикастурехти он бо назари амиқ менигарист. Аз ин рӯ, як қатор ашъори 

ҳаҷвии шоир ҳаёти фарҳангии мардумро дар худ таҷассум намуда, камбудию 

норасоиҳои соҳа мавриди ҳаҷву танқиди шоир қарор гирифтаанд. Ба ин 

гуфтаҳо шеъру манзумаҳои ҳаҷвии шоир ба мисли «Булбул, бисаро!», «Гуфт: 

Омин», «Шоиртарош» ва монанди инҳо мисол шуда метавонанд, ки дар 
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охири солҳои 80-уми қарни гузашта суруда шуда, тамоми паҳлуҳои ҳаёти 

ҷомеа, аз ҷумла ҳаёти фарҳангии ҷомеаро фаро гирифтаанд.  

Масалан, шоир дар шеъри «Булбул, бисаро!» касонеро танқиду 

мазаммат намудааст, ки тамоман донишу ҳунари овозхонӣ надошта, аз худ 

дастаи ҳунарӣ сохтаанд. Онҳо дар тӯю маъракаҳои мардум баромад мекунанд 

ва ба ин васила маблағи муфт ба даст оварда, зиндагии худро пеш мебаранд:  

Булбул бисаро, ки акка шақ-шақ дорад,  

Қурбоққа тамоми рӯз вақ-вақ дорад.  

Посурхака бин, нишаста дар кундаи бед,  

Бо нӯли дарози хеш тақ-тақ дорад.  

З - ин нағма ба рақс омада лак-лаки маст,  

Қарсакзание қумрии аҳмақ дорад.  

Ёрон, ба чунин намоиши бемаънӣ 

Нафрат бикунад агар касе, ҳақ дорад [34, 36].  

Шоири халқии Тоҷикистон Ашӯр Сафар ба ашъори ҳаҷвии Ғафур 

Мулло баҳои баланд дода, аз ҷумла шеъри мазкурро чунин шарҳу маънидод 

намудааст: «Ин шеър («Булбул, бисаро!» – М.Р.) хело пеш гуфта шуда бошад 

ҳам, ҳанӯз нав аст. Хонанда аз мутолиаи он ҳофизони тӯйгардро, ки аз 

беҳунарӣ дастаи ҳунарӣ сохта, аз пайи даромади муфт метозанд, пеши назар 

меорад» [31, 48].  

Аз гуфтаҳои боло маълум мегардад, ки шоир дар офаридани осори 

ҳаҷвӣ низ маҳорат дошта, шеъри мазкурро бо истифода аз санъати ташбеҳ, 

кинояву тавсиф иншо намудааст. Инчунин, нақшофарии парандагону 

хазандагон дар сурати тамсил ва овозу гӯйиши онҳо ҳамчун калимаҳои 

тақлидии шақ - шақи акка, вақ - вақи қурбоққа, тақ - тақи посурхак ба 

шеър маъниву оҳангу равонии хосса бахшидаанд.  

Шоир дар шеъри «Шоиртарош» касонеро, ки аз қоидаҳои одитарини 

шеъру шоирӣ огоҳ набуда, мехоҳанд шеър нависанду ба шоирӣ ном 

бароранд, мавриди ҳаҷву мазаммат қарор додааст:  

Гуфт: мехоҳам, ки шеър иншо кунам,  
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Сатрҳоро кардаам пайванду соз.  

Гарчи маънӣ нест, аммо сатрҳо 

Мисли арғамчини бобоям дароз.  

Бандубастам нест ҷорӯби фаррош,  

Маънии шеърам магӯед дилхарош.  

Шоирӣ гар кори ҳар фарзона нест,  

Ҳарчи бодо, ман шудам шоиртарош [34, 87].  

Умуман, дар ашъори ҳаҷвии шоир ашхоси беҳунару худнамо, 

ҳавобаланду бекорагард ҳадафи аслии ҳаҷви шоир қарор гирифта, ба ин 

васила тири ҳаҷви шоир нишонрас гардидааст.  

Зимни таҳлилу баррасии ашъори ҳаҷвии шоир маълум гардид, ки як 

қатор шеърҳои шоир бо истифода аз санъатҳои тамсилу ташхис эҷод 

шудаанд. Ба ин гуфтаҳо манзумаю шеърҳои ҳаҷвии «Шикояти ғӯза», «Арзи 

говҳо», «Зоғе буд», «Тақсими сайд», «Шуъла ва дуд», «Ҷонварон», «Мор ва 

каждум» ва монанди инҳо мисол шуда метавонанд, ки ба забони содаю 

равон, вале ҳадафрасу таъсирбахш иншо шудаанд. Масалан, шоир дар шеъри 

«Зоғе буд» аз санъати тамсил истифода кардааст, дар шеър зоғ монанди 

инсон ба сухан медарояд, даъвою ҳавобаландӣ мекунад, бо овози баланд қар 

- қари худро аз садою овози маҳини булбули хушилҳон боло шумурда, худро 

сарвари мурғону соҳиби боғу бӯстон медонад. Вале дар асл зоғ ғайр аз овози 

дилхароши «қар-қар»-и худ ҳунари дигар надорад. Шоир дар мисоли зоғ 

одамонеро мавриди танқиду мазаммат қарор додааст, ки онҳо заррае дар 

ҷомеа манфиату обрӯ ва эътиборе надошта, танҳо ба ҳавобаландию рафтори 

худписандонаи худ рӯз мебаранду худро аз дигарон боло медонанд. Ба ин 

гуфтаҳо зарбулмасалҳои «Гови бешир овози баланд дорад» ва ё «Сатили 

холиро садояш баланд» мувофиқу созгор меояд: 

Як зоғ ба кунҷи боғ қар - қар мекард,  

Бо қар - қари худ гӯши ҳама кар мекард.  

 

Мегуфт гаҳе: – Булбули хушлаҳҷа манам! 
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Гаҳ таъна ба парвози кабӯтар мекард.  

 

Он зоғаки дилсиёҳ худро ба чаман,  

Бар ҷумлаи мурғакон сарвар мекард.  

 

Бо ин ҳама карру фару бо дағдағаҳош,  

Наззора ба захми сағрии хар мекард [32, 156 - 157].  

Шоир дар ин гуна осори тамсиломези худ бо як маҳорати хоссаи 

шоирона тавонистааст хислатҳои пасту фурӯмояи инсонӣ, аз қабили 

ҳавобаландӣ, дилсиёҳӣ, чашмгуруснагию тамаъпешагӣ ва монанди инҳоро 

зери танқиду мазамматҳои нишонрас қарор диҳад.  

Ашъори ҳаҷвии Ғафур Мулло аҳамияту махсусияти баланди 

тарбиявию ахлоқӣ дошта, наврасону ҷавононро метавонад ба роҳи росту 

бехатои зиндагӣ ҳидоят созад.  

Забони ҳаҷвиёти Ғафур Мулло равону фаҳмо буда, аз забони 

гуфтугӯии халқ сарчашма мегирад. Ҳаҷвиёти шоир дар либоси санъатҳои 

лафзию маънавӣ оростаю пероста шудаанд. Шоир тавонистааст дар осори 

ҳаҷвии худ хулқу атвор, хислату руҳияи персонажҳои ҳаҷвияшро хеле 

барҷаста ифода намояд.  

Хулоса, мавзуъ ва мундариҷаи ҳаҷвиёти Ғафур Мулло домани фароху 

густарда дошта, дар заминаи адабиёти шифоҳӣ эҷод шудаанд. Аз ин лиҳоз, 

ҳаҷвиёти шоир дар қатори беҳтарин асарҳои ҳаҷвии адабиёти муосири тоҷик 

меистад ва сазовори дастгирию таваҷҷуҳи хосса мебошад.  

2. 3. Махсусияти ашъори бачагонаи Ғафур Мулло 

Яке аз қисматҳои дигари мероси адабии Ғафур Муллоро ашъори 

бачагонаи ӯ ташкил медиҳад. Аз ин рӯ, муайян намудани дараҷаи истеъдод 

ва маҳорати шоирии Ғафур Мулло дар заминаи ашъори бачагонаи ӯ омӯзиш 

ва таҳлилу таҳқиқи ҳамаҷонибаро талаб мекунад ва яке аз бахшҳои 

диссертатсия ба ҳамин масъала бахшида шудааст.  
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Дар баробари ашъори гуногунмавзуи барои калонсолон навиштаи 

Ғафур Мулло шеърҳои барои бачаҳо иншо намудааш низ ҷолиби диққатанд 

ва зуд ба дилу дидаи хурдсолону наврасон ҷой гирифта, мақбули табъи онҳо 

мегарданд. «Устод, – (Ғафур Мулло – М. Р.) мегӯяд, шоир Усмон Билолӣ, – 

дар ашъори ба калонсолон бахшидааш ҳикматофар, бузург ва ботамкин ба 

назари хонанда намоён мегардад. Дар ашъори барои бачаҳо офаридааш 

самимият, меҳрубонӣ, лутф, донандаи хуби дунёи беғаши кӯдакон буданаш 

зуҳур кардааст. Эҷодашро дар ин самт метавон дар қатори беҳтарин 

навиштаҳо барои бачаҳо дар замони шуравӣ ҷой дод» [34, 4]. Инчунин, 

мавсуф дар идомаи ҳамин гуфтаҳо роҷеъ ба мавзую мундариҷа ва мазмуну 

муҳтавои ашъори бачагонаи шоир чунин ақидаро пеш мегузорад: «Мавзуи 

шеърҳои бачагонаи шоир аз саволу ҷавоб, хитоб, истифода аз унсурҳои 

табиат, ашёи хониш, муҳити оила, мақоми кӯдакон дар ҷомеа, анъанаҳои 

миллӣ, хислати кӯдакон, бозиҳо, ҳодисаҳои табиӣ, олами набототу ҳайвонот 

ва ғайра иборат буда, мазмуни ашъори устод бо рангорангиву зебоӣ 

хонандаро мафтун месозад» [34, 4].  

Ғафур Мулло бо адибони машҳури диёр – Абдусалом Деҳотӣ, 

Мирсаид Миршакар, Аминҷон Шукӯҳӣ, Убайд Раҷаб, Ғаффор Мирзо, 

Гулчеҳра Сулаймонӣ, Алӣ Бобоҷон ва дигарон, ки бо осори бачагонаи худ 

маъруфанд, ҳаммаслак шуда, дар пайравии онҳо шеърҳои бачагонаи худро 

иншо намудаст.  

Дар ин хусус академик Раҷаб Амонов бамаврид гуфтааст: «Сафи 

муаллифоне, ки барои бачаҳо шеърҳо эҷод мекунанд, афзуд. Дар ин майдон 

дар паҳлуи Мирсаид Миршакар, Аминҷон Шукӯҳӣ, Убайд Раҷаб, Ғаффор 

Мирзо, Гулчеҳра Сулаймонӣ, Акобир Шарифӣ, Абдумалик Баҳорӣ ва Бобо 

Ҳоҷӣ шоирони ҷавоне, чун Мавҷуда Ҳакимова, Алӣ Бобоҷон, Назар 

Табарзода, М. Ҳайдаршо, Акбар Қодирӣ, Мухтор Қаҳҳор, Наримон Бақозода, 

Муқаддас Искандаров ва чандин навқаламони дигар қувваозмоӣ кардаанд» 

[69, 174-175].  
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Ғафур Мулло яке аз навқаламони он давра буд, ки пайваста шеърҳояш 

дар рӯзномаву маҷалла ва маҷмуаҳои дастаҷамъии даврӣ дар қатори адибони 

номбурда чоп мешуданд. Чунончи, Шоири халқии Тоҷикистон Ашӯр Сафар 

дар ин маврид гуфтааст: «Намунаи шеърҳояш (Ғуфур Мулло – М.Р.) дар 

бисёр маҷалла ва рӯзномаҳои ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ, ноҳиявӣ, маҷмуаҳои 

дастаҷамъии «Шукуфаҳои умедбахш» ва «Риштаборон» ба табъ расидаанд» 

[31, 46].  

Шоир кӯшиш мекунад, ки шеъраш бо забони содаю равон гуфта 

шавад ва заррае ҳам бошад, хонандагони хурдсолро бо шеърҳояш таълиму 

тарбия карда, завқи бадеии онҳоро бедор намояд. Шоир талош меварзад, ки 

шеъраш мувофиқи табъу завқи кӯдакону наврасон ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои 

шеъри бачагонаи имрӯза бошад.  

 «Адабиёти бачагона ба ҳамаи он талаботҳое, ки мо ба эҷодиёти 

баландсанъат ва пурмазмуни бадеӣ дорем, – қайд мекунад устод Раҷаб 

Амонов, – бояд пурра ҷавоб диҳад. Аз ин ҷиҳат, он аз адабиёти калонсолон 

қатъан фарқ намекунад. Бо вуҷуди ин, адабиёти бачагона хусусиятҳои хос 

дорад. Ба зиммаи он, пеш аз ҳама, вазифаи таълиму тарбия вогузошта 

мешавад, яъне адабиёти бачагона ҳам аҳамияти таълимӣ ва ҳам аҳамияти 

тарбиявӣ касб мекунад» [69, 1].  

Ғафур Мулло ҳам аз рӯйи гуфтаҳои мазкур амал карда, кӯдакону 

наврасонро бо ашъори бачагонаи худ ошно сохта, онҳоро руҳбаланду шод ва 

ба доштани хулқу атвори нек ҳидоят мекунад. Ҳамин аст, ки шоир Усмон 

Билолӣ ба ашъори бачагонаи Ғафур Мулло баҳои баланд дода, чунин мегӯяд: 

«Мавзуъҳо гуногун ва назари муаллиф чун нигоҳи кӯдакон поку беолоиш ба 

ҷилва меояд ва дар охир ҳакимона хулосаи дуруст бароварда мешавад. Ба ин 

васила эҷодиёти устод хусусияти омӯзандагӣ, тарбияткунандагиро соҳиб 

мебошад, ки манзур аз офаридани адабиёти кӯдак низ ҳамин аст» [34, 4].  

Шоир дар шеъри «Алифбо», ки мувофиқ ба забони содаю равони 

бачаҳо иншо шудааст, кӯдаконро бо китоби аввалини мактабӣ – «Алифбо» 
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ошно намуда, шавқу завқи онҳоро ба хондану аз бар кардани ин китоби 

хотирмону пурасрор бедор менамояд:  

            Китоби зебо, 

            Китоби рангин. 

            Гӯяд ба мо ҳарф 

            Бо лафзи ширин. 

 
            Лафзи накӯяш 

            Зи лафзи модар, 

            Зи сафҳаи он  

            Дида мунаввар. 

 
            Ҳар нуктаи он 

            Хубу гуворо, 

            Ба сӯйи дониш 

Барад ӯ моро [34, 93].  

Бачаҳо аз мутолиаи мисраъҳои дилнишини шеър руҳу илҳоми тоза 

мегиранд. Инчунин, шоир ба василаи шеъри мазкур шавқу рағбати бачаҳоро 

ба хондани китоб, дӯстдориву эҳтироми онҳоро нисбат ба модару диёри худ 

бедор менамояд.  

Дар шеъри «Мактаб» адиб мактабро ба боғи ҳамешасабз, 

хонандагонро ба навниҳолони боғи мактаб, ки дар оғӯши он сабзидаю 

парвариш меёбанд, ташбеҳ кардааст: 

Ту боғи ҳамешасабзи гулпӯш,  

Мо дар бари ту чу навниҳолем.  

Дар домани сабзи ту бисабзем,  

Мо шохаи сабзи безаволем [34, 95].  

Тавре мушоҳида мешавад, шеъри мазкур дар пайравии шеъри 

«Мактаб»-и устод Айнӣ эҷод гардида, мазмуни шеъри Айниро Ғафур Мулло 

ба таври худ манзум кардан хостааст. Устод Айнӣ дар ин шеър кӯдакону 

наврасонро ба сӯйи дабистон, баҳри омӯхтани илму ҳунар даъват мекунад: 
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Саҳаргоҳон, ки булбул дар наво шуд,  

Гул аз шодӣ шукуфту ғунча во шуд.  

Шумо, эй булбулони боғи мактаб,  

Саҳаргоҳон набояд хуфтҳар шаб.  

 

Шумо ҳам дар наво оед бояд,  

Ки то аз боғи маънӣ гул кушояд.  

Саҳаргоҳон гулистони дабистон 

Тароватбахш бошад чун гулистон [2, 30].  

Ғафур Мулло низ мактаббачагони хурдсолро барои ба мактаб рафтан, 

соҳиби илму ҳунар шудан, ба қадри падару модари хеш расидан ҳидоят 

мекунад.  

Шоир дар шеъри кинояомези «Беғамбӣ» баъзе аз духтарбачагонеро, 

ки дар омӯхтани илму дониш бепарвоӣ зоҳир намуда, ҳатто дар кору бори 

хона танбалӣ нишон дода, ба модарони худ ёрӣ намедиҳанд, мавриди 

танқиду мазаммат қарор медиҳад, то ки онҳо низ китоб хонанд, аз ҳамсолони 

худ қафо намонанд ва дар кору бори хона ёрирасони модарони хеш бошанд:  

Аз кори хона безор,  

Равад гурехта аз дар.  

Чӣ шуд ба ин коргурез,  

Дар хона ҳоли модар? 

Соли дуюм мехонад,  

Дар синфи худ Беғамбӣ,  

Тарсам, ки дар синфи худ 

Боз мемонад Беғамбӣ [34, 128].  

Дар шеъри «Кобеду ёбед?» низ шоир он духтараконеро, ки дар дарсҳо 

нисбат ба ҳамсабақони худ бепарвоӣ зоҳир карда, танбалӣ нишон медиҳанд, 

зери танқиду маломат мегирад. Гӯё дар синфхона хонандагони фаъол ҷамъ 

омада, ба тариқи саволу ҷавоби мавзун хонандаи нодону бепарвои синфро 

шармсор сохта, ӯро зери танқиду масхара қарор медиҳанд. Он духтарбача 
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ҳам аз ин гуна рафтори ҳамсинфони фаъоли худ ба танг омада, кӯшиш 

мекунад, ки бештар хонаду ҳарчи зудтар аз нодонӣ ва таънаву маломати 

ҳамсинфони худ халос шавад: 

Дар синфи мо як духтар 

Дорад рафтори дигар.  

Ояд ба мактаб бе китоб 

Доим вазифа бе ҷавоб.  

Дар гапзанӣ беустухон 

Ду гирад аз дарси забон.  

Мегардад ӯ он гаҳ хамӯш,  

К-овози занг ояд ба гӯш.  

Домонаш андар чанги «ду»  

Кобеду ёбедаш, кӣ ӯ? [34, 129].  

Шеъри мазкур махсусияти баланди тарбиявӣ дошта, шоир дар 

заминаи ҳамин гуна ашъори пандомези худ метавонад бачаҳоро ба илму 

ҳунаромӯзӣ талқин намояд ва онҳоро аз чанголи хасоили манфии ғофилию 

ғафлатпешагӣ, танбалию нодонӣ раҳонад.  

Ғафур Мулло ҳамчун омӯзгор ба ҳама рафтору кирдор, руҳу равон ва 

табъи нозуки бачаҳо ошно буда, метавонад онҳоро бо ин гуна ашъори 

пандомези худ ба роҳи дурусти зиндагӣ ҳидоят намояд. Инчунин, шоир 

ҳамчун донандаи хуби забони адабию гуфтугӯӣ шеърашро бо калимаю 

таркибҳои ҷӯра, ман - манӣ, забондарозӣ, хиҷил оро дода, аз санъатҳои 

шеърии сифатчинию суолу ҷавоб низ моҳирона истифода намудааст.  

Шоир дар шеъри дигари худ, ки «Бузаки чинӣ-минӣ» ном дорад, завқу 

рағбати тифлакону бачагонро нисбат ба парвариши ҳайвоноти хонагӣ бедор 

менамояд. Баъди хондани ин мисраъҳои дилнишин, албатта, симои зоҳирии 

он ҷонвараки хонагӣ – буз пеши назари бачаҳо ҷилвагар мегардад:  

Бузаки чинӣ-минӣ 

Ду рӯз шуд дарди бинӣ.  

Якборагӣ беҳол шуд,  



111 
 

Ҳарду гӯшаш кашол шуд.  

 

Биниашро як маҳал 

Газид оруи асал.  

Ору «укол» - аш намуд,  

Бинияш хуб варам шуд.  

 

Табиби хуб шуд ору,  

Заҳри ору шуд дору,  

Шуд бузи чинӣ-минӣ 

Халос аз дарди бинӣ [34, 103].  

Шеъри мазкур мувофиқ ба забони содаю равони кӯдакона иншо шуда, 

то ҷое маҳорати адибро ҳамчун шоири бачаҳо нишон додааст.  

Ғафур Мулло донандаи хуби адабиёти гузаштаи миллати худ, бахусус 

адабиёти шифоҳии он дониста мешавад ва ин гуна ашъори бачагонаи худро 

дар заминаи сурудҳои халқӣ офаридаааст ва ба ин гуфтаҳо шеъри «Бузаки 

чинӣ - минӣ»-и шоир мисол шуда метавонад, ки дар пайравии афсонаи 

халқии «Бузаки чинӣ - бинӣ» суруда шудааст. Дар ин хусус адабиётшинос 

Ҳасани Муродиён дар китоби худ «Фолклори бачагонаи тоҷик» чунин 

нигоштааст: «Хонаводае нест, ки ин афсона («Бузаки чинӣ- бинӣ» – М.Р.)-ро 

надонад, одаме нест, ки дар кӯдакияш ин афсонаро нашунида бошад» [109, 

128 - 129]. Аз ин гуфтаҳо бармеояд, ки шеъри «Бузаки чинӣ- минӣ» дар 

заминаи афсонаи халқии «Бузаки чинӣ - бинӣ» суруда шуда, эътирофи хосса 

касб кардааст.  

Шеъри «Кулчаи мухпарӣ» низ мувофиқ ба табъу завқи бачаҳо суруда 

шудааст. Аз муҳтавои шеър маълум мегардад, ки мавзуи он меҳнат ва 

пайравию тақлиди духтарбачагон дар корҳои хона ба модарони худ мебошад. 

Онҳо аз ҳар кори модар, бахусус аз хамир кардану фатир пухтани модар завқ 

мебаранд ва орзу мекунанд, ки ҳарчи зудтар калон шуда, ин гуна корҳоро ёд 

гиранд. Ғафур Мулло ҳамчун шоири бачаҳо ва донандаи хуби руҳу равони 



112 
 

онҳо ҳама майлу хоҳиш ва завқу салиқаи меҳнатдӯстии бачаҳоро пеши назар 

оварда, дар шеър моҳирона тасвир намудааст: 

Аз орди гандум  

Очам хамир кард.  

Хелиду хелид,  

Нони фатир кард.  

 

Аз пари мурғак 

Парпарӣ кардам.  

Рӯйи фатирҳо 

Мухпарӣ кардам [34, 98].  

Шеъри «Кулчаи мухпарӣ» низ бо забони содаву равони кӯдакона эҷод 

шуда, хусусияти баланди тарбиявию ахлоқӣ дорад. Шоир ба василаи ин шеър 

бачаҳоро ба меҳнатдӯстию ҳунаромӯзӣ ва одат кардан ба кору бори хона 

ҳидоят мекунад.  

Шеъри «Лала кун» низ бо забони содаву равони кӯдакона иншо шуда, 

он метавонад зуд мақбули кӯдакон, хосса духтарбачагони синни хурди 

мактабӣ гардад. Онҳо ба ҳама корҳои модари худ зеҳн мемонанд ва дар 

корҳои хона, аз ҷумла дар нигоҳу бини тифли хона, чи гуна дар сари гаҳвора 

нишаста суруди алла хондани модар ва тифлаки худро хобондани ӯ ба 

духтарбачаҳо писанд меояд ва онҳо ин амалро дар алоҳидагӣ бо зочаҳои худ 

бо як шавқу мароқи беандоза иҷро мекунанд, ҳамин лаҳзаи ҷолиб дар шеър 

чунин тасвир ёфтааст: 

Зочама алла гуфтам,  

Зочама лала гуфтам,  

            Зочама хобаш ояд,  

Хобаки бобаш ояд [34, 97].  

Ҳамчунин бачаҳо ба ниҳолу гулҳои хонагӣ дилбастагии зиёд доранд 

ва дар парвариши онҳо ба падару модарони худ пайравӣ менамоянд. Ҳамин 

гуфтаҳо дар шеъри «Садбарги сафеди ман»-и шоир ба мушоҳида мерасад: 
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Садбарги сафеди ман,  

Ман бӯйи туро бӯям.  

Дар кӯзача об орам,  

Ман рӯйи туро шӯям.  

 

Пажмурда нашав не - не,  

Доим тару тоза бош,  

Ҳар лаҳза ба сӯйи ман,  

Бӯе, ки ту дорӣ, пош [34, 124].  

Кӯдакону мактаббачагони хурдсол аз ҳар гуна бозиҳои шавқовар руҳу 

илҳоми тоза гирифта, ин гуна бозиҳо шавқу завқи онҳоро ба хондани шеъру 

таронаҳои кӯдакона бедор мекунад.  

Ҳамин гуфтаҳо дар шеъри «Заргӯшакбозӣ»-и Ғафур Мулло тасвир 

ёфтааст. Тарзи гузаронидани бозии заргӯшакбозӣ чунин аст: бачаҳо давра 

шуда, якеро заргӯшак таъйин карда, ӯро дар байни давра мегузоранд, 

чашмонашро мебанданд. Касе, ки дар рафти бозӣ ба сари ӯ «кут» мезанад, 

онро гурба меноманд ва заргӯшак гиламанд шуда, кӯшиш мекунад, ки 

гурбаро ёбад, ҳамин ки гурбаро пайдо намуд, боз дигареро ба давра 

медароранд. Ҳамин гуна, суханбозиҳои содаю равони кӯдакона дар шеъри 

«Заргӯшакбозӣ»-и шоир бараъло ба чашм мерасад:  

 

Заргӯшаки маст,  

Чашмота бастӣ,  

Гурба туро зад,  

Якҷо нишастӣ.  

 

Заргӯшаки маст,  

Гӯш ба мо кун,  

Гурба туро зад,  

Чашмота во кун [34, 110].  
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Ҳамин «Заргӯшакбозӣ» яке аз бозиҳои маъмули кӯдакона дониста 

мешуд. Ин гуна бозиҳо табъи кӯдаконро болида намуда, эҳтирому муҳаббати 

онҳоро нисбат баҳамдигар зиёдтар мегардонад.  

Дар хусуси машғул шудани кӯдакон ба бозиҳои гуногун ва аз ин гуна 

бозиҳо шавқу завқ пайдо кардани онҳо нисбат ба чизе нависандаи машҳури 

рус А.М. Горкий бамаврид гуфтааст: «Бо ҳар чиз бозӣ мекунад ва олами 

ҳастиеро, ки ӯро иҳота кардааст, пеш аз ҳама ва осонтар аз ҳама дар бозӣ ва 

ба воситаи бозӣ дарк менамояд… бо сухан ҳам бозӣ мекунад» [95, 13].  

Шеъри «Заргӯшакбозӣ» мувофиқ ба фаҳмишу забони равони бачагона 

иншо шуда, ба осонӣ мақбули табъу завқи бачаҳо мегардад.  

Қайд кардан зарур аст, ки офаридани осори бачагона аз адиб содагӯию 

содабаёнӣ, кӯтоҳу ихчам ва мушаххасу дақиқ баён намудани фикрро талаб 

мекунад, то ин ки ба табъу завқи тифлакону наврасон писанду созгор ояд ва 

зуд онҳо мазмуну муҳтавои матнро фаҳмида, онро ҳарф ба ҳарф аз бар карда 

тавонанд: «Барои адабиёти бачагон покизагӣ ва боигарии забон махсусан 

муҳим аст, – мегӯяд Шоири халқии Тоҷикистон Мирсаид Миршакар. – 

Забони китоби бачагон бояд образнок, равон, бой, бурро ва фаҳмо бошад. 

Тавре навиштан даркор аст, ки дар ҷумла ягон калима зиёдатӣ набошад, ҳар 

як ҷумла маҳз он чиро, ки шумо нишон додан мехоҳед, тамоман аниқ ва 

дуруст ифода кунад» [105, 14 - 17]. Аз ин лиҳоз, гуфта метавонем, ки Ғафур 

Мулло низ дар асоси ҳамин гуфтаҳои намояндаи воломақоми адабиёти атфол 

осори бачагонаи худро эҷод намудааст.  

Тасвири фаслҳои сол низ дар ашъори бачагонаи Ғафур Мулло ҷойи 

намоёнро ишғол мекунад. Бачаҳо ҳам ҳар як фасли солро бо рамзҳои 

дилнишину дилпазираш писандида, аз фарорасии онҳо шоду масрур 

мегарданд.  

Фасли зимистон яке аз фаслҳои дӯстдоштаи бачагону наврасон ба 

ҳисоб меравад. Бачаҳо бо як умеду ихлоси бепоён фасли сармо, махсусан дар 

ин фасл барфпӯш гардидани табиат, фаро расидани соли навро бо арчаи 

солинавию бобои барфӣ мепарастанду интизорӣ мекашанд. Ҳама хурсандию 
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шодмонии бачаҳо дар рӯзи таҷлили соли нав, махсусан саҳнаи рақсидану 

сурудхонон давр задани бачаҳо бо бобои барфӣ дар гирди арчаи идона бисёр 

ҳам дилкашу гуворост ва ин ҳама шодию сурури бачаҳо дар ин лаҳзаҳои 

хотирмон дар шеъри «Бобои барфӣ» бо маҳорати хосаи шоирона тасвир 

ёфтааст:  

Бобои барфии мо,  

Аҷаб кулворча дорад.  

Дар даруни кулвораш 

Конфету кулча дорад.  

 

Рақсад ӯ гирди арча,  

Риши ӯ монанди барф,  

З - омадани соли нав,  

Зи шодӣ мезанад ҳарф [34, 116].  

Дар шеъри «Бобои барфӣ» шоир хурсандию шодмонии кӯдаконро дар 

рӯзи таҷлили соли нав ва боридани барфу барфбозии кӯдаконро ба риштаи 

назм кашидааст.  

Фасли баҳор ҳам яке аз фаслҳои зеботарини сол ба ҳисоб рафта, бо 

фарорасии он тамоми набототу ҳайвонот ба ҷунбишу ҳаракат даромада, ба 

нашъунамо оғоз мекунанд. Алалхусус, омадани ин фаслро бачагону наврасон 

бесаброна интизорӣ мекашанд. Ғафур Мулло он лаҳзаи хурсандию 

шодмонии бачаҳоро пеши назар оварда, шеъри бачагонаи «Наврӯз»-и худро, 

бо тасвири он ки бачагон аз вуруди иди Наврӯз шодмону руҳбаланд шуда, аз 

зебоии табиат, шукуфтани гулҳои баҳорӣ завқ мебаранд ва омадани баҳору 

таҷлили иди Наврӯзро бесаброна интизор мешаванд, дар ҳамин руҳия 

навиштааст:  

Хуш омадаӣ, Наврӯз,  

Дар мулки маҳбуби мо,  

Наврӯзи ҷаҳонафрӯз,  

Дар кишвари ҳуби мо.  



116 
 

 

Аз омаданат шодем,  

Гул дар кафу гулбозӣ.  

Гӯё, ки ба боғу роғ 

Ҳамроҳи мо метозӣ [34, 122].  

Ҳарчанд шеъри мазкур бо забони содаву равони кӯдакона гуфта шуда 

бошад ҳам, вале маънои баъзе аз калмаҳои он, хосса калимаи «ҳуб»-ро ки 

маънои меҳру муҳаббатро дорад, хонандаи синни хурди мактабӣ 

намефаҳмад, ба шарте ки устодаш ба ӯ ёрӣ надиҳад. Ҳол он ки яке вижагии 

шеъри бачагона содагии забонии он ба ҳисоб меравад, хонанда бояд матнро 

зуд аз бар карда тавонад ва ба ягон нофаҳмоӣ рӯ ба рӯ нагардад.  

Шеъри «Олуяк»-и шоир ҳам бо забони содаю равон ва мувофиқ ба 

табъу завқ ва руҳияи баланди кӯдакон иншо шудааст: 

Олуяки ман ниҳоли зебост,  

Зебояку зеби ҳавлии мост.  

Аз шаддаи гул ниҳода бар сар 

Гулҳои пур аз бӯйи муаттар.  

Бигзашта шамоли шӯх сӯяш,  

Бигзашта равад, барад зи бӯяш [34, 123].  

Шоир дар ин шеъри худ бо маҳорати баланди тасвир манзараи воқеии 

баҳорро дар мисоли олуи гулбасар нишон додааст.  

Дар шеъри «Баъди борон» шоир борони баҳориро, ки аз боридани он 

табиат тозаю гуворо ва дашту даман сабзпӯшу пурлола мегардад, ситоиш 

намудааст. Махсусан дар ин лаҳзаҳо бачаҳо шоду масрур гардида, ба 

тамошои кӯҳу пушта мераванд ва ҳар гуна гулу гиёҳҳои баҳорӣ, хосса лолаву 

сияҳгӯш чида ба хонаҳои худ меоранд: 

Баъди боронаки соз 

Осмон шуд тоза боз.  

Мо сӯйи ёла рафтем,  

Чидани лола рафтем.  
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Лола чидем, сияҳгӯш 

Аз таги шӯраву пӯш.  

Пушта ба пушта рафтем,  

Ба хона гашта рафтем [34, 117].  

Умуман, тасвири фаслҳои сол ва манзараҳои дилрабою дилнишини 

табиати нотакрори диёр дар дигар ашъори бачагонаи шоир, ба монанди «Дар 

зимистон», «Соли нав», «Бачаи сармо», «Курпаи замин», «Баъди борон», 

«Шир-шири зангӯлаҳо», «Турна», «Лола даронад кулоҳ» ва «Боронак» 

мавқеи бориз доранд. Шоир бо ин гуна ашъори диловези худ хостааст ба 

бачагону наврасон дар ватандӯстию меҳанпарастӣ, дӯст доштани табиати 

ҳамешабаҳори диёр ва тамоми набототу табиати он раҳнамо бошад.  

Агар аз ҷиҳати шеърият ба ашъори бачагонаи Ғафур Мулло ҷиддан 

назар намоем, мебинем, ки дар баъзе аз ашъори барои бачаҳо эҷодкардаи ӯ 

гоҳо қоидаҳои шеърӣ риоя карда нашудаанд, вале бо мазмуну муҳтаво онҳо 

мувофиқи табъи бачаҳо мебошанд.  

Дар миёни ашъори бачагонаи Ғафур Мулло ҳастанд шеърҳое, ки 

дорои вазну қофияанд, вале дар асл аз шеърияти ҳақиқӣ маҳруманд. Ба 

гуфтаҳои мазкур шеъри «Бобои барфӣ»-и Ғафур Мулло, ки дар боло оварда 

шуд, мисол шуда метавонад.  

Бояд гуфт, ки камбудии баёнгашта махсуси ашъори бачагонаи танҳо 

Ғафур Мулло набуда, дар шеъри бисёр адибони дигаре, ки барои бачагон 

эҷод кардаанд, мушоҳида мешавад. Ҳамин ҷиҳати шеъри бачагонаро дар 

назар дошта, устоди донишманд Раҷаб Амонов бамаврид гуфтааст: «Асарҳое, 

ки дар намуд, ба сабаби дорои вазну қофия будан, шеъранд, аммо дар амал аз 

шеърияти ҳақиқӣ маҳруманд, дар маҷмуаҳои назми бачагона ҷойи намоёнро 

ишғол кардаанд» [69, 252].  

Сарфи назар аз нуқси баёнгашта, ки дар баъзе аз ашъори бачагонаи 

Ғафур Мулло мушоҳида мешавад, қисмати зиёди шеърҳои ӯ мувофиқ ба 

талаботи назми бачагону наврасон навишта шуда, моҳияти хуби тарбиявӣ 

доранд.  
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Доираи тасвир ва мундариҷаи мавзуъҳо дар ашъори бачагонаи Ғафур 

Мулло доманадор буда, ҳар як байти шеъраш бачаҳоро ба хондани китоб, 

ҳунаромӯзӣ ва таълиму тарбияи шоиста гирифтан ҳидоят мекунад.  
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Хулосаи боби II 

Аз таҳқиқи ин бахши рисола маълум мегардад, ки мавзуъ ва 

мундариҷаи ашъори Ғафур Мулло бештар ба масъалаҳои иҷтимоӣ бахшида 

шуда, шоир ба василаи каломи мавзун бисёр масъалаҳои муҳимми зиндагӣ, 

аз қабили муҳаббат ба халқу ватан, арҷгузорӣ аз заҳматҳои падару модар, 

ҳифзи арзишҳои миллӣ ва боигариҳои табиӣ, васфи табиати зебои диёр, 

доштани ахлоқи ҳамидаи инсонӣ ва ғайраро ба миён мегузорад ва ба ҳамин 

васила кӯшиш менамояд, ки дар тарбияи ахлоқӣ ва ҳисси худшиносии 

хонандаи худ саҳм гузорад.   

Ашъори ҳаҷвии Ғафур Мулло аҳамияти зиёди тарбиявию ахлоқӣ 

дошта, наврасону ҷавононро метавонад ба роҳи росту бехатои зиндагӣ 

ҳидоят намояд, чунки дар ин гуна шеърҳо шоир хислатҳои манфии одамонро 

ба зери тозиёнаи танқид гирифтааст, то ки ҷамъият аз нопокҳо, 

мардумфиребон, пулпарастон ва бефитратон озод бошад. 

 Забон ва услуби нигориши ашъори ҳаҷвии Ғафур Мулло равону фаҳмо 

буда, аз забони гуфтугӯии халқ сарчашма мегирад. Ҳаҷвиёти шоир бо 

истифода аз санъатҳои гуногуни бадеӣ ороста шудаанд.  

Умуман, мавзуъ ва мундариҷаи ашъори ҳаҷвии шоир домани фароху 

густарда дошта, дар заминаи адабиёти шифоҳӣ эҷод шудааст. Аз ин лиҳоз, 

ҳаҷвиёти шоир дар қатори беҳтарин асарҳои ҳаҷвии адабиёти муосири тоҷик 

меистад ва сазовори таваҷҷуҳи хосса мебошад.  

Ғафур Мулло дар гуфтани шеъри бачагона низ маҳорати хосса дорад. 

Доираи тасвир ва мундариҷаи мавзуъҳо дар ашъори бачагонаи шоир низ 

доманадору фарох буда, ҳар як байти шеъраш бачаҳоро ба хондани китоб, 

ҳунаромӯзӣ, эҳтироми падару модар, дӯст доштани ватану диёр ва таълиму 

тарбияи дуруст гирифтан ҳидоят мекунад.  
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БОБИ 3. ХУСУСИЯТҲОИ УСЛУБӢ ВА БАДЕИИ ОСОРИ 

ҒАФУР МУЛЛО 

 

3. 1. Забон ва тарзи баёни ашъори шоир 

Ҳар як адиб забон ва услуби хоссаи нигорандагии худро дорад ва 

ҳунари офарандагии адиб, махсусан, ба воситаи забону услуби хоссаи ӯ 

маълуму муайян мегардад. Адибони мо чи дар даврони гузаштаи таърих ва 

чи дар даврони шуравӣ ба маҳдудиятҳои гуногуни давр гирифтор шуда, 

осори худро мувофиқ ба талаботи давру замон офаридаанд. Дар ин хусус 

адабиётшиноси варзидаи тоҷик Худоӣ Шарифзода чунин қайд намудааст: 

«Кӯшиши мувофиқат ба мафкураи умумӣ, ба ғоя ва ҷаҳонбинии ягона 

мутобиқ шудани адабиёт, маҳдудияти истиқлоли фаъолиятҳои фардӣ оммавӣ 

шудани меъёрҳои ҳунарии забонӣ мебошад. Бо вуҷуди ин адибони 

соҳибистеъдод хусусиятҳои хоси услуби эҷодии худро доранд, ки аз 

шахсияти онҳо, аз омодагиҳои илмию фарҳангӣ ва адабиашон вобаста буд» 

[147, 11].  

Яке аз шоирони боистеъдоди ҳавзаи адабии Хатлон Ғафур Мулло низ 

ҳамқадами замон буд ва ҳама бурду бохти давр ва шикасту рехти он дар 

шеъраш акс ёфта, бо махсусиятҳои услуби баёни шоир тавсифу тасвир 

шудаанд. Ғафур Мулло шоирест, ки забону услуби нигорандагии худро 

дорад. Ҳамин мавзуъ ва мундариҷаи интихобнамудаи Ғафур Мулло, услуби 

хоссаи шоирона ва забони содаю оммафаҳми ӯ сабаб гардидааст, ки мавқею 

нуфузи шоир дар миёни аҳли қалам ва хосса хонандагону шунавандагони 

шеъраш то ҷое боло рафта, шеъри ӯ ҳаводори худро пайдо намояд.  

Роҷеъ ба забон, услуб ва мазмуну мундариҷаи ашъори Ғафур Мулло 

олимону адибони шинохтаи кишвар, ба монанди Ашӯр Сафар, Қутбӣ Киром, 

Қурбоналӣ Раҷаб, Ҳасани Муродиён, Раҷабалӣ Худоёрзода, Исроил 

Иброҳимов, Усмон Билолӣ ва дигарон арзишдоварӣ намуда, ба шеъри ӯ 

баҳои мусбат додаанд [31, 46 - 47; 34, 3].  
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Ҳангоме ки ба ашъори шоир ошноӣ пайдо мекунӣ, хуб пай мебарӣ, ки 

Ғафур Мулло дар ҳақиқат шоири боистеъдод аст.  

Албатта, бо як забони фасеҳу фаҳмо ва равону дилкаш дилҳоро бо 

сухани волои худ мусаххар намудан номумкин буда, балки баҳри пухтаву 

суфта шудани ин суханҳо шоиру суханвар ҷигархун мешавад, то шеъраш 

пухтаву мавзун гардида, қабули табъи дигарон шавад. Тавре худи шоир 

изҳор кардааст: 

Дар сари байтам ҷигар хун мешавад,  

Байти шеърам пухта, мавзун мешавад [33, 59].  

Маълум аст, ки меҳнату заҳмати эҷодӣ, шабзиндадориҳои шоир 

метавонанд шеъру забону сухани ӯро боз ҳам бурротару гиротар гардонанд 

ва ба хонандаву шунаванда, бахусус мухлиси шеъраш, кайфияту илҳом 

бибахшад.  

Яке аз вазифаю ҳунари асосии адиб дар он зоҳир мегардад, ки ӯ 

забони халқи худро, гавҳару дурдонаҳои носуфтаи онро сайқал додаву пухта 

гардонида, пешкаши дигарон намояд: «Нависанда бояд устоди каломи бадеӣ 

бошад. Захираи луғавии халқи худро чунон моҳирона истифода барад, ки 

хонанда аз мутолиаи асарҳои ӯ дунё - дунё завқ гирад. Забонро халқ 

меофарад ва нависанда бояд ба халқ ҳамаи ин тароват ва ҳусни ин забонро 

нишон диҳад»,– гуфтааст устод Мирзо Турсунзода [81 150].  

Қобили ёдоварист, ки Ғафур Мулло аз зумраи ҳамон донандагони 

хуби каломи бадеӣ ба ҳисоб рафта, аз захираи луғавии забони миллати хеш 

дар шеъраш бо маҳорати хоссаи нигорандагӣ истифода намудааст.  

Масъалаи дигаре, ки дар пеши ҳар адиб гузошта мешавад, ин аст, ки 

бояд асари ӯ бо забони содаву равон, дар омезиш бо забони зиндаи халқӣ ва 

забони шевову равони адабӣ иншо шавад. Ҳақ бар ҷониби устод Айнист, ки 

дар ин хусус чунин гуфтааст: «Забони авоми тоҷик забонест, ки вайро оммаи 

тоҷик фаҳмад, дар ҷумлабандӣ, дар ташбеҳҳо, дар киноя ва истиораҳо, дар 

забулмасалҳо ва дар дигар бобатҳо хусусият ва руҳи забони тоҷикӣ риоя 

карда шуда бошад» [2, 220].  
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Ҳамаи гуфтаҳои болоро мо айнан дар шеъри Ғафур Мулло мушоҳида 

менамоем, аз ҳар мисраи шеъри шоир мо ҳам ғизои маънавӣ ва ҳам ғизои 

завқӣ – зебоипарастӣ мегирем. Калимаю таркибот дар шеъри шоир рехтаву 

пурмазмун, дилчаспу хотирмон буда, ба кас ҳаловати маънавӣ мебахшад: 

«Нависанда, – мегӯяд устоди донишманд Носирҷон Маъсумӣ, – тавассути 

забон ва услуби пешгирифтааш ба халқаш гуфтугӯ мекунад» [100, 120].  

Хусусияти асосии услуби ашъори Ғафур Муллоро ашъори 

инсондӯстонаю сулҳҷӯёнаи ӯ фаро мегирад: 

Мо ҳомии сулҳем ба он анбозем,  

Ҳамболи кабӯтарони дар парвозем.  

Мо пушту паноҳи мардуми дунёем,  

Мо қотили ҷангу соҳиби эъҷозем [33, 27].  

Шоир тамоми ҳастии худро ба тарғиби дӯстию якдигарфаҳмии 

инсоният бахшида, «мо»-и шоир ишорат ба мардуми меҳмоннавозу 

инсондӯсти тоҷик аст. Дар шеъри дигари шоир низ калимаи «мо» ишора ба 

дӯстию одамияти миллати шарафманди тоҷик буда, шоир аз ҳамагон даъват 

менамояд, ки бояд хори душманӣ решакан карда шуда, ба ҷойи он ниҳоли 

дӯстӣ павариш ёбад, хорҳои душманиро сӯхта, мевабоғи дӯстӣ бунёду 

офарида шавад:  

Решакан созем хори душманӣ,  

Мо дарахти дӯстиро парварем.  

Хорҳои душманиро сӯхта,  

Мевабоғи дӯстиро офарем [33, 41].  

Ҳамаи ин даъватномаҳои хайрҳоҳонаю инсондӯстонаи шоир дар 

даврони соҳибистиқлолӣ ва Ваҳдати миллии кишвар бо ташаббуси бевоситаи 

сулҳҷуёнаву халқпарваронаи фарзанди фарзонаи миллат –Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар миёни 

миллати шарафманду инсондӯсти тоҷик ва Ватани меросии он роҳандозӣ 

шуда, заминаи мустаҳками миллӣ касб кардааст.  
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Мавзуи одаму одамгарӣ, сулҳу дӯстӣ, некию накӯкорӣ ва дигар хисоли 

неки инсонӣ тамоми осори шоирони форсу тоҷикро фаро гирифтааст. Ғафур 

Мулло низ ин мавзуоти рӯзмарраи одамиро меҳвари асосии ашъори худ 

қарор додааст.  

Масалан, дар шеъри ҳаҷвии «Балои нафс» шоир одамонеро, ки овораю 

раҳгумзадаи нафси бади худу мубталои он гашта, оромию осудагии ҳаёт ва 

зевари ҷавонмардии худ – одамигариро фаромӯш кардаанд, маломату 

сарзаниш намудааст: 

Овора гашта меравӣ ту аз қафои нафс,  

Баски ҳамеша гаштаӣ ту мубталои нафс.  

Одамгарӣ ҳам аз пайи нафсат ба бод рафт,  

Боре надидӣ, сер шавад иштиҳои нафс.  

Аз пушти нафс дар такупӯе шудӣ мудом,  

Охир, надонам, чист туро муддаои нафс [34, 61].  

Шоир дар шеъри боло яке аз хислатҳои пасти инсонӣ – ҳарисию 

тамаъпешагиро бо забони кинояомези муассир тасвиру мазаммат намудааст.  

Ҳамин гуна устокориҳои шоирона дар ашъори бачагонаи шоир низ 

баръало ба чашм мерасанд. Шоир дар ин гуна шеърҳои пандомезаш 

тавонистааст, ки бо бачаҳо ба забони содаву равони онҳо суҳбату гуфтугӯ 

намояд, аз дарди дили онҳо огоҳ гардад ва ҳамешаву ҳар лаҳза мушкилкушои 

корҳои онҳо бошад. Шоир ҳамчун бобои барнодил гоҳ ба бачаҳо афсона 

мегӯяд, гоҳе чистонҳо мешунавонад ва дар ҷойи дигар бо онҳо зарофатгӯйӣ 

мекунад. Муҳим аз ҳама, шоир тавонистааст, дар шеърҳои бачагонаи худ аз 

калимаҳои сирф тоҷикию маҳаллӣ ҳамчун ангораҳо, ки созгор ба табъу завқи 

бачагон мегарданд, бамавриду муносиб истифода барад.  

Шоир дар шеъри «Найзабурут»-и худ ҷонвараки хонагӣ – гурбаро, ки 

тифлакону наврасон ба он майли беандоза доранд, бо тамоми шаклу 

шамоилаш бо забони равону дилчаспи кӯдакона, ки сар то по аз калимаҳои 

сирф тоҷикӣ иборат аст, чунин тасвир намудааст: 

Гурбаи ман найзабурут,  
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Истода гоҳе ба сукут,  

Гоҳе бурут шона кунад,  

Тори буруташ наканад.  

 

Сагчаро фих - фих кунад,  

Буруташа сих кунад,  

Гоҳ «мияв - мияв» гӯяд,  

Гоҳ дудаста рӯ шӯяд [34, 106].  

Шеър ба забони равону дилчаспи кӯдакона суруда шуда, калимаю 

таркиботи бурут, найзабурут, қарор, шикор, сих ва калимаҳои тақлидии 

«фих - фих», «мияв - мияв» ба шеър равонию оҳангнокӣ бахшидаанд.  

Ғафур Мулло дар ашъори худ аз калимаҳои серистеъмоли адабию 

маҳаллӣ, мақолу зарбулмасалҳои шевои мардумӣ истифода намудааст, ки 

ҳамаи ин комёбиҳо аз шоир дониши баланди забониро тақозо мекунад. 

Гуфтан мумкин аст, ки Ғафур Мулло ҳамчун омӯзгори пуркор ва 

рӯзноманигори ҳақиқатгуфтор аз хату забони миллати хеш ва гӯйишҳои 

пурқимати мардумӣ огоҳии комил дошта ва дар шеъраш аз онҳо самаранок 

истифода намудааст.  

Яке аз машҳуртарин нависандагони рус Константин Федин дар хусуси 

донистани забону услуб, аз ҷумла донистани забон, ки асоси услубро ташкил 

медиҳад, чунин гуфтааст: «Асоси услуб, ҷони онро забон ташкил медиҳад. 

Забон шоҳи тахтаи шоҳмоти услуб мебошад. Шоҳ набошад, ҳеҷ гуна бозӣ 

нест. Забон набошад, ҳеҷ гуна нависанда нест» [139, 3].  

Забон воситаи муҳимтарини мубодилаи инсонӣ ва сарвати бебаҳои 

маънавии халқ аст. Аз ин лиҳоз, ҳимояту ҳифозати он вазифаи аҳли ҷомеа, 

хосса адибону шоирон мебошад.  

Ҳамин аст, ки Ғафур Мулло ҳамчун адиб, пеш аз ҳама, худро ҳомии 

хату забони миллати хеш дониста, бо эҳсоси баланди ватандӯстона чунин 

гуфтааст: 

Ман чу сарбозам кунун имрӯз дар ҳифзи забон,  
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Ҳифзи он имрӯзҳо сарбоз мехоҳад дигар.  

Шабнами шаббода афшонад ба мижгони сухан,  

Чун нигоҳи офтоб эъҷоз мехоҳад дигар [33, 134].  

Ғафур Мулло на танҳо забони миллати худро медонисту ба он арҷ 

мегузошт, балки тавассути шеърҳои нишонраси худ дигаронро низ баҳри 

омӯзиши забони миллӣ, ҳимояту ҳифозати он даъват менамуд ва касонеро, ки 

ба қадри хату забони миллати худ намерасанд, ношукри миллату давлат, 

дину мазҳаб ва ҳатто носипоси шири модару аллаҳои шабҳои бехобии ӯ 

медонад. Ҳама ин нангу ори ватандӯстонаю миллатгароёнаи шоир дар шеъри 

«Забонгумкардаҳо»-и ӯ бараъло намудор гаштаанд:  

Гар забондоне забон гум кардааст,  

Дар ҷаҳон асту ҷаҳон гум кардааст.  

Шири модар оқибат кӯраш кунад,  

Аллаҳояш хоб дар гӯраш кунад.  

Нокасе, ки ӯ забон гум кардааст,  

Мазҳабаш ӯ ройгон гум кардааст.  

Шири модар оқибат кӯраш кунад,  

Аллаҳояш зинда дар гӯраш кунад [33, 143].  

Шеъри мазкур бо забону услуби равони шоирона суруда шуда, 

инчунин дар худ мазмуни баланди ватандӯстиро таҷассум намудааст. Қобили 

ёдоварист, ки ғазали «Забонгумкардаҳо»-и Ғафур Мулло дар пайравии шеъри 

«Забонгумкарда»-и устод Лоиқ Шералӣ суруда шуда, қариб ки ҳарду шеър 

ҳам дар як вазну оҳанг, бо мазмуну муҳтавои фарогир иншо шудаанд.  

Яке аз муваффақияту дастовардҳои дигари эҷодии Ғафур Мулло дар 

он аст, ки ӯ тавонистааст дар осори бадеии худ аз гӯйишҳои мардумӣ ва 

махсусан мақолу зарбулмасалҳои халқӣ моҳиронаю шоирона истифода 

бурда, ба ин васила шеъри худро хонданбобу равон ва мувофиқ ба табъи 

хонанда гардонад.  

Масалан, шоир дар дубайтии зерини худ калимаи «шалпар»-ро, ки 

маънои мондашавию хаста шуданро дорад ва яке аз серистеъмолтарин 
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калимаҳои шевагии мардуми ҷануб ба ҳисоб меравад, моҳирона истифода 

намудааст: 

Манам доро аз ин дилдории дил,  

Надорам ғам зи ғамбардории дил.  

Миёни роҳ гар шалпар шудам ман,  

Шудам сарбор чун сарбории дил [32, 148].  

Ё дар шеъри дигари шоир калимаи серистеъмоли мардумии «кулук», 

ки маънои нотавону бемадор ва хаму чанг задани қоматро дорад ва ин калима 

ҳам хоси гӯйиши мардуми ҷануб, бахусус мардуми Кӯлоб, ба ҳисоб меравад, 

дар шеър чунин истифода шудааст: 

Эй чарх, кунун риштаи дукам кардӣ,  

Дар ҷомаи пурсеҳр ту кукам кардӣ.  

Дар пастию дар баландии роҳи ҳаёт,  

Афтондию хезондӣ, кулукам кардӣ [32, 145].  

Шеър бо забону услуби шоирона навишта шуда, мундариҷаи онро 

шикояту шикваи рӯзгор, азобу ранҷи замона фаро гирифтааст.  

Дар шеъри дигари шоир калимаи «пук», ки яке аз калимаҳои сирф 

тоҷикии шеваи мардуми ҷануби кишварамон ба ҳисоб меравад, бамавриду 

муносиб истифода шудааст:  

Шайтон, ки бинои фитнаро сохт, аҷаб,  

Туҳматчӣ - ако ба кина пардохт, аҷаб,  

Туҳматчӣ «муҳандис» асту «меъмор» – шайтон,  

Ин лонаи пук агар сарафрохт, аҷаб [33, 162].  

Шеър бо мазмуну муҳтавои худ ноадолатию ноҳақиҳои даврро 

инъикос намудааст. Дар шеър калимаю таркибҳои шайтон, туҳматчӣ ва 

муҳандису меъмор дар либоси киноя омадаанд. Аз ҷумла, дар шеър калимаи 

«пук», ки маъноҳои мухталиф: донаи пук – донаи бемағзу сабук, ба таври 

дигар донаки пуч; тарбузи пук – тарбузи палакмурдаи белаззат; одами пук 

– одами серҷоғу ёвагӯро ифода мекунад, вале дар шеъри боло ибораи «лонаи 
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пук» маънои маҷозӣ дошта, инчунин маънои хонаи ноустувору бемоя, ки дар 

он ягон ҳақиқату аслият дида намешавад, омадааст.  

Дар шеъри ҳаҷвии «Эй, хӯше!» шоир аз калимаҳои серистеъмоли 

мардумии ҷиз-ҷиз (ҷз-ҷз), шашлик (кабоб ё сихкабоб) бамавриду муносиб 

истифода намудаааст: 

Ҷиз - ҷизи сихи кабоб аз гӯшае 

Дод овози хуше бар гӯши ман.  

Боз шуд карнай барин беихтиёр 

Иштиҳои баставу хомӯши ман.  

Ман аз он шашлик харидам чор лик,  

Лаззат аз ҳар ликка бурдан хостам.  

Чанд каш - каш карда бо рагҳои гӯшт,  

Андар ин кашмокашакҳо костам [34, 38].  

Дар шеъри зерини бачагонаи шоир калимаҳои серистеъмоли адабӣ ва 

гуфтугӯию мардумии кашол (хам, овезон), варам (омос), инчунин укол 

(сӯзандору) истифода шудаанд, ки аз маҳорати нигорандагии шоир дарак 

медиҳад: 

Бузаки чинӣ - минӣ 

Ду рӯз шуд дарди бинӣ.  

Якборагӣ беҳол шуд,  

Ҳарду гӯшаш кашол шуд.  

 

Биниашро як маҳал 

Газид оруи асал.  

Ору «укол» - аш намуд,  

Бинияш хуб варам шуд [34, 103].  

Дар шеъри «Замин» бошад, шоир аз калимаи мом, ки ҳаммаънои 

калимаи модар [137, 700] аст, истифода намуда, замини муқаддасро модари 

тамоми одамият донистааст: 
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Заминро мом мехонем,  

Ҳама фарзанди он бошем.  

Ба паҳнои замини сабз 

Паноҳи якдигар ҷӯем,  

Ва рози якдигар гӯем [33, 35].  

Дар байти дигари ҳамин шеър шоир аз калимаи хушрӯ – зебо, ки яке 

аз калмаҳои маъмулу серистеъмоли мардуми ҷануб ба ҳисоб меравад, чунин 

истифода намудааст: 

Аҷаб хушбӯст бӯйи хок,  

Аҷаб хушрӯст рӯйи хок [33, 35].  

Аз ин гуна мисолҳо бармеояд, ки дар ашъори Ғафур Мулло калимаю 

таркибҳои зиёди халқии гуфтугӯӣ, ки баъзеи онҳо дар забони адабӣ ҳам 

маъмуланд, истифода шудаанд.  

Яке аз ҳамин гуна мисолҳои дигар калимаҳои кӯталу нишеб (шебу 

фароз) мебошанд, ки дар шеъри «Деҳа» истифода шудаанд: 

Деҳам ба канори Панҷи саршор,  

Роҳаш ҳама кӯталу нишеб аст.  

Дар куртаи сабзи кӯҳсорон 

Чун нақши баҳор дилфиреб аст [33, 39].  

Дар рубоии зерини шоир калимаи серистеъмоли халқии мижжа – 

мижгон ва ҳам санъати тазод тавассути калимаҳои шодиву ғам, ғаму шодӣ 

бамаврид корбаст шудаанд, ки то ҷое шеърро равону хушоҳанг гардонидааст: 

Дар хонаи даҳр шодиву ғам зоданд,  

Ин шодиву ғам барои одам зоданд,  

Оби ғаму шодиро ба ҳам пайваста,  

Бар сабзаи ҳар мижжаи мо нам доданд [33, 159].  

Дар шеъри дигар, ки «Банди суруд» унвон дорад, шоир аз калимаи 

сермаҳсули мардумӣ – салла, ки муродифҳои он дастор, аммома [137, 350] 

мебошад, истифода намудааст: 
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Ин хандаи лолаҳо ба пушта,  

Ин созу навои нойи чӯпон,  

Ин кӯҳи зи барф саллабаста,  

Ин авҷу барори кори деҳқон,  

Як банди суруди навбаҳорист [33, 64].  

Дар шеъри мазкур санъатҳои тавсифу ташбеҳ низ истифода шудаанд. 

Яъне, шоир қуллаи баланди барфпӯшро ба саллаи сафеде, ки мӯйсафедон 

мепӯшанд, ташбеҳ додааст.  

Шоир дар шеъри зерини худ аз калимаи лесидан ё лиштан, ки яке аз 

калимаҳои серистеъмоли мардуми ҷануб ба ҳисоб меравад, истифода 

намудааст:  

Аз фурӯғи ошкорои сухан,  

Зиндагӣ озод аз банди завол.  

Захмҳои дил табобат мекунад 

Хешро лесида монанди ғизол [33, 100].  

Дар шеъри «Чанори танҳо» шоир аз калимаи халқии шевагӣ сарқоқ ё 

сари қоқ, ки маънои яккаву танҳоро дорад, чунин овардааст: 

Сарсабзии худ чанори сарқоқ,  

Имрӯз зи дасти хеш додаст.  

Дар чорраҳа ситода ӯ рост,  

Гӯё ки асои дасти бод аст [33, 123].  

Дар шеъри «Тоқачинор» бошад, шоир аз ибораи маъмули халқии сари 

қоқ истифода намудааст:  

Бо шохи шикастаю сари қоқ,  

Истода хамӯш аз чӣ ҳайрон? 

Гоҳе ба сукуту гаҳ ба тамкин,  

Гоҳе бувад ӯ зи чӣ ҳаросон? [33, 125].  

Ҳарчанд ки шеърҳои мазкур як мазмунро ифода намоянд ҳам, вале 

шоир дар шеъри аввал калимаи сарқоқ ва дар шеъри сонӣ бошад, ибораи сари 

қоқро истифода намудааст.  
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Аз таҳқиқи осори Ғафур Мулло маълум гардид, ки шоир дар ашъори 

арзишманди худ аз калимаю таркиботи фаровони халқии гуфтугӯйӣ баҳри 

равону дилчасп гардидани шеъраш истифода намудааст.  

Ҷиҳати дигаре, ки ба забону услуби Ғафур Мулло ҳусн зам кардааст, 

ин истифодаи мақолу зарбулмасалҳои халқӣ дар эҷодиёти ӯ мебошад. Шоир, 

ки ҳамеша дар миёни халқ буд, аз ҳама кору пайкори халқи хеш ва, бахусус, 

гуфтаҳои мардумӣ – таъбиру зарбулмасал ва мақолҳои мардумӣ огоҳ буд, 

тавонистааст, баҳри боз ҳам дилчаспу хотирмон гардидани шеъраш аз онҳо 

моҳирона истифода барад. Ин аст, ки истифодаи таъбиру мақол ва 

забулмасалҳо дар асарҳои бадеӣ таърихи дерина дорад ва дар адабиёти 

муосири тоҷик аз осори бадеии устод Айнӣ, бахусус қиссаи «Одина»-и ӯ, 

сарчашма мегирад [104, 122].  

Масалан, дар шеъри зерини Ғафур Мулло таъбири «Девори намкаш» 

киноя аз одамони нозуктабъе, ки ҳама гапу чизи нофаҳмидаро ба худ 

мегиранду зуд аз дигарон меранҷанд, чунин истифода шудааст: 

Ту дар ворастагиҳо кам расидӣ,  

Ту дарёи дили шабнам надидӣ.  

Агарчи беғараз панде шунидӣ,  

Чу девори шикаста нам кашидӣ [33, 186].  

Ё таъбири «Сояи касеро аз девор тарошидан», яъне касеро ниҳоят 

бад дидан дар шеъри зерини шоир бамаврид корбаст шудааст: 

Ду ҳамдевор як девор доранд 

Ва ҳамдеворҳо ҳамсоя бошанд.  

Валекин сояҳои ҳамдигарро 

Аз ин девор доим метарошанд [33, 78].  

Зарбулмасалҳо низ дар эҷодиёти Ғафур Мулло, махсусан дар ашъори 

ҳаҷвии шоир мавқеи назаррас доранд. Шоир тавонистааст барои тасвири 

хислатҳои пасту разилаи қаҳрамонони манфии шеъри худ баҳри боз ҳам 

образноку дилчасп гардидани шеъраш аз мақолу зарбулмасалҳои халқӣ 

бамавриду муносиб истифода барад.  
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Аз ҷумла, дар шеъри зерин, ки «Давои қурут – оби ҷӯш» унвон дорад, 

шоир зарбулмасали маъмули «Давои қурут – оби ҷӯш»-ро тазминан 

истифода кардааст: 

Дар сояи девор бидидам, ки ба зӯр 

Истода ба ҳоли зор гӯсолаи бӯр.  

Якбора надонем, ки аз ӯ рафт мадор,  

Афтиду сараш кӯфт чунон сахт ба девор.  

Бинмуда бараҳна шоф он шофбурут,  

Гуфт: «Обаки ҷӯш бувад давое ба қурут» [34, 72].  

Дар шеъри «Муш гӯш дорад»-и шоир низ зарбулмасали маъмули 

«Девор муш дорад, муши он гӯш дорад» моҳиронаю шоирона дар қолаби 

тазмин истифода шудааст: 

Аз халқи бузургам ин мақол аст,  

Дар зиндагӣ панди безавол аст.  

          «Девори шикаста муш дорад,  

Мушест дар он ду гӯш дорад».  

Девори шикастаро назар кун,  

Аз муши дупои он ҳазар кун [34, 52].  

Инчунин, дар ашъори Ғафур Мулло як қатор мақолҳои серистеъмоли 

мардумӣ низ истифода шудаанд, ки мазмуну муҳтавои шеъри шоирро 

обуранги бадеӣ бахшида, ба назми шоир ҳусну таровати дигаре зам 

намудаанд.  

Масалан, дар шеъри зерини шоир зарбулмасали «Дарахти босамар 

сари хам дорад» бамаврид истифода шудааст: 

Донам, ки дарахти боровар,  

Сархам шаваду вале диҳад бор.  

Аввал бибарад ба хубӣ он суд 

Аз сардию гармиҳои бисёр [34, 59].  

Дар шеъри дигари шоир мақоли серистеъмоли халқии «Қатра - қатра 

ҷамъ шавад, дарё шавад» бо як услуби хоссаи шоирона ба қалам омадааст: 
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Гашта бо ҳам қатраҳо ёре шуда,  

Лаҳза - лаҳза ҷӯйи саршоре шуда,  

Боз чандин ҷӯйҳо бо ҳамравон,  

Рафта - рафта боз анҳоре шуда [33, 118].  

Ё дар байти пандомези зерини шоир, ки хонандаро ба омӯхтани илму 

ҳунар талқин мекунад, мақоли «Ба як мард чил ҳунар кам» моҳирона 

истифода шудааст: 

Гар туро гардад муяссар чил ҳунар,  

Рав, ҳунар омӯз бо саъйи дигар [33, 120].  

Ҳамин тавр, таъбиру ибораҳои рехта ва зарбулмасалу мақолҳои 

мардумӣ дар ашъори Ғафур Мулло истифода шуда, мазмуну маънии шеъри 

шоирро то андозае боло бардошта, забону услуби шоирро боз ҳам равону 

дилчасп гардонидаанд.  

Ғафур Мулло ҳамчун фарзанди деҳқон дар миёни кӯҳу пуштаи диёр 

ва ҳатто қад ба қади ҷӯякҳои киштаи деҳқон гашта, ба худ руҳу илҳоми тоза 

гирифта ва баҳри омӯхтани забон, донишу ҳикмати мардумӣ ҳамешаву ҳар 

лаҳза ҳамдаму ҳамсуҳбати мардум будааст. Шоир аз фарзанди деҳқони 

барӯманд будан ва дар роҳи эҷод аз марди деҳқон сабақи эҷод гирифтани худ 

меболаду ифтихор мекунад: 

Баёзи даштҳои сабздоман 

Нигоҳамро барад то дуриҳо боз,  

Бихонам аз варақҳои замин шеър,  

Маро деҳқони шоир аст устоз [33, 76].  

Нависандаи халқии Тоҷикистон устод Раҳим Ҷалил дар хусуси 

такмили маҳорати эҷодии адиб чунин гуфтааст: «Ба мағзи халқ, ба байни 

анбуҳи вай даромадан, зиракона ба ӯ нигаристан, гуфтори ӯро дақиқона 

шунидан шарти муҳимми асарнависӣ, омили асосии такмили маҳорати 

адабист. Инро худи таҷриба тасдиқ менамояд» [145, 159].  

Шоир ҳам бо шеърҳои барои калонсолон навиштааш ва ҳам тавассути 

шеърҳои барои тифлакону наврасон иншо намудааш, дар умум, ҳамагонро ба 
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одаму одамигарӣ ва доштани хислатҳои ҳамидаи инсонӣ ҳидоят кардан 

хоста, тавонистааст то андозае дар пешрафти маънавиёти миллати худ 

ҳамчун адиб саҳм гузорад. Ҳар як гуфтаи шоир дар заминаи забони адабию 

мардумии миллати хеш пухтаву суфта ва тезу нишонрас гардидааст. «Бисёр 

мунаққидон ба масъалаи маҳорати бадеӣ аҳамияти муҳим медиҳанд, аммо 

забонро, ки аз аслиҳаҳои асосии нависанда мебошад, аз хотир мебароранд, 

ҳол он ки забони асар як узви ҷудонашавандаи маҳорати бадеӣ мебошад, 

яъне дар бораи маҳорати бадеии нависанда гап зада истода, забони ӯро 

фаромӯш кардан мумкин нест» [102, 405].  

Маҳорати эҷодии Ғафур Мулло бо забондониаш услуби хоссаи 

нигорандагии ӯро муайян намудааст. Аз мутолиаи шеъри шоир пеши назари 

хонанда гоҳ ҳазлу шӯхӣ, гоҳ арзу таваллои ошиқу маъшуқ ва гоҳо тасвири 

манзараҳои сеҳрофарини пурнақшу нигори диёр, махсусан табиати 

ҳамешабаҳори он меояд.  

Хулоса, осори Ғафур Мулло гуногунмавзуъ, доманфарох ва серҷабҳа 

буда, ӯ дар офаридани ашъори гуногунжанру гуногунмавзуъ маҳорати хуби 

нигорандагӣ дорад. Дар эҷоди анвои гуногуни шеър забону услуби хоссаи 

муаллиф эҳсос мешавад, яъне Ғафур Мулло шоирест, ки бо сабку услуби 

хоси худ метавонад дар дили хонанда ва дӯстдорони доираи васеи каломи 

бадеъ ҷой гирад, ба зеҳну идрок ва эҳсоси онҳо таъсиргузор бошад.  

3. 2. Хусусиятҳои бадеии ашъори Ғафур Мулло 

Воситаҳои тасвири бадеӣ барои обуранг бахшидани асари бадеӣ ва 

хонданбобу дилчасп гардидани он заминаи асосӣ мегузоранд. Ҳар як адиб 

вобаста ба завқу салиқа ва маҳорати эҷодии худ аз санъатҳои бадеӣ, ки 

маъмулан онҳоро ба ду гурӯҳ: маънавию лафзӣ ҷудо кардаанд, истифода 

мебарад.  

Ғафур Мулло шоири суннатгаро буда, шеъраш равону дилчасп ва 

оростаю перостаи санъатҳои бадеист. Шоир маҳорати суханофариро аз 

бузургони гузашта ва имрӯзаи миллати худ, ба мисли Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, 

Абулқосим Фирдавсӣ, Ибни Сино, Умари Хайём, Саъдии Шерозӣ, Ҳофизи 
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Шерозӣ, Садриддин Айнӣ, Абулқосим Лоҳутӣ, Мирзо Турсунзода ва дигарон 

омӯхта, ба онҳо пайравӣ намудааст ва дар эҷодиёташ ин таҷрибаи андӯхтаи 

худро истифода кардааст. Ҳамин аст, ки Ғафур Мулло дар шеърҳои тавсифии 

худ «Шеъри оламгир» [32, 108], «Лутфи дуо» [33, 141- 142], «Пуштибон» [33, 

32], «Умри шеър» [32, 106], «Дарди шеър» [32, 105], «Базми тараб» [33, 88], 

«Мавҷи шеър» [31, 65 - 66], «Дастагул аз Дашти Ҷам» [33, 26], «Ҳайкали 

шеър» [32, 106-107] аз шахсиятҳои адабию таърихии миллати худ ба некӣ ёд 

карда, онҳоро аркони муҳташами назми оламшумули форсу тоҷик 

донистааст.  

Ғафур Мулло дар ашъори худ аз ҷумлаи санъатҳои бадеӣ санъати 

ташбеҳро бештар истифода намудааст.  

Аҳли таҳқиқ ташбеҳро ба навъҳои равшан, пӯшида, таркибӣ, 

мураккаб, баргашта, шартӣ, акс, баробар ва измор ҷудо намудаанд [83, 49-50; 

103, 146], ки қариб ҳамаи ин навъҳо дар шеъри Ғафур Мулло мушоҳида 

мешаванд.  

Маълум аст, ки ташбеҳи равшан бо ёридиҳандаҳои монандӣ ё адоти 

ташбеҳ сохта мешавад, ки онро (сареҳ) ё мутлақ низ меноманд. Оид ба 

тафовуту бартарии ташбеҳи равшан аз ташбеҳи пӯшида ҳаминро низ қайд 

намудан лозим аст, ки ташбеҳоти равшан бо ёридиҳандаҳои монандӣ ё адоти 

ташбеҳ меоянд, аммо ташбеҳи пӯшида бошад, аз ин имконият орӣ мебошад, 

яъне бидуни ёридиҳандаҳои монандӣ меояд.  

Адиби маъруфи рус Л.Н. Толстой мавқею аҳамияти хосса доштани 

ташбеҳро дар асари бадеӣ пеши назар оварда, чунин гуфтааст: «Ташбеҳ яке 

аз маъмултарин ва ҳаётитарин воситаҳои тасвири бадеӣ мебошад ва зарур 

аст, ки дуруст дар мавқеи худ оварда шавад, вагарна он тамоман баръакси 

мақсад амал мекунад» [134, 178].  

Ғафур Мулло низ аз рӯйи гуфтаҳои боло амал карда, дар шеъри худ 

бештар аз санъати ташбеҳ мувофиқи мақсад истифода кардааст. Масалан, дар 

шеъри «Вафо бар аҳду паймон даррасидаст», шоир омад - омади баҳор ва 

фаро расидани аёми кишту кори деҳқонро бо як руҳияи баланди масрурона 
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тасвир намуда, омодагии деҳқони меҳнатқарин ва парваришдиҳандаи 

неъматҳои бебаҳои табиатро ба ҷамъоварии яке аз боигариҳои миллати тоҷик 

– пахта чунин баён кардааст: 

Замини водиҳо пурбори пахта,  

Ҳама омодаем дар кори пахта.  

Ки чун кӯҳон шавад хирвори пахта,  

Барори пахтакорон даррасидаст [33, 42 ].  

Дар мисраи сеюми шеър ташбеҳи равшан истифодашуда, хирвори 

пахта монандшаванда, кӯҳон монандкунанда, чун ёридиҳандаи монандӣ 

шуда омадааст.  

Дар манзумаи «Шеъри сабз», ки тақвиятбахши мавзую муҳтавои 

шеъри болост, шоир ниҳоли қадкашидаю болобаланди пахтаро ба қомати 

мавзуну расои дилбар, пахтаҳои шукуфтаи ба шохаҳо овезони онро ба 

гӯшвораи тиллоию исторапора, яъне ба ситораҳои пурҷилои осмонӣ монанд 

кардааст:  

Ниҳоли қадкашида ҳамчу дилбар 

Ба гӯш аз зар ниҳода гӯшвора.  

Замин мисли фазо бикшуда доман,  

Пур аст имрӯз аз «исторапора» [33, 76].  

Дар байти аввали шеър шоир аз ташбеҳоти равшану пӯшида ва дар 

байти дуюми шеър аз ташбеҳи мураккаб истифода кардааст. Масалан, дар 

мисраи дуюми байти аввали шеър (Ба гӯш аз зар ниҳода гӯшвора) пахтаҳои 

шукуфтаеро, ки аз шохаҳои ниҳоли худ овезонанд, ба гӯшвораҳои тиллоии 

дилбар бе ягон ёридиҳандаи ташбеҳ овардааст, ки ташбеҳи пӯшида мебошад. 

Лекин дар байти дуюми шеър («Замин мисли фазо бикшуда доман, Пур аст 

имрӯз аз исторапора») дар мисраи якуми байти мазкур шоир заминро дар ин 

рӯзҳои шукуфтанҳои пурсамарию ҷамъоварии ҳосилот ба фазои осмони 

пурситораи дурахшон монанд кардааст, яъне мисраи якуми байти номбурда 

хусусияти муайяншавандагӣ ва мисраи дуюми байт хусусияти 
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муайянкунандагӣ гирифтааст, ки дар натиҷа ташбеҳи мураккаб ҳосил 

шудааст.  

Ғафур Мулло дар шеърҳои ошиқонаи худ низ аз санъати ташбеҳ 

бештар кор гирифтааст. Масалан, дар шеъри «Моҳтоб мерафт», ки он аз 

чаҳор банди чормисраъгӣ иборат аст, шоир аз санъати ташбеҳ истифода 

намудааст: 

Як кӯза ба даст сӯйи чашма,  

Ҷонона барои об мерафт.  

Дар дасти сабо ду кокули ӯ 

Бозингару бошитоб мерафт.  

 

Мӯйи ба мисоли шаб дарозаш 

Сетоб ба печутоб мерафт,  

Бар рӯй кашида абри дока,  

Чун хирмани моҳтоб мерафт [31, 71].  

Дар банди дуюми шеър мӯйи дарози дилбар ба шаби тору сиёҳи 

фироқ, ки барои ошиқи маҳруми висол хеле дурудароз метобад, монанд 

карда шудааст. Инчунин, дар байти дуюми банди мазкур шоир докаи сафеди 

дилбарро ба абре, ки рӯйи моҳтобмонанди дилбарро пӯшидааст, шабоҳат 

додааст. Дар рубоии зерини шоир низ ташбеҳоти равшан бо истифода аз 

калимаҳои ёвари ташбеҳ чу, чун, мисоли бамаврид истифода шудаанд: 

Абру чу хати ҳилол дорад ёрам,  

Рӯ чун маҳи бемисол дорад ёрам.  

Тири нигаҳам шикори чашмаш дорад,  

Барқи нигаҳи ғизол дорад ёрам [33, 170].  

Дар рубоии мазкур шоир аз санъати ташбеҳи равшану мураккаб 

истифода намудааст. Дар шеър калимаю ибораҳои абру, рӯ, тири нигоҳи 

маъшуқ ҳамчун ташбеҳшаванда ва калимаю ибораҳои ҳилол, маҳ, барқи 

нигоҳи ғизол ташбеҳкунанда шуда омадаанд. Масалан, дар мисраи якуми 

шеър калимаи абру ташбеҳшаванда буда, хатти ҳилол ташбеҳкунанда ва 
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калимаи чу ёридиҳандаи ташбеҳ шуда омадаанд. Яъне, шоир абруи хами 

дилбарро бар хати ҳилол, моҳтоби навбаромад, ки ба мисли як хати хаму 

моил аст, шабоҳат додааст.  

Дар рубоии зерини шоир низ ташбеҳи наву тозаи равшану пӯшида дар 

якҷоягӣ бо санъати маҷоз рӯйи кор омадааст:  

Эй дӯст, нигоҳи интизорем туро,  

Дарё бишавӣ агар, канорем туро.  

Бар сабзаи дил шавӣ чу борони баҳор,  

Бар сабзаи мижаҳо гузорем туро [33, 152].  

Мазмуну мундариҷаи ин шеърпора оҳанги муҳаббату самимияти 

инсонгароёна дошта, санъати ташбеҳи равшан ва ҳам пӯшида ин оҳангро боз 

ҳам тақвият додаанд. Шоир дӯсти самимӣ ва ҳамдилро ба борони баҳор 

монанд кардааст, ки сабабгори боландагӣ ва қадкашиданҳои сабзаи дил, яъне 

орзуву умедҳо мешавад. Дар мисраи охир мижгонҳо ба майсаи навдамида 

монанд шудаанд, ки ба илтифоти борон, яъне дӯст, ниёз доранд. Ба ҳамин 

тартиб, шоир ба дидори дӯст ниёзманд будани худро зебову шоирона баён 

кардааст.  

Дар байти зерин ташбеҳ якҷо бо санъатҳои маҷозу истиора ва ташхис 

моҳирона рӯйи кор омадааст, ки аз маҳорати нигорандагии шоир дарак 

медиҳад: 

Дасти шеърам шона бар мӯйи шабат,  

Шона бар мӯйи ту шабгираш кунад [33, 104].  

 
Дар рубоии зерин ташбеҳи мураккаб бамаврид истифода шудааст: 

 
Ваҳ, шона ба мӯю мӯй бар шона фитод,  

Оина ба рӯю рӯй ба оина фитод.  

Машшота надид ашки шодии арӯс,  

Аз дидаи ӯ сиришки дурдона фитод [33, 162].  

Қайд кардан зарур аст, ки дар байти дуюми рубоӣ ташбеҳи мураккаб 

истифода шудааст, ки мисраи (Машшота надид ашки шодии арӯс), ки ҳамчун 
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муайянкунанда ва мисраи охири шеър (Аз дидаи ӯ сиришки дурдона фитод) 

ҳамчун муайяншаванда омадааст, яъне шоир ашки шодии арӯсро, ки аз дидаи 

ӯ шоридааст, ба сиришку қатраи дурдонаю марҷон ташбеҳ додааст. Аз ин 

мисолҳо бармеояд, ки ташбеҳи мураккаб низ дар шеъри Ғафур Мулло мавқеи 

хосса касб кардааст.  

Ташбеҳи таркибӣ низ яке аз хелҳои маъмули ташбеҳ ба ҳисоб рафта, 

дар он монандкунанда ва монандшаванда бидуни адоти ташбеҳ якҷо ҳамчун 

калимаи мураккаб зикр шуда, як ҷузъи ин калимаи мураккаб ташбеҳкунанда 

ва ҷузъи дигари он ташбеҳшаванда шуда меояд. Чунончи, дар калимаи 

мураккаби «сарвқад» ҷузъи якум (сарв) ташбеҳкунанда буда, ҷузъи дуюм 

(қад) ташбеҳшаванда аст.  

Масалан, дар шеъри зерини шоир ташбеҳи таркибӣ чунин корбаст 

шудааст: 

Хотири шоди ҷавонӣ ҷамъ буд,  

Аз ҳавои ишқварзӣ бехабар.  

Ногаҳон бо рамзи гул дар рӯйи барф 

Лоларӯе гашт пайдо як саҳар [33, 96].  

Ҳарчанд ки байти дуюми шеър дар сурати ташбеҳи пӯшида омада 

бошад ҳам, вале дар мисраи охири шеър (Лоларӯе гашт пайдо як саҳар), 

калимаи мураккаби «лоларӯ» ҳамчун ташбеҳи таркибӣ аз ду калимаи сода – 

«лола» ва «рӯй» таркиб ёфта, калимаи «лола» ташбеҳкунанда ва «рӯй» 

ташбеҳшаванда шуда омадааст, дар натиҷа ташбеҳи таркибӣ ҳосил шудааст.  

Дар «Шеъри борон» низ шоир аз ташбеҳи таркибӣ моҳирона истифода 

бурдааст:  

Гулханди занона дошт борон,  

Лабханди занона дошт борон.  

Шабнамзада сабзаҳои мижгон,  

Ҳай фанди занона дошт борон [33, 80].  

Дар шеъри мазкур, ки махсусияти баланди тавсифӣ дорад, шоир аз 

санъати ташбеҳ, махсусан ташбеҳи таркибӣ моҳирона истифода бурдааст. 
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Масалан, резишу боридани борони найсони баҳориро шоир ба «гулханд» ва 

«лабханд»-и занона ташбеҳ додааст. Аз ҷумла калимаи «гулханд», ки аз ду 

калимаи сода «гул» ва «ханд»-(а) таркиб ёфта, калимаи мураккабро ташкил 

додааст ва дар натиҷа ташбеҳи таркибӣ ба вуҷуд омадааст, «гулханд», яъне 

шоир шукуфтани «гул»-ро ба во гаштани лабони сурху маҳини дилбар 

монанд кардааст.  

Дар ашъори Ғафур Мулло истифодаи ҳунармандонаи санъати ташбеҳ 

зимни нақли қиссаю афсонаҳои халқии ошиқона, дар мисоли достони 

«Лайлию Маҷнун», ба чашм мерасад. Аз ҷумла, шоир дар шеъри 

«Маҷнунбед» тасвироти шоиронаро бо як ҳунари тамоми нигорандагӣ ба кор 

бурдааст. Хонанда аз мутолиаи шеър қиссаи «Лайлию Маҷнун»-и 

афсонавиро пеши назар оварда, аз ҳоли зору низори Маҷнуни дур аз Лайлӣ 

монда ва сӯзу гудози маъшуқи меҳрубони ӯ – Лайлии зор маҳзун мегардад. 

То охир хонанда аз мутолиаи шеър пай мебарад, ки ҳарчанд ин дарахт – 

Маҷнунбед ҳамноми Маҷнун бошад ҳам, вале он шаклу шамоил ва сурати 

афгору парешони Лайлиро дорад ва аз оби дидаи Маҷнуни ғамбору афгор 

нахустинбор дар биёбони тафсону сӯзони Араб сабзидаю болобаланд 

гаштааст ва то имрӯз сурату шакли Лайлии ошиқи зору парешонро пеши 

назари кас меорад.  

Ҳамин аст, ки Ғафур Мулло ҳамчун рассоми чирадаст шохаҳои 

хамзадаи ин дарахтро ба кокулони навбофти дилбар, баргҳои сабзу 

нуқрафоми онро ба шаддаи марҷон ташбеҳ дода, дасти бодро шона ва оби 

мусаффоро, ки ҳама суратро дар худ акс мекунад, ба ин Лайлии зор оина 

хондааст: 

Кокули сабзи ту хам - хам мезанад,  

Шона бошад дасти бод, оина – об.  

Гӯиё бо бод бозӣ мекунад,  

Панҷаи чавгони ту дар печутоб.  

 

Кокули сабзи ту хам - хам мезанад,  
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Ишқи ту афсона бошад ҳолиё.  

Кам насозад оташи ишқи ту об,  

Қисса мехонӣ зи ишқи Лайлиё [33, 86 - 87].  

Дар банди охири шеър шоир таъкидан ба хонанда ҳушдор медиҳад, ки 

ин дарахти Маҷнунбед то кунун қиссаи Лайлии зору пареш, дилрешу 

ҷигархунро ба ёди кас меорад.  

Муҳаққиқ Сафармади Аҳмад низ зимни таҳлили шеъри «Маҷнунбед» 

(1956)-и Ғаффор Мирзо ба хулосаи зерин омада, чунин мегӯяд: «Гӯё, ҳангоме 

ки Маҷнун дар биёбони Араб аз фироқи Лайло хун мегирист, ҳамеша сурати 

Лайлӣ бо чеҳраи ҳазину мӯйи нобофта ва дастони аз ноилоҷӣ ба поин 

афкандаи ӯ дар пеши назараш буд. Аз косаҳои чашми Маҷнун, ки мамлуи ин 

тасвири хаёлӣ гардида буданд, ба хоки биёбон ашкдонаҳои омехта бо сурати 

Лайлӣ мерехтанд ва дар ҷавоби ишқи бениҳояти Маҷнун аз ин донаҳои ашк 

дарахте ба сурати Лайлӣ руста, дар биёбони гарму хушк соябони сари 

Маҷнун мегардад» [73, 43].  

Агар гӯем, ки шеъри «Маҷнунбед»-и Ғафур Мулло дар пайравии 

шеъри «Маҷнунбед»-и Ғаффор Мирзо навишта шудааст, хато намекунем, 

чунки ҳарду дар як вазну оҳанг навишта шуда, як матлабро ифода мекунанд.  

Яке аз санъатҳои дигаре, ки дар шеъри Ғафур Мулло истифода шудаю 

мавқеи назаррас дорад, истиора мебошад. Истиора аз ташбеҳ дида муҷаз ва 

барҷастатар буда, дар ифодаи эҳсосот ва тасвири ягон лавҳаи ҳаёт ва табиат 

беҳтарин воситаи бадеӣ мебошад. Истиора дар навбати худ ба ду навъ ҷудо 

мешавад: истиораи равшан ва истиораи пӯшида. Агар соҳибистиора зикр 

наёбаду танҳо истиорашаванда баён гардад, онро истиораи равшан ё 

биттасреҳ меноманд, яъне, дар ҷумла ё байт ба ҷои чизе калимаи дигаре зикр 

меёбад.  

Дар шеъри «Лаҳзаи нотакрор»-и Ғафур Мулло истиора ҳамчун 

василаи образнок баён намудани андешаи шоирона замина гузоштааст: 

Барф меборид андар рӯйи гул,  

Мешуд он гул тозаву сурхосафед.  
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Боз бозӣ карда меомехтанд 

Кокули шабрангу он барфи сафед [33, 96].  

Дар байти мазкур ибораи «рӯйи гул», ки дар он калимаи «гул» ба 

маънои маҷозӣ омада, ишора ба рӯйи «ёр», «дилбар»-ро дорад, ҳамчун 

истиора ё ташбеҳкунанда шуда омадааст, ки ташбеҳшавандаи он «ёр», 

«дилбар» ё «маҳбуба» аст. Дар мисраи дуюми байт бошад, калимаи «гул» 

ҳамчун истиора на ба маънои аслӣ, балки ба маънои маҷозӣ омада, ишора ба 

ёру дилбар аст, яъне ташбеҳкунанда шуда омадааст, ки ташбеҳшавандаи он 

«рӯй»-и дилбар аст, боридану сардии барф рӯйи дилбарро, ки ба мисли гул 

аст, сурху сафед намудааст.  

Ё дар шеъри зерини шоир, ки дар васфи яке аз нобиғагони машҳури 

назми рус, асосгузори адабиёти классикии рус А.С. Пушкин навишта 

шудааст, Ғафур Мулло он бадхоҳонеро, ки ба пешравию комёбиҳои ин 

нобиғаи оламшумул монеаҳо зоҳир мекарданд, зоғҳои дилсиёҳ гуфтааст, ки 

соҳибистиораи он одамони бадхоҳу нотавонбини давру замон ва 

душманони шоиранд: 

Кӯҳи Қоф дар зер, ту боло будӣ,  

Ҳамчу шоҳин болафшон гӯиё.  

Лек доим зоғҳои дилсияҳ 

          «Паст» гуфта созу парвози туро.  

 

Дар замони мо шудастӣ қадрдон,  

Зинда шуд номи ту, гаштӣ сарбаланд.  

Байни халқи кишвари маҳбуби мо 

Ҳастӣ, Пушкини муаззам, арҷманд [33, 104 - 105].  

Шеъри мазкур ба забони равону фаҳмо иншо шуда, дар он дар 

баробари санъати истиора санъатҳои талмеҳу муболиға ва муқобила низ 

моҳиронаю устокорона истифода шудаанд, ки аз ҳунари шоирии Ғафур 

Мулло дарак медиҳанд.  
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Ё ин ки дар ғазали «Ганҷи ишқ», аниқтараш дар матлаи ғазал, шоир аз 

истиораи равшан чунин истифода намудааст: 

Аё гул, хандаҳои гулшан астӣ,  

Табассумҳои моҳи равшан астӣ.  

Гули хуршед дар рӯйи ту хандид,  

Чу барфи ёлаҳои баҳман астӣ.  

Ту дар боғи хаёлам дорӣ маъво,  

Ба сони ғунча дар пероҳан астӣ [32, 131-132].  

Дар байти аввали шеър, чӣ тавре ки қайд гардид, истиораи равшан ба 

воситаи мухотаби «аё гул», ки истиорашаванда буда, соҳибистиораи он – 

«дилбар», «ёр» аст, бамаврид истифода шудааст.  

Дар шеъри «Мактаб» -и Ғафур Мулло, ки, бешубҳа, дар пайравии 

шеъри «Мактаб»-и устод Айнӣ иншо шудааст, ба монанди шеъри устод, дар 

баробари мазмуни баланди тарбиявию ахлоқӣ, санъатҳои тавсифу ташбеҳ ва 

санъати истиора истифода шудаанд. Дар шеъри «Мактаб»-и устод Айнӣ 

истиора чунин омадааст: 

Саҳаргоҳон, ки булбул дар наво шуд,  

Гул аз шодӣ шукуфту ғунча во шуд.  

Шумо, эй булбулони боғи мактаб,  

Саҳаргоҳон набояд хуфт ҳар шаб [3, 34].  

Дар байти дуюми шеър дар таркиби «булбулони боғи мактаб» 

калимаи булбулон ба ҷойи талабагону хонандагони мактаб истифода 

шудааст. Инчунин, «боғи мактаб» низ таркиби истиораи изофӣ буда, 

истиорашаванда – боғ бо соҳибистиораи он – мактаб ба таври изофат баста 

шудааст. Пас, таркиби «боғи мактаб» ҳам истиораи пӯшида аст. Инчунин 

«боғи маънӣ» истиораи пӯшида буда, боғ, ки истиорашаванда аст, ба 

соҳибистиораи худ – маънӣ баста шудааст [83, 72].  

Чӣ тавре ки қайд карда шуд, шеъри «Мактаб»-и Ғафур Мулло дар 

пайравии шеъри мазкури бачагонаи устод Айнӣ иншо шудааст ва ҳар ду 

шеър аз рӯйи мазмуну муҳтаво идомабахши якдигаранд.  
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Чунончи, шеъри «Мактаб»-и Ғафур Мулло дар ин сурат иншо 

шудааст: 

Ту боғи ҳамешасабзи гулпӯш,  

Мо дар бари ту чу навниҳолем,  

 

Дар домани сабзи ту бисабзем,  

Мо шохаи сабзи безаволем [34, 95].  

Дар ин шеър низ калимаи «навниҳол» ва ибораи «шохаи сабзи 

безавол» ташбеҳи хонандагону талабагони мактаб ва «боғи ҳамешасабзи 

гулпӯш» ишора ба худи мактаб мебошад.  

Зимни таҳқиқ маълум гардид, ки дар эҷодиёти Ғафур Мулло 

санъатҳои ташбеҳу истиора баҳри ҷолибу хонданбоб гардидани шеъраш ва 

либоси шинами бадеӣ ба бар кардани назми шоир истифода шудаву мавқеи 

назаррас касб кардаанд.  

Дар баробари дигар санъатҳои бадеӣ дар ашъори Ғафур Мулло 

санъати муболиға низ мавқеи намоён дошта, шоир дар тасвир ва ситоиши 

касе ё чизе ба таври болобардорӣ ва ё пасту ночиз ҳисобидани ашё аз ин 

санъати маъмули бадеӣ истифода кардааст.  

Гоҳо дар ин гуна тасвирот муболиға табиӣ ва ба ақлу мантиқ мувофиқ 

воқеъ шавад ҳам, дар ҷои дигар ғайритабиӣ, берун аз доираи ақл ва мантиқ ва 

ғайривоқеӣ ҷилвагар мешавад.  

Агар муболиға ба ақлу мантиқ мувофиқ ва ҳаётӣ бошад, муболиғаи 

таблиғ ё ин ки танҳо муболиға ном дорад. Агар муболиға ба ақл мумкин 

буда, вале ба одату воқеъ мумкин набошад, онро муболиғаи иғроқ, ё ки 

мухтасаран иғроқ мегӯянд. Лекин агар муболиға на ба ақлу муҳокима ва на 

ба одату ҳаёт мувофиқ наояд, муболиғаи ғулув ном медиҳанд ё ки кӯтоҳ 

карда ғулу мегӯянд [84, 77].  

Ғафур Мулло ҳамчун шоир тавонистааст дар шеъраш аз чунин 

тасвироти муболиғаомез истифода намояд: 

Сари деҳқон зи меҳнат боз болост,  
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Баланд аз қуллаҳои Боми дунёст.  

Варо рафтор қавлу кор яктост,  

Вафо бар аҳду паймон даррасидаст [33, 42].  

Дар мисраи дуюми шеър шоир аз санъати муболиғаи таблиғ бамаврид 

истифода намудааст, яъне сарбаландии халқу миллати меҳнатқаринашро аз 

қуллаи Боми ҷаҳон, ки ишора ба қуллаи баландтарини кишвар – қуллаи 

Сомонист, болою баландтар донистааст.  

Дар шеъри зерин шоир аз муболиғаи иғроқ, ки он ба ақл 

тасаввурпазиру ба одату воқеъ ғайриимкон аст, моҳирона истифода 

намудааст: 

Дар замини поки Лубнони араб,  

Оташи ҷанги разилон даргирифт.  

Тира гардид осмон аз дуди ҷанг,  

Мулк чун хори мағелон даргирифт [31, 77].  

Дар байти дуюми шеъри мазкур таркибҳои «тира гардидани осмон 

аз дуди ҷанг», «мулк чун хори мағелон даргирифтан» ҳамчун таркибу 

ибораҳои муболиғаомез истифода шудаанд.  

Шоир дар рубоии зерин низ муболиғаи иғроқ, дар якҷоғӣ аз санъати 

тазод баҳри пурэъҷозу мафтункунанда гардидани шеър истифода намудааст: 

Шабҳои дароз бо хаёле хуфтам,  

Бо меҳри саҳар ҳикояти дил гуфтам.  

То аз тафи дил аланга хезад бедуд,  

Сад гавҳари орзу ба мижгон суфтам [32, 135].  

Дар байти охирини шеър «аз тафи (гармӣ)-и дил алангаи бедуд 

хестан», «сад гавҳари орзу ба мижгон суфтан» муболиға шуда омадаанд.  

Дар шеъри «Ғами одам барои одамон аст» шоир тамоми инсониятро 

ба дӯстию бародарӣ ва дар ғаму дарди якдигар мададгор будан даъват 

намудааст. Ғафур Мулло шеъри мазкурро ҳамчун сӯгворӣ ба фоҷиаи 

заминларзаи шадиди Арманистон бахшидааст, ки моҳияти баланди 

гуманистӣ дорад: 
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Замин ларзид, бому остон ларзид,  

Тани шаб дар канори осмон ларзид.  

Дили сахти замин таркид ногаҳ,  

Ҳама дунёи ишқу ормон ларзид [33, 45].  

Дар шеъри боло муболиғаи иғроқ тавассути ифодаҳои ларзиши тани 

шаб дар канори осмон, аз таркидани дили сахти замин ҳама дунёи ишқу 

ормонҳо ларзидан рӯйи кор омадааст.  

Дар шеъри «Равшангари дилҳо», ки дар васфи Ҳофизи халқии 

Тоҷикистон Одинаи Ҳошим суруда шудааст, шоир савту навои дилошӯби 

мавсуфро тасаллибахши дарди дили маҳҷур медонад. Ба қавли шоир, аз 

шунидани оҳангу сурудҳои ӯ дилҳо обу чу симоб мегарданд ва ӯ ҳатто 

таъкидан гӯшзад мекунад, ки агар дил ба мисли санги хоро вазнину сангини 

ношикастанӣ бошад ҳам, пас аз шунидани оҳангу сурудҳои Одина мусаххару 

об мегардад: 

Чӣ эъҷозе дар ин савти дилошӯб,  

Ки бо симат кунӣ дилҳо чу симоб 

Ва кӯҳи дарди дилҳоро шикаста,  

Агар дил хора бошад, мешавад об [33, 99].  

Шоир дар шеъри боло аз санъати тавсифу ташбеҳ ва, махсусан, 

муболиғаи иғроқ моҳирона истифода намудааст, яъне таркибҳои «савти 

дилошӯб» (тавсиф), «дилҳо чу симоб» (ташбеҳу муболиға) ва «агар дил 

хора бошад, мешавад об» (муболиғаи иғроқ) шуда омадаанд.  

Муболиғае, ки агар ба ақлу муҳокима ва ба одату ҳаёт мувофиқ наояд, 

ин гуна муболиғаро муболиғаи ғулув мегӯянд. Аз ин лиҳоз, Ғафур Мулло 

ҳамчун шоири боистеъдод аз ин навъи муболиға низ бамавриду мувофиқ дар 

шеъраш истифода кардааст. Ба ин гуфтаҳо манзумаи «Шеъри сиёҳ»-и шоир 

мисол шуда метавонад, ки мавсуф заминларзаи мудҳиши дар маҳаллаи 

Шарора (шаҳри Ҳисори кунунӣ) рухдодаро, ки боиси марги чандин тану 

валангор гардидани хонаҳои истиқоматӣ гардида буд, чунин тасвир 

намудааст:  
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Ногаҳон таркид дунёи умед,  

Дар замоне шуд сияҳ субҳи сафед.  

Ларзае афтод дар ҷони замин,  

Гашт ногаҳ чок домони замин.  

 

Мо чӣ гӯем, оламе бошад гувоҳ,  

Офате овард он субҳи сиёҳ! 

Сактаи дил гашта гӯё хокдон,  

Остон ларзиду ларзид осмон [32, 113].  

Дар шеъри боло таркибу ибораҳои «сияҳ шудани субҳи сафед», «чок 

шудани домони замин», «сактаи дил гашта гӯё хокдон» ва «Остон 

ларзиду ларзид осмон» таркибу ибора ва ҷумлаҳои муболиғаомез буда, ба 

анвои гуногуни он: муболиғаи таблиғ, иғроқ ва ғулув мансубанд.  

Аз мисолу гуфтаҳои боло маълум мегардад, ки Ғафур Мулло ҳамчун 

шоир тавонистааст дар шеъраш аз санъати муболиға ва анвои гуногуни он 

ҳунармандона истифода барад ва шеърашро баланду бадеъ гардонад.  

Санъати дигаре, ки дар эҷодиёти Ғафур Мулло мавқеи хосса касб 

кардааст, санъати тавсиф мебошад.  

Ғафур Мулло дар шеъри «Тоҷикистон» манзараҳои дилрабою 

дидании табиати нотакрори диёрро васфу ситоиш намудааст:  

            Тоҷикистон, аз сари кӯҳҳои ту 

Ҳар саҳар хуршеди нав сар мекашад.  

Бо нигоҳи пур зи эҳсон аз лабаш 

Бар лаби ту хандаи зар мекашад.  

 

Қуллаҳои кӯҳи ту Боми ҷаҳон,  

Дар дили ту ин ҷаҳон ғунҷидааст,  

Гӯӣ дар як хонаи тоҷикнишин 

Ин замини бекаронғунҷидааст [31, 50].  
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Аз муҳтавои шеър бармеояд, ки шоир Ватани азизи худро дӯст 

медорад ва тамоми ҳастияшро баҳри васфу ситоиши он бахшидааст. Шоир 

баҳри равону дилнишин гардидани шеъри боло ва моҳияти баланди бадеӣ 

бахшидан ба он аз санъатҳои ташбеҳу талмеҳ ва махсусан ба воситаи таркибу 

ибораҳои тавсифомези «хуршеди нав», «хандаи зар», «замини бекарон», 

«обшори рӯдҳоят хушбаён», «сад наво доранд аз лафзи дарӣ» аз санъати 

маъмули тавсиф истифода кардааст.  

Дар шеъри «Бовафо», ки дар ситоиши устод, муаллим суруда шудааст, 

шоир хизмати шоистаи устодро бебаҳо дониста, ӯро ҳидоятгар ба роҳи 

дурусти инсонӣ ва тағибгари шогирдон ба роҳи ватандӯстию меҳанпарастӣ 

медонад: 

Хизмати шоистаат, устод, бошад бебаҳо,  

Ҳар қадар васфат намоям, боз мегӯям, кам аст.  

Ҷовидон меҳри ту бар дил бошадам беинтиҳо,  

Ғунчаи боғи умедам аз дабистон хуррам аст.  

 

Аз китоби маърифат дарси ҳаётам додаӣ,  

Зиндагии босаодатро ба ман омӯхтаӣ.  

Пеши чашмам як ҷаҳони илму фан бикшудаӣ 

Меҳри поки ин Ватанро бар дилам афрӯхтаӣ [33, 54].  

Шеъри шоирро таркибу ибораҳои васфомези «хизмати шоиста», 

«ғунчаи боғи умед», «дарси ҳаёт», «зиндагии босаодат», «меҳри поки ин 

Ватан» боз ҳам ҷаззобу дилрабо намудаанд.  

Ғайр аз ин шоир дар шеърҳои «Меҳри Ватан» [31, 51], «Душанбе» [33, 

16], «Шадда» [31, 64], «Сайқали рӯйи замин» [33, 31], «Зинабоғ» [31, 69], 

«Нидо» [32, 108], «Пайғом» [33, 36], «Модар» [31, 52] ва монанди инҳо аз 

санъати тавсиф моҳирона истифода намудааст.  

Шоир дар шеъри «Душанбе» низ аз санъати тавсиф истифода 

намудааст: 

Як даста гули домани гулҳост Душанбе,  
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Дар сафҳаи гул нақши дилорост Душанбе.  

Имрӯз бари қуллаи дунёи саодат 

Шероза бари қуллаи фардост Душанбе.  

Бо чашмаи Варзоб ба ҳар дида мусаффост,  

Ҳар шому саҳар дидани ин шаҳр гуворост,  

 

Ҳаргиз нашавад сер нигоҳам зи тамошош,  

Дар шарқи куҳан дилбару барност Душанбе [33, 16].  

Шеърро калимаю таркибҳои тавсифомези домани гулҳо, нақши 

дилоро, дунёи саодат, шаҳри ҳавасҳо, сари боло боз ҳам равону хушоҳанг 

намудаанд.  

Ҳарчанд ки шоир шеъри мазкурро хеле бармаҳал гуфта бошад ҳам, 

имрӯз низ пойтахти азизи кишварамон – шаҳри Душанбе дар даврони 

соҳибистиқлолии кишвар боз ҳам ободу зебо гардида, боиси таваҷҷуҳи 

оламиён гаштааст.  

Дар шеъри дигар, ки «Пайғом» ном дорад, шоир бо истифода аз «мо»-

и худ, ки ишора ба мардуми фарҳангии форсу тоҷик аст, қайд мекунад, ки аз 

гузаштаи таърих то ба имрӯз мардуми тоҷик сулҳофару инсондӯст ва 

ғамхори тамоми оламиён аст. Ҳамин хислатҳои наҷиби инсондӯстонаву 

сулҳҷӯёнаи тоҷикон тавассути калимаю таркибҳои тавсифомези боркаши 

ғами ҷаҳон, бедард барои аҳли дард, таъмиргари ҷаҳони дерин, 

дӯстнавозу дӯстпарвар ва монанди инҳо дар шеър васф шудааст: 

Мо боркаши ғами ҷаҳонем,  

Бедард барои аҳли дардем.  

Таъмиргари ҷаҳони дерин,  

Умрест, ки боз дар набардем.  

 

Парвози умеди мо амонист,  

Дил дода ба боли орзуҳо.  

Пайғомрасони шодмонист 
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Ҳарфи дили мо ба гӯши дунё.  

 

Мо дӯстнавозу дӯстпарвар,  

Дил дар кафи дӯстон гузорем.  

Дар шодиву дарду ноумедӣ 

Мо марди вафою раҳсипорем [33, 36].  

Ё ин ки шоир дар шеъри «Вахш» водии Вашхро, ки яке аз минтақаҳои 

файзбори кишварамон ба ҳисоб меравад, чунин тавсиф намудааст: 

Вахш бошад мулки файзободи ман,  

Вахш бошад ҳастиву бунёди ман.  

 

Вахш гӯям, гулбасар ояд баҳор,  

Вахш гӯям, менамоям ифтихор.  

 

Вахш бошад олами саршори дил,  

Вахш бошад давлати бедори дил.  

 

Вахш гӯям, пахта тобад мисли кӯҳ,  

Зиндагӣ тобад ба чашмам бошукӯҳ [32, 123].  

Шеърро калимаю таркибҳои васфомези мулки файзобод, гулбасар, 

ифтихор, олами саршори дил, давлати бедори дил ва монанди инҳо равону 

дилрабо намудаанд.  

Ашъори васфомези шоирро таркибу ибораҳои тавсифии «меҳри 

Ватан», «сафҳаи гул», «қуллаи дунёи саодат», «шаҳри ҳавасҳо», «дасти 

кушод», «чароғи дилҳо», «хонаи дил», «Вахши гуҳаррез», «чашму дили 

меҳрбор» боз ҳам ҷолибтару хушоҳанг намудаанд.  

Умуман, санъати тавсиф дар эҷодиёти Ғафур Мулло яке аз санъатҳои 

серкорбурд ба ҳисоб рафта, шоир ба ин васила шеъри худро бо пӯшонидани 

либоси бадеӣ оростаю пероста намудааст.  
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Санъати сифатчинӣ ё тансиқи сифот, ки ба василаи он барои тавсиф 

ва тасвири касе ё чизе сифатҳои муносиб барои як мавсуф қатор чида шуда, 

ифодаро қувват медиҳад, дар ашъори Ғафур Мулло мавқеи намоён дорад.  

Масалан, дар шеъри «Ватанро шод созем» шоир як гӯшаи зебоманзару 

мазраи киштбоб ва серҳосили диёр – Вахши зарнисорро васфу ситоиш 

намуда, одамони заҳматкашу меҳнатқарини онро бо сифатҳои «деҳқони 

мулки номдор», «руҳи поки беғубор», «достонсарои кору бор», «ҷони 

хоки зарнисор» васф намудааст: 

Аё деҳқони мулки номдори Вахш,  

Аё, эй руҳи поки беғубори Вахш,  

Аё дастонсарои корубори Вахш,  

Аё, эй ҷони хоки зарнисори Вахш.  

Дами ҷонбозиҳои марди майдон аст,  

Кунун вақти вафои аҳду паймон аст [33, 30].  

Дар шеъри мазкур дар баробари дигар сифатҳои чидашуда калимаҳои 

хитобии «аё» ва калимаи «Вахш» дар ҳар мисраи шеър пайдарҳам такрору 

чида шуда омадаанд ва ба он мазмуни баланди бадеӣ бахшидаанд.  

Ё дар шеъри «Шукри нон», ки дар ситоиши яке аз неъмату рӯзии 

асосии одамон – нон бахшида шудааст, шоир дар тавсифи нон сифатҳои он 

«қуввати нон», «қудрати нон», «бӯйи нон»-ро дар мисраи аввали ин банди 

шеър пайиҳаму муносиб чидааст, ки аз ҳунари нигорандагии шоир гувоҳӣ 

медиҳад: 

Қуввати нон, қудрати нон, бӯйи нон,  

Қуввате бахшад ба ҷисму ҷони мо.  

Ҳурмате бошад ба ин нони бузург,  

Баски нон ин сахтии имони мо [33, 52].  

Аз мисолҳои овардашуда бармеояд, ки дар осори Ғафур Мулло дар 

баробари дигар санъатҳои бадеӣ санъати сифатчинӣ ё тансиқи сифат низ 

фаровон истифода шудааст.  
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Яке аз санъатҳои дигаре, ки аз пуртаъсиртарин воситаҳои тасвири 

бадеӣ ба ҳисоб рафта, сифат, хислатҳои ду кас ва ё ду чизро ба таври муқоиса 

ба ҳам муқобил мегузорад, санъати тазод ва ё муқобила ном дорад.  

Ғафур Мулло аз санъати тазод ва муқобила низ баҳри ифода 

гардидани хислату рафтори зид ва лаҳзаҳои пуртазоду мухталифи умри 

одамӣ моҳирона истифода намудааст.  

Аз ҷумла, дар шеъри «Тазод»-и шоир чунин таркибҳои мутазоду 

зидмаъно моҳирона истифода шудаанд: 

Дасту боли ноумедӣ бишканам,  

Орзу дар зиндагӣ болу пар аст.  

Неку бад омода доим дар набард,  

Дарсҳои зиндагӣ чун довар аст.  

 

Мешавад шаб ноаёну лек боз 

Мешавад тавлид аз он рӯзи дигар.  

Мижаи шаб во намегардид агар,  

Во намешуд ҳеҷ гаҳ чашми саҳар [33, 60].  

Дар банди дуюми шеър калимаҳои орзу - ноумед, нек - бад ва дар 

банди сеюм бошад, калимаҳои рӯз - шаб, шаб - саҳар ҳамчун калимаҳои 

зидмаъно истифода шудаанд.  

Шоир дар шеъри «Сухан» низ аз санъати тазод бамаврид истифода 

намудааст: 

Мо, ки саршорем аз ҷоми сухан,  

Пухтаем аз пухтаву хоми сухан.  

Нардбони кохи назми мо баланд,  

          «Мо нағалтидем аз боми сухан» .  

 

Шодиро аз дард эҳё кардаем,  

Некро аз зишт пайдо кардаем.  

Тар шуда дар оби армони сухан,  
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Чашми дил аз об дарё кардаем [33, 108 - 109]. .  

Дар шеъри мазкур калимаю таркибҳои пухтаву хом, шодию дард, 

неку зишт ҳамчун калмаҳои мутазоду муқобилмаъно истифода шудаанд.  

Шеъри дигари шоир, ки «Ниҳоли дӯстӣ» ном дорад, беҳтарин мисол 

оид ба истифодаи санъати тазод дар шеър ба ҳисоб мервад: 

Решакан созем хори душманӣ,  

Мо дарахти дӯстиро парварем.  

Хорҳои душманиро сӯхта,  

Мевабоғи дӯстиро офарем [33, 27].  

Шеъри зерини шоир, ки бо унвони «Сояравшан» иншо шудааст, 

зиндагии пуртазоди умри одамиро бозгӯ намуда, исбот месозад, ки ҳамеша 

сиёҳ душмани сафед, пастӣ зидди баландӣ ва разолат пайваста бар муқобили 

адолат қарор дорад, ки ҳамаи ин гуфтаҳо дар фалсафаи ҳаёти инсонӣ сабт 

шуда, аз ибтидо то интиҳо муқобили якдигаранд. Ин тазодҳои азалию 

ҳамешагиро шоир дар либоси бадеӣ дар мисоли булбулу зоғ, чуғзу кабӯтар, 

лошахӯру кабки хушрафтор ташхисомез ба риштаи назм кашидааст: 

Булбул аз чӣ нест дар созу тараб,  

Зоғ то кай дар навои қар - қар аст? 

Чуғзе дар парвоз бар вайрона рафт,  

Гуфтаем, андар фазо ин кафтар аст.  

Маҳкаму гирост чанги лошахӯр,  

Кабки хушрафтор як мушти пар аст.  

Ашкҳои шодӣ арзон нестанд,  

Хандаҳои зиндагӣ ғампарвар аст [33, 91].  

Аз фуроварду мазмуни шеър бармеояд, ки шоир санъати тазодро бо 

истифода аз калимаю таркиботи муқобилмаънои булбулу зоғ, чуғзу кафтар, 

лошахӯру кабки хушрафтор, ашкҳои шодию хандаҳои ғампарвар хеле 

бамавриду нишонрас тасвир намудааст.  

Дар шеърҳои дигари шоир калимаю таркибҳои мутазоду зидмаънои 

сиёҳу сафед, баҳору хазон, рӯзу шаб, пайдову нопайдо, сабзу хазон, шоду 
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ношод, ҷаҳидану афтидан, пасту баланд, шебу фароз, пешу қафо, неку 

зишт, осону мушкил, шоду гирён, шуълаву дуд ва монанди инҳо истифода 

шудаанд.  

Яке аз санъатҳои маъмули бадеӣ дар шеъри анъанавии тоҷикиву 

форсӣ суолу ҷавоб буда, барои ифодаи ҳадафу таъкиди андеша воситаи 

муносибест, ба шарте ки суолу ҷавобҳо дар сурати мантиқӣ, нозук ва 

нуктасанҷона воқеъ шаванд [83, 95]. Аз ин рӯ, ҳикмати ин санъат дар 

адабиёти бадеӣ дар он аст, ки адиб барои равшантар ифода намудани 

эҳсосоти ҳаяҷонангези худ фикрашро бо суолу ҷавоб баён менамояд.  

Ғафур Мулло низ чун яке пайравону меросбарони саромадони сухани 

бадеии форсу тоҷик ғазалҳои назиравии худро дар ҳамин ҷода офаридааст.  

Санъати суолу ҷавоб махсусан дар ғазалиёти Ғафур Мулло барои 

ифодаи ҳолати руҳонию вазъи қаҳрамонони ғиноӣ, эҳсосу андеша, дарку 

биниш ва амалиёту изтироби ботинии онҳо истифода шудааст, ки ин гуфтаҳо 

дар ғазали «Чӣ кунам?»-и шоир бармало ба чашм мерасад: 

Дили болидаи ман хона надорад, чӣ кунам? 

Сари ман гар сару сомона надорад, чӣ кунам? 

Ҳамчу паймона дилам дилбари ман бурд, шикаст,  

Дилбарам ваҳдату паймона надорад, чӣ кунам? [33, 145].  

Аз мутолиаи ғазал бармеояд, ки дар он ду симо – ошиқу маъшуқ арзи 

вуҷуд карда, аз аввал то охир шикваи ошиқ аз кӯтоҳдастии худ ва дастнорасу 

бепарво будани маъшуқа ба гӯш мерасад. Ошиқ аз ин гуна рафторҳои 

номеҳрубононаи маъшуқааш ба танг омада, аз дӯстону ёрони худ тавассути 

суоли «Чӣ кунам?» роҳи илоҷи корро меҷӯяду мепурсад ва баҳри ба муроди 

дил расидану дили маъшуқи ҷафопешаашро ба даст овардан мекӯшад, вале 

ин ормонҳои ӯ ҳамон дар сатҳи орзу ва таманнову лоба қарор доранду бас.  

Гуфтан бамаврид аст, ки дар порашеъри боло заъфи баён мушоҳида 

мешавад. Яъне, шоир ба хотири қофия мазмуни шеъри худро халалдор карда, 

ба ҷои калимаи «сомон» «сомона» ва ба ҷои калимаи «паймон» калимаи 

«паймона»-ро истифода кардааст.  
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Шоир дар шеъри «Талоши орзуҳо» низ аз санъати суолу ҷавоб 

истифода намудааст. Вале ин истифода дар доираи танҳо суол маҳдуд монда, 

то ҳадди ҷавоб нарасидааст, ҷавоб ин ҷо шартист: 

Дар раҳи пурпечутоби зиндагӣ 

Кист он, ки пешпо нохӯрдааст? 

 

Кист дар домони пурчини ҳаёт 

Нақшаҳои бешумор нашмурдааст? 

 

Ку диле, ки холӣ аст аз орзу,  

Ку диле, ки андар он асрор нест? 

Бошад он гар, дар ҳисоби нестист,  

Нест, балки дар кафи паргор нест [33, 55].  

Яке аз вижагии санъати суолу ҷавоб дар он аст, ки шоир дар гуфтани 

чизе дидаву дониста худро ба нодонӣ зада, ҳатто чизҳои маълуму табииро ба 

таври суолу ҷавоб ба забон меорад, ки ҳамин гуфтаҳо дар шеъри боло 

бармало ба чашм мерасад. Яъне, шоир ба таври ошкоро медонад, ки ҳама кас 

дар зиндагӣ боре пешпо хӯрдааст ва ин камбудии ӯ боиси пешрафту 

муваффақиятҳои ӯ дар оянда хоҳад гашт. Ё ҳамин гуфтаҳо дар банди дуюми 

шеър низ ба чашм мерасад. Маълум аст, ки ҳар як дил андаруни худ сирру 

асроре дорад ва касе бе умеду орзу зиста наметавонад ва ана ҳамин сирру 

асрор ва умеду орзуи худро дар қалбаш мепарварад, яъне дили орӣ аз сирру 

асрор ва умеду орзу нест. Вале ҳарчанд шоир ин чизҳои воқеию табииро 

донад ҳам худро ба нодонӣ мезанад. Ҳамин санъат, ки баҳри шоирона 

баромадани шеъри Ғафур Мулло замина гузоштааст, санъати таҷоҳули ориф 

мебошад. Таҷоҳули ориф он аст, ки шоир гоҳе дар лаҳзаҳои пуризтироб ва 

ҳаяҷонноки тасвир худ ба худ пайи ҳам суолҳо медиҳад. Ғараз аз ин суолҳо 

ҷавоб гирифтан набуда, балки афкор ва эҳсосоти қалбиро ба таври 

равшантар, возеҳтар ва муассиртар баён кардан, мухотабро ба ҳайрат 

андохтан ва қаноат ҳосил намудан аст. Ин маънӣ ба таъбири барҷастаи халқӣ 
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гулпурсӣ номида мешавад. Ин гуна гулпурсиҳо низ дар шеъри шоир мавқеи 

хосса касб кардаанд: 

Ба тарфи домани саҳро назар андоз,  

Чӣ сон ороишу эъҷоз дар тобиш? 

Ба ин ранҷи табиат гӯӣ сад аҳсан,  

Ба ин дасти ҳунар – устоди дурандеш [33, 71].  

Дар мисраи дуюми байти аввали шеър шоир бо як ҳиссиёту ҳаяҷони 

баланд баҳори биҳиштосои диёрро, мебинаду дар ҳайрат мемонад ва дидаю 

дониста ба худ «Чӣ сон ороишу эъҷоз дар тобиш?» гӯён суол медиҳад.  

Чунин суоли ҳаяҷонномезу муассир дар байти аввали шеъри «Базми 

тараб» бамавқеъу муносиб омада, дар байтҳои баъдинаи шеър суоли 

тасдиқомезе, ки аз тарафи қаҳрамони лирикӣ дидаю дониста гузошта 

мешавад, ҷавоби худро меёбад, яъне фикру андешаи қаҳрамони лирикӣ аз 

суоли додааш дар ҷавоб ба он пурра тасдиқ мегардад: 

Дар ин базми дилоро розгӯ кист? 

Кӣ дар ин маҳфили мо хуб соқист? 

Кӣ дар ин пояи бунёд боқист? 

Магар дарёдиле устод Боқист! [33, 88].  

Гумон меравад, ки ин шеър дар базм ё ҳамоиши адабие гуфта 

шудааст, ки гули сари сабади маҳфил устоди розгӯю роҳнамо Боқӣ 

Раҳимзода будааст.  

Дар рубоии зерин низ санъати таҷоҳули ориф бамавриду муносиб 

истифода шудааст: 

Эй оби равон, ту аз куҷо меойӣ? 

Шояд, ки таровиш аз дили кӯҳҳойӣ? 

З - он пеш, ки бар канори дарё бирасӣ,  

Аввал ба канори хок мепаймойӣ [32, 140].  

Дар байти аввали шеър суолҳои пайдарҳами шоир барои тасдиқи 

фикри гӯянда омадаанд, яъне худи гӯяндаву дигарон ҳам медонанд, ки 

тамоми обҳои ҷории рӯду дарёҳо аз пиряхҳои кӯҳӣ сарчашма гирифта, аз 
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миёнаи кӯҳу пуштаҳо ҷорӣ гардидаю ба поён фуромада, ба дигар рӯду 

ҷӯйборҳо ҷорӣ мегарданд.  

Аз мисолҳои мазкур маълум мегардад, ки дар ашъори Ғафур Мулло 

санъати таҷоҳули ориф низ мавқеи хосса доштааст.  

Яке аз санъатҳое, ки дар шеъри Ғафур Мулло бештар мавриди 

истифода қарор гирифтааст, санъати талмеҳ мебошад. Шоир зимни тасвир 

гоҳо ба воқеаҳои таърихӣ, асотирӣ, қиссаву афсонаҳо ва шахсиятҳои 

маъруфи адабию таърихӣ ва фарҳангию сиёсӣ муроҷиат карда, ба ин васила 

ҷанбаи бадеӣ ва таърихии тасвирашро баланд бардоштааст, ки яке аз 

вазифаҳои асосии талмеҳ дар асари бадеӣ низ аз ҳамин иборат аст.  

Дар шеъри зерин, ки бо унвони «Шеъри оламгир» иншо шудааст, 

шоир ба шеъри нобу шевои форсии дарӣ, ки дар олам маъруфу машҳур аст, 

ишора менамояд. Дар баробари ин, дар шеър ӯ сафҳаеро аз таъриху адаби 

миллати тоҷик варақгардон намуда, аз макону мавзеъ ва шахсиятҳои 

маъруфи адабию таърихии миллати тоҷик ёдовар шудааст:  

            Зинда омад то ба мо шеъри дарӣ 

Аз миёни кӯрдуди асрҳо.  

Нағма дорад то кунун чун оби ҷӯ 

Бо забони Панҷрӯди хушнаво.  

Нағма дорад торҳои рӯду чанг,  

Бо равони оби Ҷӯйи Мӯлиён,  

Аз дили тороҷгашта кишваре,  

Аз замони давлати Сомониён.  

Нола дорад тори рӯди Рӯдакӣ,  

Ҳар садояш нолаи фарҳанги мост.  

Гар набудӣ дард дар фарҳанги мо,  

Шеъри оламгир моро аз куҷост? [32, 96 - 97].  

Дар шеъри боло калимаю таркибҳои Панҷрӯд, Рӯдакӣ, Ҷӯйи 

Мӯлиён, давлати Сомониён талмеҳан омада, ба шеър мавзунию равонӣ ва 

ҷанбаи баланди бадеӣ бахшидаанд.  
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Ё худ дар рубоии зерини шоир қаҳрамонони «Шоҳнома»-и безаволи 

Абулқосим Фирдавсӣ – Рустаму Суҳроб талмеҳан истифода шудаанд: 

Хуршеди ҷаҳонгир агар шом бихурд,  

Ҷуз домани пурхун зи ҷаҳон ҳеҷ набурд.  

 

Бинам, ки дами теғ агар Суҳроб хурд,  

Афсӯс, чиҳо кард ба худ Рустами гурд? [33, 174].  

Дар қитъаи зерини шоир калимаҳои Самарқанду Бухоро, давлати 

Сомониён ва номи табиби барҷастаи форсу тоҷик Абуалӣ ибни Сино, 

талмеҳан истифода шудаанд: 

Мо Самарқанду Бухоро доштем,  

Давлати Сомон ба дунё доштем.  

Дар баландии сухан пайғамбарӣ,  

Дилшиносе ҳамчу Сино доштем [33, 109].  

Дар рубоии зерини худ низ шоир табиби маъруфи форсу тоҷик 

Шайхурраис Абуалӣ ибни Синоро ба некӣ ёд карда, ӯро чорагари дарди 

олам, марҳами дарди дармондагон, кушояндаи гиреҳи ҳар макру ҳияли 

инсоният донистааст:  

Шуд чорагаре ба дарди олам Сино,  

Шуд мушкили дардҳоро марҳам Сино,  

Бикшуд агар гиреҳи ҳар банду ҳиял,  

Бечора ба пеши марги одам Сино [33, 171].  

Рубоии мазкур дар пайравӣ ва ишорат ба рубоии маъруфи «Аз қаъри 

гили сияҳ то авҷи зуҳал» - и Ибни Сино иншо шудааст.  

Ғафур Мулло дар рубоиёти худ аз номи яке аз рубоисароёни маъруфи 

адабиёти классикии форсу тоҷик Умари Хайём ёдовар шудааст, ки онҳоро 

дар якҷоягӣ метавон «Хайёмнома»-и шоир номид: 

Дар маҳфили дилхушон майи ҷом шавам,  

Оғози ҳама аввалу анҷом шавам,  

Айбам макунед аз гули Хайёмам,  
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Омехта ман дар гили Хайём шавам [32, 143].  

Дар рубоии зерини шоир дар баробари корбаст шудани санъати 

талмеҳ санъати тазмин низ истифода шудааст, яъне шоир дар байти дуюми 

рубоӣ мисраи «Хайём, ки хаймаҳои ҳикмат медӯхт»-ро тазминан аз 

якрубоии Хайём истифода намудааст:  

 

Бо чашми хирад мо назар андӯхтаем,  

Аз сӯзиши ҳар дил шарар афрӯхтаем.  

          «Хайём, ки хаймаҳои ҳикмат медӯхт», 

Дар хаймаи ӯ нақши ҳунар дӯхтаем [32, 143].  

Инчунин, ҳамин мисраъ дар рубоии дигари шоир, ки ҳамшаклу 

қаринаи рубоии мазкур аст, чунин истифода шудааст: 

Бо ҳикмати нав мо назар андӯхтаем,  

Аз сӯзиши дил шарора афрӯхтаем,  

          «Хайём, ки хаймаҳои ҳикмат медӯхт», 

Дар хаймаи ӯ нақши зар андӯхтаем [33, 169].  

 Зимни таҳқиқ маълум гардид, ки дар эҷодиёти Ғафур Мулло ашъори 

халқию фолклорӣ ва шеърҳои шоирони классику муосири тоҷик талмеҳан 

истифода шудаанд. Масалан, шоир дар шеъри «Навҳагари Гӯрғулӣ», ки дар 

ситоиши яке аз гӯрғулисароёни маъруфи тоҷик Ҳақназар Кабуд суруда 

шудааст, қайд мекунад, ки мавсуф тавонистааст «Гӯрғулӣ» – суруди маъруфи 

қадимаи мардуми тоҷик ва шаъну шуҳрати онро то ба Эрону Руму Олмон 

расонад. Ҳамин аст, ки шоир дар шеър номи суруди маъруфи қадимаи 

тоҷикон «Гӯрғулӣ» ва номи кишварҳои Тоҷикистон, Эрону Руму Олмонро 

талмеҳан истифода намудааст: 

Гӯш созам ман навои булбули овози ту,  

Сад наво гул мекунад дар ғулғули овози ту.  

Тори овози ту бикшояд гиреҳ андар гулӯ,  

Бо хаёли қиссаҳо косаи чашмат пурӯ.  

           «Гӯрғулӣ» - ро чун паём аз Тоҷикистон бурдаӣ,  
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То ба Эрону ба Руму то ба Олмон бурдаӣ.  

Санъати волои халқат боз волоят кунад,  

Аз заминат сози дил имрӯз болоят кунад [33, 103].  

Аз мисолҳои боло бармеояд, ки Ғафур Мулло тавонистааст аз санъати 

талмеҳ низ моҳирона истифода барад.  

Назариётшиноси маъруф Шамси Қайси Розӣ дар «Ал-муъҷам»-и худ 

талмеҳро чунин шарҳ додааст: «Ва чун шоир чунон созад, ки алфози андаки ӯ 

бар маънои бисёр далолат кунад, онро талмеҳ хонанд ва маънии балоғат он 

аст, ки он чи ки дар замир бошад, ба лафзи андак бе он ки ба тамсили маънии 

он ихтилоле роҳ ёбад, баён кунад» [146, 301].  

Гуфтан мумкин аст, ки талмеҳоти Ғафур Мулло ҳарчанд кӯтоҳу муҷаз 

гуфта шуда бошанд ҳам, вале дар худ маънии амиқу васеъро таҷассум 

намудаанд.  

Дар рубоии зерин низ шоир аз санъати талмеҳ бамаврид истифода 

намудааст:  

Доро шавӣ ҳам, вале ту Ҳотам машавӣ,  

Олам ёбӣ, вале ту олам машавӣ.  

Бо нохалафӣ чор одаме бифрӯшӣ,  

            Ин аст, ки ту аз бани одам машавӣ [33, 162].  

Дар шеъри мазкур шоир кинояомез ба дороёну сарватмандоне, ки 

нафъашон ба касе намерасад, Ҳотамро, ки саховатпешаю хайрхоҳ буд, ба 

онҳо намунаи ибрат меорад, яъне шоир ба онҳо муроҷиат карда мегӯяд, ки 

шумо ҳамин қадар дорою сарватманд бошед ҳам, Ҳотам нестед, ба касе хайру 

сахо карданро ба худ раво намебинед.  

Шоир дар рубоии дигари худ санъати талмеҳро бо ёдоварӣ намудан аз 

номи шахсиятҳо ва мавзеи таърихии форсу тоҷик: Қубод, Хусрав ва Хуросон 

моҳирона истифода кардааст:  

Чун ёд зи вайронаи Қубод кунем,  

Аз Хусрави фарзона ҳаме ёд кунем.  

Чун шеъри дарӣ ба лаҳни қудсона расад,  
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Хоки сухани Хуросон обод кунем [33, 179].  

Шоир дар шеъри дигари худ аз номи ёдгориҳои қадими таърихӣ ба 

мисли Тахти Сангин, кӯҳи Бесутун, кохи Искандар ва ҷоми Ҷам ёд карда, 

онҳоро талмеҳан дар шеъраш истифода намудааст:  

Тахти Сангин гашта кӯҳи Бесутун,  

Аз гузашти рӯзгори даршикаст,  

Кохи Искандар шуда Болосутун,  

Нолаҳо дар пораи ҷоми Ҷам аст [33, 101].  

Ба ҳамин тариқ, Ғафур Мулло дар эҷодиёти худ аз санъати талмеҳ 

зиёд истифода кардааст. Талмеҳоти мавриди истифода қарордодаи ӯ, дар 

маҷмуъ, ифодакунандаи номҳои шаҳру мамлакатҳо, ёдгорию мавзеъҳои 

таърихӣ, номи кишварҳо, дарёву номҳои ҷуғрофӣ, ҷирмҳои осмонӣ (Панҷу 

Панҷрӯд, Аҷам, Тахти Сангин, Эрон, Рум, Олмон, давлати Сомон, 

Самарқанду Бухоро, Чину Африқо, Рукнободу Ҷӯйи Мӯлиён, Осмону 

Ситора, Моҳтобу Офтоб, Парвину Муштарӣ, дарёҳои Вахшу Днепр) ва 

номи шахсиятҳои маъруфи асотирию таърихӣ, адабию фарҳангӣ, сиёсӣ ва 

унвонҳои шоҳасарҳои саромадони сухани волои форсу тоҷик, ба монанди 

Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, Абуалӣ ибни Сино, Умари 

Хайём, Садриддин Айнӣ, «Шоҳнома», «Дохунда» ва монанди инҳо 

мебошанд, ки шоир аз онҳо моҳирона истифода намуда, маҳорати худро 

ҳамчун шоир дар корбурди санъати талмеҳ нишон додааст.  

Дар эҷодиёти Ғафур Мулло барои муассиру рангин гардидани 

тасвирот санъати ташхис низ истифода шудааст. Ташхисоти ашъори Ғафур 

Мулло марбут ба ҳайвоноту парандагон, набототу ҷамодот, ҷирмҳои осмонӣ 

ва ғайра буда, онҳо ба мисли одамон бо эҳсосоти худ амалу ҳаракат ва 

суханронӣ намуда, кореро дар доираи фаҳмишу қобилияти худ ба анҷом 

мерасонанд, ки хонандаю шунаванда аз ин гуна рафтори нек ё зишти онҳо ба 

худ дарси ибрати зиндагӣ мегирад: 

Гуфт саҳро бо дили пур аз умед: 

         – Об омад, инак, ободӣ расид.  
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Дар тани ман ҷон даромад гӯиё,  

Қатраҳо чун хуни ман омад падид [33, 120].  

Ғафур Мулло дар шеърҳои худ ба набототу ҳайвонот ва дигар 

ҳодисаҳои табиат амалу ҳаракат ва гуфтор бахшида, бо ин роҳ тасвироти 

худро муҷазу дилпазир ва шоиронаю пуртаъсир гардонидааст: 

Дар кӯчаи шаҳри тозабунёд,  

Анбуҳи дарахтҳо қатор аст.  

Андар бари ҷумла навниҳолон 

Бечора бараҳна як чинор аст.  

 

Ҳарчанд барои навниҳолон,  

Пири хирад асту роҳомӯз,  

Гӯё ки барад ҳасад ба онон,  

Гӯяд ба фиғон: «ҳазор афсӯс» [33, 124-125].  

Ё дар ғазали «Чодари рангинхаёл» ба мисли инсон ба сухан 

даромадани «парвона», ҳарчанд ки дар адабиёт ин ташхиси наву тоза 

набошад ҳам, вале дар тасвироти шоиронаи Ғафур Мулло наву тоза рӯйи кор 

омадааст: 

Рамида аз ҳаё чашми ғизол аст,  

Ки тури абр дар рӯйи ҳилол аст.  

Чароғи шоми дил дар сина хомӯш,  

Шабе парвона мегуфт: – Ин чӣ ҳол аст? 

Садо н - омад зи сози пардаи дил,  

Навои парда дар чанги висол аст [33, 146].  

Ташхис дар осори ҳаҷвии шоир низ мавқеи хосса дорад. Ғафур Мулло 

дар шеъри зерини ҳаҷвии худ, ки «Шикояти ғӯза» унвон дорад, тавассути 

санъати ташхис ба яке аз неъматҳои моддии табиат – пахта ва боди найсони 

форами саҳарӣ, ки зудҳаракату ҳамеша озоду дар парвоз аст, забону сухан 

бахшидааст. Мувофиқи ин тасвир пахтаҳо дар зери алафу майсаҳои бегона 

рӯпӯшу ташнаи зор монда, маҷбур мешаванд, ки нисбат ба шахсони масъули 
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бепарво забони шиква боз намуда, ба василаи боди саҳарӣ аҳволи худро ба 

онҳо маълум кардан мехоҳанд, то аз вартаи ҳалокат раҳоӣ ёбанд: 

Боди саҳарӣ, мегузарӣ аз гузари мо,  

Саркор куҷо шуд, ки бигирад хабари мо? 

Мо сӯхта беоб, ҳама ташналабонем,  

Пажмурда бигаштем, ҳама ранги хазонем. 

Эй бод, ба саркори шикам соз ту фарёд,  

Аз чист, ки моро накунад халташикам ёд? [34, 41].  

Дар шеъри зерини шоир низ санъати ташхис бо сухангӯии 

ҳавобаландонаю дағдағаомези «зоғ», ки худро аз тамоми парандагон ва садои 

гӯшхароши «қар-қар»-и худро аз овози булбули хушхону хушилҳон боло 

медонад, чунин тасвир шудааст: 

Як зоғ ба кунҷи боғ қар - қар мекард,  

Бо қар - қари худ гӯши ҳама кар мекард.  

Мегуфт гаҳе: – Булбули хушлаҳҷа манам! 

Гаҳ таъна ба парвози кабӯтар мекард [34, 47].  

Аз ин гуна мисолҳо бармеояд, ки ташхисоти дар эҷодиёти Ғафур 

Мулло истифодашуда дар якҷоягӣ бо дигар санъатҳои бадеӣ, аз қабили суолу 

ҷавоб, тавсифу тазод боиси боз ҳам барҷастаю дилангез гардидани шеъри 

шоир гаштаанд.  

Шоир барои тақвияти даъвои худ баъзан аз зиндагии иҷтимоӣ, 

таҷриба ва ҳаёти шахсӣ мисоле меорад. Ҳамин овардани мисол ирсоли 

масал ё тамсил номида мешавад [83, 110 - 111]. Овардани ҳамин гуна 

мисолу масалҳои ҳаётӣ дар эҷодиёти Ғафур Мулло низ ба чашм мерасанд, ки 

мазмуни баланди пандомезро ба худ касб кардаанд: 

Бигзарем аз торикиҳои сиёҳ,  

Аз сиёҳӣ, бин, сафедӣ беҳтар аст.  

Сояравшан тофт пеши чашми мо,  

          «Торикӣ аз равшанӣ ториктар аст» [33, 91].  
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Ё худ дар пандномаҳои шоир чунин тамсилоти ҳаётию воқеъбинона ва 

пандомезу ахлоқӣ истифода шудаанд: 

Сухангӯ, боз манмо ту даҳанро,  

Суханчин ногаҳон дуздад суханро.  

Ғизои тоза гир аз байти гулчин,  

Ҳазар бинмо, вале ту аз суханчин [33, 131].  

Дар байти зерини масаломези шоир ба дунё омадану аз дунё бо чашми 

чор рафтани одамӣ, яъне бо гиря омадану хандон (бо даҳони кушода) аз дунё 

рафтани инсон ҳикматомез баён шудааст: 

 

Ин модари даҳр фардро зод чунон,  

Бо гиря биёмаду бишуд шодравон [33, 131].  

Аз ин гуна мисолҳо бармеояд, ки дар эҷодиёти шоир санъати ирсоли 

масал низ мавқеи назаррас доштааст.  

Санъати тазмин дар ашъори Ғафур Мулло, ба нудрат бошад ҳам, ба 

назар мерасад. Шоир барои тақвияти фикр ва ҳиссиёт шоҳбайт ва ё мисраи 

барҷастаю хушоянди ягон шоири саромади пешина ва ё муосирро дар шеъри 

худ оварда, ба ин васила мазмун ва муҳтавои шеърашро тақвият бахшидааст. 

Масалан, дар шеъри «Ҷунбиши гаҳвора» шоир мисраи шеъриеро аз эҷодиёти 

Лоиқ Шералӣ ҳамчун тазмин овардааст, ки ба шеър мазмуни баланд 

бахшидааст: 

          «Ба монанди замин яктоӣ, модар», 

Ба дороӣ дили дунёӣ, модар.  

Ҳамеша зери бори зиндагонӣ 

Замоне ту намеосоӣ, модар [31, 53].  

Ғафур Мулло дар офаридани жанри рубоӣ низ маҳорати хуб доштааст. 

Шоир дар эҷоди рубоӣ худро шогирду пайрави яке аз рубоисароёни маъруфи 

форсу тоҷик Умари Хайём меҳисобад ва дар рубоиёти худ ин даъворо борҳо 

тасдиқ карда, аз Хайёми бузург ифтихормандона ёд кардааст. Дар маҷмуъ, 

метавон ин гуна рубоиёти Ғафур Муллоро «Хайёмнома» ё «Ҷоми Хайём» 
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номид. Мақсад аз ин гуфтаҳо аз он иборат аст, ки Ғафур Мулло дар 

рубоисароӣ на танҳо худро пайрави Хайём медонаду дар рубоиёташ аз номи 

бузурги ӯ ба некӣ ёд кардааст, балки дар рубоиёти худ мисраъ ё байтеро аз 

рубоиёти Хайём тазминан истифода кардааст, ки ба шеъри шоир муҳтавои 

фарогир бахшидаанд: 

Бо чашми хирад мо назар андӯхтаем,  

Аз сӯзиши ҳар дил шарар афрӯхтаем.  

          «Хайём, ки хаймаҳои ҳикмат медӯхт», 

Дар хаймаи ӯ нақши ҳунар дӯхтаем [32, 143].  

Дар шеъри «Шукри нон» шоир сухани ҳакимонаи модари 

бузургворашро, ки ба эҳтироми неъмату рӯзии асосии одамӣ – нон бахшида 

шудааст, ба қолаби назм дароварда, тазминан чунин истифода намудааст, ки 

аз маҳорати баланди тазминофарии шоир дарак медиҳад: 

Модарам мегуфт: «Афтад бар замин,  

Донаи нопухта хандон мешавад.  

Донаи бирён агар афтад ба хок,  

Зор - зор он лаҳза гирён мешавад» [33, 52].  

Аксари ашъори Ғафур Мулло аз эҷодиёти шифоҳии мардум сарчашма 

мегирад, ки ин гуфтаҳо дар ашъори тазминомези шоир ба мушоҳида мерасад: 

          «Мо дар чӣ хаёлему фалак дар чӣ хаёл», 

Донистани ин муаммо шуд амри маҳол,  

Ин олами пир мешавад куҳнаву нав,  

Чун хирмани бадру ҳамчу абруи ҳилол [33, 149].  

Тазмини мазкур мазмуну муҳтавои шеърро баланд намуда, бадеияти 

онро пурра гардонидааст.  

Тавре ки қайд карда шуд, сарчашмаи эҷоди Ғафур Муллоро эҷодиёти 

шифоҳӣ ва гӯйишҳои мардумӣ ташкил додаанд. Ҳамин аст, ки дар ашъори ӯ 

зарбулмасалу мақолҳои халқӣ фаровон истифода шуда, онҳо мазмуну 

муҳтавои шеърашро баланд бардошта, ба он обуранги бадеӣ бахшидаанд.  
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Ғафур Мулло шоири халқи худу фарзанди замони худ буда, аз 

зарбулмасалу мақолҳои тоҷикӣ, ки яке аз манбаъҳои таҳқиқи ҳаёти маънавии 

мардум ба ҳисоб мераванд, ҳамаҷонибаю моҳирона истифода кардааст. 

Истифодаи бамавриду серистеъмоли онҳо дар ашъори шоир тақвиятбахши ин 

гуфтаҳост. Аз ҷумла, ин гуна тазминот бештар дар ашъори пандуахлоқӣ ва 

ҳаҷвии шоир ба мушоҳида мерасанд. Масалан, дар байти зерини ӯ 

зарбулмасали маъруфи халқии «Некӣ куну ба об андоз» чунин истифода 

шудааст: 

    

Дарё зи раҳи некравон аст агар,  

 «Некӣ бикуну ба об андоз» дигар [33, 131].  

Аз таҳқиқоти масъалаи мавриди назар бармеояд, ки дар эҷодиёти 

Ғафур Мулло истифодаи бамавриди санъати тазмин ва мақолу 

зарбалмасалҳои халқӣ, ки сарвату ганҷинаи пурқимати забони мардум ба 

ҳисоб мераванд, мавқеи созгор доранд.  

Санъати таҷнис аз ҷумлаи санъатҳое мебошад, ки дар эҷодиёти 

Ғафур Мулло мавқеи назаррас дорад. Шоир тавонистааст дар суханпардозию 

суханбозиҳои шоиронаи худ аз санъати таҷнис низ истифода барад.  

Ғафур Мулло дар шеъри «То ки зар ояд ба каф» деҳқонони пахтакори 

тоҷикро васф намуда, аз калимаи «шона» ҳамчун таҷнис истифода 

намудааст: 

Ҳар ниҳоли пахта бар сар шона зад,  

Шонаи деҳқон бишуд хам, хӯрд тоб.  

Пахтаро бо сад хаёле сабз кард,  

Аз равони чашмаи дил дода об [33, 85].  

Дар шеър калимаи «шона» ду маротиба дар як шаклу қолаб таҷнис 

шуда омадааст, ки дар мисраи якуми шеър ба маънои шонаи пахта, шохчаҳои 

сарболокашидаю нозуки пахта омадааст, аммо дар мисраи дуюм ба маънои 

«шонаи одам», як узви тахтапушти одам омадааст, ки дар натиҷаи заҳмату 

меҳнатҳои ҷонгудози деҳқон хаму чанг задааст.  
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Дар забони халқ истифодаи ин гуна калимаҳои думаъноро лутф 

меноманд. Дар адабиёти хаттӣ вожаҳои шаклан монанди чанд маънодорро 

таҷнис меноманд.  

Дар шеъри зерин калимаи «мардум» се маротиба такроран омадааст ва 

маъниҳои мухталифро ифода намудааст: 

Фитод ар нуктаам дар рӯйи коғаз,  

Набинад он газанд аз захми дунё,  

 

Агар онро барад мардум ба мардум,  

Ба ранги мардумак андар назарҳо [33, 112].  

Дар мисраи сеюми шеър калимаи «мардум» ду маротиба такроран 

омада, мафҳумҳои халқ, мардум ва одамонро ифода намудааст. Яъне шоир 

гуфтан мехоҳад, ки ҳар нуктаи шеъри ман, ки дар коғаз афтад, он ҳаргиз аз 

захми дунё газанд надида, ба нестӣ намеравад, ба шарте ки вирди забони 

халқам, миллатам бошад, вале дар мисраи охирини шеър калимаи «мардум» 

бо иловаи пасванди (-ак) «мардумак» шудааст, ки сиёҳии даруни чашми 

одам (мардумаки чашм)-ро ифода мекунад. Яъне, ба ақидаи шоир, шеъри 

воло ҳамон вақт дар рӯйи коғаз устувору ҷовид мемонад, ки он ҳамеша вирди 

забони мардум, халқу миллаташ бошад ва онро халқ ба мисли мардумаки 

чашми худ ҳимоят намояд.  

Дар байти зерини шоир калимаи «боқӣ» ба маъноҳои гуногун омада, 

дар натиҷа таҷниси маъноӣ ҳосил шудааст: 

Дар ин базми дилоро розгӯ кист? 

Кӣ дар ин маҳфили мо хуб боқист? 

Кӣ дар ин пояи бунёд боқист? 

Магар дарёдиле устод Боқист! [33, 88].  

Дар мисраъҳои дуюм ва сеюми шеър калимаи «боқӣ» ба маънои 

устувори пойбарҷо, ҷовид омадааст, вале дар мисраи чоруми шеър шоир 

тавассути калимаи «Боқист» аз номи Шоири халқии Тоҷикистон устод Боқӣ 

Раҳимзода ёд карда, дар ин замина таҷниси маънавӣ рӯйи кор овардааст.  
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Ё дар мисоли зерин таҷниси маънавӣ моҳирона истифода шудааст: 

 
Ҳай дареғо, омади корам нашуд,  

Дӯшборам пораву борам нашуд,  

Ҳалқаи навсозӣ дастамро шикаст,  

Гар Худоёрам, Худо ёрам нашуд [33, 92].  

Дар мисраи охири шеър калимаи «Худоёр» бар ду маъно далолат 

кардааст. Дар аввал калимаи «Худоёрам» ба маънои номи одам, вале дар 

таъбири «Худо ёрам нашуд» дар шакли алоҳида таркибан омада, ба маънои 

«Худованд ёру мададгорам нашуд» омадааст. Яъне, қаҳрамони лирикӣ аз 

ноомади корҳояш ба шиква омада, қайд мекунад, ки ҳарчанд номам 

«Худоёр» бошад ҳам, вале Худо ёру мададгорам нашуд.  

Аз суханбозию суханпардозиҳои лутфомези Ғафур Мулло бармеояд, 

ки санъати таҷнис низ дар осори шоир мавқеи намоён доштааст.  

Хулоса, дар эҷодиёти шоир санъатҳои бадеии маънавию лафзӣ, ба 

мисли ташбеҳ, истиора, маҷоз, муболиға, тавсиф, сифатчинӣ, тазод, суолу 

ҷавоб, талмеҳ, ташхис, ирсоли масал, тазмин, таҷнис ва зарбулмасалу мақол 

мавқеи хосса дошта, ашъори шоирро муассиру хонданбоб гардонидаанд. 

Шоир тавонистааст бо як маҳорати баланди нигорандагӣ барои ҳусну 

малоҳат, таровату нафосат бахшидани шеъраш аз тасвироти бадеӣ моҳирона 

истифода барад, ки ҳамаи ин гуфтаҳо дар якҷоягӣ аз ҳунару маҳорати 

баланди нигорандагии шоир дарак медиҳанд.  
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Хулосаи боби III 

Аз таҳқиқи фаъолияти эҷодии Ғафур Мулло бармеояд, ки ӯ давра ба 

давра барои такмил додани маҳорати эҷодии хеш саъю талош намуда, 

билохира дар ин ҷода муваффақ гардидааст. Бояд қайд намуд, ки маҳорати 

эҷодии Ғафур Мулло бо забондониаш услуби хоссаи нигорандагии ӯро 

муайян намудааст. Вақте ки хонанда ашъори рангину марғуби Ғафур 

Муллоро мутолиа мекунад пеши назари ӯ гоҳ ҳазлу шӯхӣ, гоҳ арзу таваллои 

ошиқу маъшуқ ва гоҳо тасвири манзараҳои сеҳрофарини пурнақшу нигори 

диёр, махсусан табиати ҳамешабаҳори он меояд.  

Ашъори шоир гуногунмавзуъ, доманфарох ва серҷанба буда, 

инъикоси ҳунармандонаи масоили гуногуни иҷтимоӣ аз маҳорати хуби 

нигорандагӣ доштани шоир дарак медиҳад. Шоир дар эҷоди анвои гуногуни 

шеър тарзи баёни хосса дорад, ки он мутамоил ба забону услуби эҷодиёти 

шифоҳии мардум аст. Шоир ба василаи тарзи баёни дилнишин ва муассири 

худ метавонад ба зеҳну идрок ва эҳсоси хонандаи ашъораш таъсиргузор 

бошад.  

Ғафур Мулло барои обуранги бадеӣ гирифтан, муассиру мароқангез 

гардидани шеъраш аз санъатҳои бадеии маънавию лафзӣ, ба мисли ташбеҳ, 

истиора, маҷоз, муболиға, тавсиф, сифатчинӣ, тазод, суолу ҷавоб, талмеҳ, 

ташхис, ирсоли масал, тазмин, таҷнис ва зарбулмасалу мақол ба таври зарурӣ 

истифода намудааст. Шоир тавонистааст бо як маҳорати баланди 

нигорандагӣ барои ҳусну малоҳат, таровату нафосат бахшидани шеъраш аз 

тасвироти бадеӣ моҳирона истифода барад, ки ҳамаи ин гуфтаҳо дар якҷоягӣ 

аз ҳунару маҳорати нигорандагии шоир гувоҳӣ медиҳанд.  

Осори арзишманди Ғафур Мулло, ки онҳо тавассути матбуоти даврӣ ва 

дар чаҳор маҷмуаи шеърӣ – «Шадда» (1987), «Ҳарфи дил» (1991), «Соҳили 

дарёи дил» (2016) ва «Булбул, бисаро!» (2018) ба чоп расида, пешкаши 

хонандаи соҳибзавқ гардидаанд, мавқеи шоирро дар адабиёти нимаи дуюми 

қарни XX нишон дода, ӯро ҳамчун адиби сермаҳсул ва инсони шариф дар 
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доираи адабии Хатлони солҳои 40-90-уми асри гузашта муаррифӣ 

менамоянд.  
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ХУЛОСА 

I. Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия 

1. Ғафур Мулло (1922-1992) яке аз шоирони камшинохтаи тоҷик 

маҳсуб ёфта, аз солҳои 40-уми садаи XX ба фаъолияти эҷодӣ мепардозад. 

Ҳаёт ва фаъолияти эҷодии шоир дар ду давраи таърихӣ: ҳам дар аҳди давлати 

абарқудрати Шуравӣ ва ҳам қисман дар замони соҳибистиқлолии кишвар 

гузаштааст [2-М].  

2. Ғафур Мулло ҳаёти худро дар ду минтақа: минтақаи Кӯлоби бостон 

ва водии Вахш ба сар бурдааст. Аз ин лиҳоз, дар пешрафту ташаккули 

доираҳои адабии Кӯлобу Вахшонзамин, дар маҷмуъ доираи адабии Хатлон 

дар солҳои 40-90-уми асри XX саҳми арзанда гузоштааст [1-М].  

3. Дар ашъори Ғафур Мулло низ, чун дар эҷодиёти дигар шоирони 

маъруфи солҳои 40-90-уми асри XX, мавзуъҳои Ватану ватанпарварӣ, сулҳу 

дӯстӣ, бедории миллию миллатгароӣ, забону фарҳанг ва дигар масоилу 

паҳлуҳои рӯзгори иҷтимоии миллати тоҷик мавқеи хосса доранд. Шоир 

тавонистааст тавассути мавзуи Ватану ватанпарварӣ, сулҳу дӯстӣ ҳам дар 

даврони Иттиҳоди Шуравӣ ва ҳам дар солҳои аввали соҳибистиқлолии 

кишвар мардумро ба ватандӯстию инсонпарварӣ ташвиқ бикунад, ба табиати 

биҳиштосои диёр пайванду дилбанд намояд ва беҳтарин анъанаҳои миллиро 

дар шеъру осори худ тасвиру матраҳ созад. Ба ин гуфтаҳо шеърҳои 

ватанхоҳонаю сулҳҷӯёнаи ӯ «Тоҷикистон», «Меҳри Ватан», «Сулҳ», «Биё, эй 

бозсозӣ», «Ниҳоли дӯстӣ», «Даҳони ҷангҷӯро дӯхтем», «Ватанро шод созем», 

«Водии овозадор», «Вахш», «Меҳри ту яктост» ва монанди инҳо мисол шуда 

метавонанд, ки дар маҷмуъ бо мазмуну муҳтавои худ мардумро ба 

ватандӯстию сулҳпарварӣ ҳидоят мекунанд. Инчунин, шоир тавассути ин 

гуна шеърҳо ба арзишҳои фарҳангии миллат арҷ гузошта, пойдории ойин ва 

суннатҳои миллиро ситоиш намудааст [3-М].  

4. Ғафур Мулло дар шеърҳои ғиноии худ ишқи поку самимӣ, 

муҳаббату дӯстӣ ва самимияти беолоиши инсониро, ки сабабгори ҳаёти 

осудаю хушбахтонаи одамон мегарданд, бо тамоми нерую тавони шоирии 
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хеш васфу ситоиш намудааст. Шеъру ғазал ва рубоиёту дубайтиҳои 

ошиқонаи Ғафур Мулло, ба мисли «Ганҷи ишқ», «Ошиқам», «Гули ман», 

«Ҳайкали сарбози ишқ», «Сураи ишқ», «Гузашт», «Куртасарандӣ», 

«Фаришта», «Гули ман», «Эй дил» ҳанӯз аз солҳои 80 - 90-уми асри XX 

таваҷҷуҳи овозхонону сарояндагони мардумӣ, бахусус Ҳофизи халқии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Одина Ҳошимро ба худ ҷалб намуда буд ва мавсуф ба 

чанде аз ин шеърҳои шоир оҳанг баста, дар маъракаю ҷамъомадҳои фарҳангӣ 

месуруд [7-М].  

5. Дар ашъори шоирону суханварони тоҷик васфу ситоиши густурдаи 

волидайн, махсусан модар, мавқеи хосса дорад. Ғафур Мулло аз суруди 

«Алла» сар карда, симои муқаддаси модари тоҷикро бо тамоми азамату 

бузургиаш ба риштаи тасвир кашидааст. Агар устодон Мирзо Турсунзода ва 

Лоиқ Шералӣ дар васфу ситоиши ин мавҷуди поку муқаддас модарномаҳои 

ҷовидонӣ эҷод карда бошанд, Ғафур Мулло низ дар пайравии суханварони 

маъруфи тоҷик бо шеърҳои «Модар», «Ҷунбиши гаҳвора», «Алла механдид», 

«Шаҳбози хаёл», «Хаёли бачагӣ» ва «Шукри нон» модарномаи худро 

офарида, симою сурати поку беолоиши модар ва умуман зани тоҷикро 

тасвиру ситоиш намудааст, ки ин шеърҳо бо мазмуну муҳтавои худ маънии 

фароху амиқи умумиинсонӣ касб кардаанд [10-М].  

6. Мавзуи дигаре, ки дар ашъори Ғафур Мулло мавқею нуфузи хосса 

касб карда, то ҷое мавқеи шоирро ҳамчун марди инсондӯсту сулҳпарвар 

нишон додааст, мавзуи сулҳу дӯстӣ дар миёни одамону миллатҳо мебошад. 

Мавзуи сулҳу дӯстӣ дар ашъори шоироне чун Садриддин Айнӣ, Абулқосим 

Лоҳутӣ, Пайрав Сулаймонӣ, Мирзо Турсунзода басо мукаммал ба тасвир 

омадаанд ва Ғафур Мулло низ дар ин ҷода талош намудааст, ки ин анъанаро 

бомуваффақият давом диҳад ва ба ин васила мавзую муҳтавои ашъорашро 

ривоҷу равнақи тоза бахшад. Ба ин гуфтаҳо шеърҳои «Гимни дунё», «Бунёди 

мо», «Шадда», «Нахли интиқом», «Пайғом» мисол шуда метавонанд, ки 

ормонҳои дӯстию бародарии миллатҳоро дар худ таҷассум намудаанд [3-М].  



172 
 

7. Аз таҳқиқи мероси адабии Ғафур Мулло маълум гардид, ки ӯ дар 

эҷоди осор дар жанрҳои маъмули адабӣ, ба мисли чаҳорпораву манзумаҳо, 

рубоӣ, дубайтию ғазал, шеърҳои ҳаҷвию бачагона дасти тавоно доштааст. Аз 

ин рӯ, мо бо назардошти чаҳор маҷмуаи чопшудаи шоир: «Шадда», «Ҳарфи 

дил», «Соҳили дарёи дил» ва «Булбул, бисаро!» мероси адабии шоирро ба 

таври умумӣ аз рӯйи анвои шеърӣ ва миқдори абёти онҳо муайян намудем. 

Аз ҷумла шеърҳо (чаҳорпораҳо) 169 (1548 байт), пандҳо 40 (80 байт), 

ғазалиёт 38 (217 байт), рубоиёт 216 (432 байт), дубайтиҳо 85 (170 байт), 

шеърҳои ҳаҷвӣ 53 (388 байт), шеърҳои бачагона 46 (307 байт) ададро ташкил 

дода, дар маҷмуъ мероси адабии шоир 3142 байтро дар бар мегирад [2-М].  

8. Шеъру манзума ва рубоиёту дубайтиҳои гуногунмавзуи шоир бо 

мавзунию оҳангнокӣ, яклухтии тасвир қувваи ҷозибаи сухани бадеиро 

батамом дар худ таҷассум намудаанд. Шоир дар ашъори худ аз имкониятҳои 

шаклию жанрии шеъри тоҷикӣ бо маҳорати тамом истифода карда, бо сабки 

ба худ хос дар ифодаи маъниҳои иҷтимоӣ ва ишқиву пандуахлоқӣ комёб 

гардидааст [6-М].  

9. Ҳаҷву мутоиба дар эҷодиёти Ғафур Мулло мавқеи сазовор дошта, 

шоир дар ин ҷода ба машҳуртарин ҳаҷвнигорону суханварони муосир, ба 

мисли устод Садриддин Айнӣ, Абдусалом Деҳотӣ, Раҳим Ҷалил, Фазлиддин 

Муҳаммадиев, Самад Ғанӣ, Ҳоҷӣ Содиқ, Наимҷон Назирӣ, Мирзо Маҳмуд ва 

монанди инҳо пайравӣ намуда, то ҷое тавонистааст дар инкишофи ҳаҷв дар 

адабиёти даврони нави тоҷик ҳиссаи арзанда гузорад. Мавзую мундариҷаи 

ҳаҷвиёти Ғафур Мулло васеъу доманадор буда, аз адабиёти шифоҳии 

мардумӣ сарчашма мегиранд ва тафаккури бадеии ӯ ба афкори бадеии халқ 

алоқамандии зичу ногусастанӣ дорад. Дар маҷмуъ, ҳаҷву ҳаҷвнигорӣ низ дар 

эҷодиёти Ғафур Мулло ба тадриҷ такомул ёфта, ба яке аз махсусиятҳои 

эҷодиёти шоир табдил ёфтааст [5-М].  

10. Ашъори барои бачаҳо таълифнамудаи Ғафур Мулло дар маҷмуаи 

«Булбул, бисаро!» гирд омадаанд. Ин шеърҳо бо мазмуну муҳтаво, забону 

услуб, вазну қофия ва ҷолибии ифода ба табъу завқи хонанда мувофиқ буда, 
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аз маҳорати шоир дар ин соҳаи басо пурмасъулияти суханварӣ гувоҳӣ 

медиҳанд [4-М].  

11. Забону услуби ашъори шоир бо забони халқ иртиботи қавӣ дорад. 

Калима, таъбир ва таркиботи ашъори шоир аз забони зиндаи халқ сарчашма 

мегиранд ва аксаран бофтаю ёфтаи худи ӯ мебошанд. Тобишҳои маъноии 

калимаҳои аслию маҷозӣ дар осори адиб мавқеи тоза касб карда, дар асоси 

қонуниятҳои таркибу таъбирсозӣ ва маъниофаринии забони тоҷикӣ 

бамавриду мутаносиб корбаст шудаанд. Аз ҷумла, истифодаи бамавриди 

калимаю таркиботи мардумию халқии шалпар, кулук, шашлик, гирам, 

укол, туҳматчӣ, беғаш, арғушт, кӯтал ва монанди инҳо дар ашъори шоир 

бисёр аст. Ҳамчунин истифодаи фаровони мақолу зарбулмасалҳои халқӣ низ 

дар эҷодиёти шоир мавқеи назаррас дошта, боиси шево ва гӯшнавозу 

дилпазир гардидани шеъри ӯ гардидаанд [9-М].  

12. Ғафур Мулло ҳамчун шоир дорои сабку услуби хоссаи шоиронаи 

худ мебошад, ки ҳамаи ин гуфтаҳоро мо дар шеъру манзумаҳо, ғазалиёт, 

осори ҳаҷвӣ ва ашъори бачагонаи ӯ бараъло мушоҳида мекунем [9-М].  

13. Ғафур Мулло баҳри боз ҳам рангину гӯшнавоз ва дилпазиру 

хотирмон гардидани шеъраш аз санъатҳои бадеии маънавию лафзӣ, ба 

монанди ташбеҳу истиора, маҷоз, муболиға, тавсиф, сифатчинӣ, тазод, суолу 

ҷовоб, талмеҳ, ташхис, ирсоли масал, тазмину таҷнис фаровон истифода 

намудааст. Аз ҳама бештар дар ашъори шоир санъатҳои ташбеҳу талмеҳ ва 

тазоду тавсиф ба чашм мерасанд [7-М].  

14. Дар маҷмуъ, Ғафур Мулло бо мероси адабии худ, ки сар то по 

моломоли ғояҳои пешқадами адабӣ, эстетикӣ ва пандуахлоқиянд, метавонад 

парда аз рӯйи норӯшаниҳои адабиёти нимаи дуюми асри XX бардорад ва 

худро ҳамчун шоири соҳибҳунар ба хонанда ва дӯстдорони каломи бадеъ 

муаррифӣ намояд [8-М].  

II. Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо 

Ғафур Мулло аз чеҳраҳои намоёни доираи адабии Хатлон дар солҳои 

40-90-уми асри XX буда, на танҳо тавассути фаъолияти шахсии эҷодӣ, балки 
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ба василаи тарбияи як зумра навқаламон, ки баъдан шоирони соҳибноми 

Вахшонзамин шуданд, инчунин дар рушду инкишофи адабиёти бадеӣ дар ин 

минтақа саҳми худро гузоштааст. Аз ин рӯ, шинохти мукаммали доираи 

адабии Хатлон дар нимаи дуюми асри XX бидуни таҳқиқи рӯзгор ва 

фаъолияти эҷодиёти ӯ нопурра хоҳад буд. Ба ҳамин хотир, таҳқиқоти аз 

ҷониби мо анҷомёфта барои пажуҳишгароне, ки минбаъд ба таҳқиқу 

баррасии ин доираи адабӣ даст мезананд, маводи фаровон дода метавонад.  

Муруре, ки мо ба ҳаёти адабии минтақаҳои Кӯлобу Вахши нимаи 

дувуми асри XX кардем, барои пажуҳишҳои мукаммалтару муфассалтари 

минбаъда замина муҳайё карда, натиҷаҳои таҳқиқоти анҷомёфта барои 

пажуҳишгарони оянда ба сифати мавод ва сарчашма хизмат хоҳад кард. 

Инчунин натиҷаҳои бадастомадаро зимни омӯзиши таърихи адабиёти 

муосири тоҷик, бахусус қисматҳои марбут ба доираи адабии Хатлон дар ин 

давра, метавон истифода бурд. Нуктаҳои тадқиқоти мо ҳангоми таҳияи курсу 

семинарҳои махсус оид ба адабиёти муосири тоҷик низ ба ҳайси маводи 

лексионӣ ва ё машғулиятҳои амалӣ метавонад истифода шаванд.  
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