
Агар зан нест ишќ анадар љањон нест … 
 

- Зани тољик дар тўли таърих чї гуна рисолати адабї ифо кардааст? 
 - Мехоњам суханро бо ин байти зебою дилнишин оѓоз намоям, ки 
вуруде ба мавзўи сўњбат бошад: 

 
Агар зан нест ишќ андар љањон нест, 
Љањон беишќ агар бошад, љањон нест. 

 
 Воќиан рисолати аслию азалии зан љањонро аз мењру муњаббат ва 
зебої саршор намудан ва дар матну батни чунин ишќи нозанин тарбият 
кардани инсон аст. 
 Зани тољик бар замми чунин рисолати мушкил рисолати адабї низ 
адо карда, бо ќалам, бо шеъру сухан низ ба тарбияти инсон пардохтааст. 
Номи ин гуна бонувонро таърихи адабиёти форсии тољикї дар 
сањифањои хеш зиёд сабт кардааст. Бархе аз ин бонувон соњибибтикор ва 
нахустасоси шеъру шоирї низ унвон шудаанд. 

Масалан, бино ба маълумоти Давлатшоњи Самарќандї Дилороми 
чангї аввалин гўяндаи шеър ба забони порсии дарї будааст ва ин байтро 
Давлатшоњ ба номи Дилором овардааст: 

 Манам он шери дамону манам он пили яла, 
 Ном Бањром турову падарат Бўљабала. 
Мувофиќи маълумоти ин муаллиф Дилором дар навохтани чанг 

дасти тавоное доштаву аз илми мусиќї низ бањрае бардоштааст. Ва дар 
дарбори Бањроми Гўри Сосонї рўзгор ба сар бурдааст. 

Робиаи Балхиро низ баъзе аз сарчашмањои таърихї аввалин бонуи 
сорњибдевон ва порсисаро дар таърихи адабиёти форсии тољикї ном 
бурдаанд. Њарчанд Робиа духтари њокими Балх буд, аммо бо тавозўъу 
хоксорї ва донишу фазлу камол ангуштнамои даврони хеш будааст. Ин 
гуна байтњои ўро, ки имрўз мехонем, гумон мекунем, ки Робиа 
њамзамони мост: 

  
 Зи бас гул, ки дар боѓ маъво гирифт, 
 Чаман ранги Аржанги Моно гирифт. 
 Сабо нофаи мушки Тиббат надошт, 
 Љањон бўйи мушк аз чї маъно гирифт. 
 Магар чашми Маљнун ба абр андараст,, 
 Ки гул ранги рухсори Лайло гирифт… 
 
Шарафи асосгузории бидъати ишќї дар адабиёти тасаввуфї низ ба 

Робиаи Адавия насиб гардидааст. Робиаи Адавия бо сурудањои 
дилангези ошиќона ва орифонаи худ дар адабиёти ирфонї чун 
љорикунандаи бидъати ишќ дар шарёни тасаввуфи исломї шинохта 
шудааст. Бар ин гуна далелњо метавон афзуд, аммо ин чанд намуна 
шањодат аз он медињад, ки занон дар раванди инкишофи адабиёт ва илму 
фан ширкати фаъол нишон дода, чун ситораи тобоне дурахшидаанд. 



- Мехоњам рўйи суханро сўйи адабиёти имрўз бигардонем ва дар 
бораи вазъи насри бонувон ибрози назар кунем. Яъне бо њамин як руљўъи 
таърихї замони имрўзро ќиёс кунем, ки оё бонувони соњибсабке дар насри 
муосири тољикї дорем. 

- Ваќте дар бораи насри бонувон сўњбат мекунем, албатта домони 
сухан чандон арзу тўле надорад, зеро шумораи бонувони шоира аз 
бонувони носир бамаротиб афзун аст. вале хушбахтона номи бонувони 
носир чун Гулрухсор, Муаззама Ањмадова, Сафияи Носир, Латофат 
Кенљаева Марямбону, Гулчењра Муњаммадиева, Гули Зард, Њанифаи 
Муњаммадохир, Шањзодаи Самарќандї, Матлубаи Ёрмирзо, Мавлудаи 
Равшанёр ва чанде дигарон бо навиштањояшон маълуму машњуранд. 
Осори њар яке аз инњо накњату тароват ва рангу бўйи хосе дорад. 

Аз ин номгўй устод Гулрухсор ба навиштани жанри нисбатан 
калон роман иќдом кард ва бо иншои «Занони Сбзбањор» аввалин зани 
румоннавис дар Осиёи Миёна эътироф гардид. Ва бо ин романаш собит 
сохт, ки дар баробари шоири тавоно буданаш дар навиштани наср низ 
чирадаст аст. 

Солњои 60-70 асри гузашта Муаззама Ањмадова ба майдони наср 
ворид шуд. Ў чун яккатози ин майдон аз нахустин навиштањояш 
нависандаи тозаназар ва навандеш будани худро собит сохта ба тањлилу 
тањќиќи олами ботинии инсон камар баст. Аз ин рў ноќидони соња аз 
љумла, мунаќќиди тавоно Абдухолиќи Набавї «оѓози насрнависии 
њирфаиро аз байни занон ба номи Муаззама Ањмадова» вобаста 
медонад. Аммо дареѓ, ки умр бар ў вафо накард ва хеле љавону ноком аз 
дунё рафт ва роњи оѓозкардаи ў нотамом монд. 

Навиштањои Марямбону низ хонданї буда, аз љињати мавзўъ, 
масъалагузорї ва њалли он љолиб аст. агар Муаззама бо гуфтани шеър ба 
майдони адабиёт омадаву сониян ба пайроњаи наср ќадам гузошта 
бошад, Марямбону баръакс, аз иншои наср ба кўйи шеър рафтааст. 

Насри Марямбону хонандаро ба шебу фарози таъриху фарњанги 
мардуми тољик ва тамошои унсурњо ва нишонањои тамаддуни шањрњои 
ќадимии тољикон чун Самарќанду Бухоро, Фарѓонаву Тирмиз ва амсоли 
онњо мебарад. Аз њар як њикояи Марямбону хонанда њељ набошад бо як 
унсур ва ё њунару пешаи ќадимии мардуми тољик ошно мегардад. 

- Наќди адабї нисбат ба эљодиёти бонувони адиб чї гуна арзишеро 
ќоил аст? 

- Наќди адабї махсус ба тањќиќу баррасии насри бонувон машѓул 
нашудааст. Ва то кунун чунин тањќиќоте нест, ки махсус дар бораи насри 
занон анљом гирифта бошад. Шояд чунин зарурат њам дар миён 
набошад. Аммо мунаќќидон њангоми тањлили насри даврањои гуногуни 
адабиёти муосир ба нигоштањои занон низ таваљљўњ кардаву дар 
мавриди насри онон низ андешањои судманд баён доштаанд. 

Хусусан тањлилњо ва андешањои мунаќќид ва адабиётшиноси номї 
Абдухолиќи Набавї дар мавриди насри занон љолибу тоза ва доманадор 
аст. мунаќќиди мазкур дар бораи маљмўаи «Аспи сафед»-и Муаззама 
Ањмадова маќолањо навишта, дунёи рангини ин нависандаи номуродро 



барои хонанда бозгў намудааст. Шодравон Абдувалї Давронов низ дар 
бораи Муаззама Ањмадова маќолањо навиштааст. 

- Бархе бар онанд, ки аз бонувони тољик нависанда ё шоире нест, ки 
берун аз кишвар осорашон маълум ва мавриди тањлилу тањќиќ ќарор 
гирифта бошад. 

- Аввал ин ки љинсият барои адабиёт бегона аст ва ба мардонаву 
занона људо кардани адабиёт чандон кори дуруст нест. Дигар ин ки 
адабиётро намояндагони барљастаи он – хоњ мард бошад њоњ зан 
инкишоф медињанду пеш мебаранд. Сониян, дар раванди рушди адабиёт 
адибони барљаста ва тозаназару навовар (чї мард, чї зан) иштирок 
менамояд ва онро ба дигарон мешиносонанд. 

Хушбахтона, адабиёти тољикро чехрањои намоёну барљастае аз 
байни бонувон сарбаландона муаррифї менамоянд. Масалан, Устод 
Гулрухсорро берун аз Тољикистон низ чун шоира ва њам нависанда на 
танњо хуб мешиносанд, њатто навиштањояшро љустуљў мекунанду 
мехонанд. Шоираи халќии Тољикистон Фарзонаро низ берун аз кишвари 
мо мешиносанд ва дар мавриди осори ин ду бонуи суханвар берун аз 
Тољикистон (дар ЉИ Эрон ва Ўзбекистон) рисолањои илмї дифоъ 
намудаанд. 

Аз бонувони насрнавис Марямбону барои маљмўаи њикояњояш 
«Афсонаи тамаддун» ба љоизаи адабии ба номи Борис Постернак 
сазовор гардидааст. Андеша ва тахайюли бадеї ва зебописандї ба 
назари банда занонаву мардона намешавад. Адиби соњибандешаву 
тозапардозро (хоњ зан бошад хоњ мард) хонанда љустуљў мекунад, 
осорашро мехонад. Муњим ибтикороту андеша ва ќарењаву халлоќияти 
њунарии адиб аст, на љинсияти ў. 

- Ба назари Шумо имрўз бонувон ба кадом мавзўоти рўз бояд 
таваљљўњ дошта бошанд? 

- Ба назари банда бояд нависандаи имрўзи љомиаи Тољикистони 
навин бештар дар бораи худшиносї ва њувияти миллї, худогоњї ва 
мавзўъњои таърихї асарњои мондагору љолибе офарад, то ки насли 
љавонро ба саодату маърифат њидоят карда тавонад. Дар бораи сохтану 
ободгарї ва бунёдкорињои навини замони истиќлол асарњо бояд навишт, 
то ки боиси илњоми созандагони бинои озодию истиќлоли миллат 
гардад. Хуни созандагиро дар шарёни фард-фарди миллат ба тањрик 
дароварад.  

Чанд сол пеш Њанифаи Муњаммадохир дар бораи яке аз 
сохтмонњои бузурги замони  Истиќлол нерўгоњи барќии обии Сангтўда 
китобе бо номи «Сангрезањои Сангтўда» иншо кард, ки доир ба 
корнамоињои сохтмончиёну бинокорони Сангтўда ќисса мекунад. 
Чењрањо ва олами ботинии њар як ќањрамонашро Њанифа бо эњтиром ва 
самимона ба тасвир кашидааст. Нависанда борњо ба Нерўгоњ сафар 
карда бо кори сохтомчиён аз наздик ошно шуда, саъйу кўшиш ва азму 
талоши бинокорони онљоро дар асар бо љузъиёташ таљассум намудааст. 
Ин гуна асарњо рўњияи созандагї ва ободкории мардумро баланд 
мебардорад. 



Ахиран, повести Шањзодаи Самарќандї бо номи «Замини 
модарон» чоп шуд, ки хеле љолиб ва хонданист. Дар ин ќисса Шањзода 
камбудї ва нуќсонњои давраи Шўравиро хеле моњирона ва 
мушоњидакорона ба риштаи тањрир кашидааст. Муаллифи ќисса хусусан 
аз беќадрии зан  дар замони Шўравї сухан гуфта чун ќувваи асосии корї 
дар майдонњои пахтазор ва дигар соњањои истењсолот кор фармуда 
шудани ин љинси латиф аз љониби роњбарону сарварони ваќт танќид 
шудааст. Љузъиёти воќеаву њодисоти замонро Шањзода чун нависандаи 
андешаманду тањлилгар ба риштаи тасвир гирифтааст ва асари 
хонданию шавќангез офаридааст. Ин гуна асарњои хонданї бояд бештар 
навишта шаванд, то чашмандози тањлилии хонандаро васеътар намояд. 

Шањзода диди амиќи тањлилгарї ва мушоњидакориву ботиннигарї 
дорад. Ба умќи њодисаву воќеоти атроф менигарад ва мулоњизаву 
хулосањои љиддї аз дидаву шунидаш берун мекашад. Чунин диди 
пурвусъати нависандагї ќиссаи «Замини модарон»-ро либоси зебои 
бадеї пўшонидаву дилнишин ва хонданї гардондааст. 

Ногуфта намонад, ки бонувони насрнавис ба мавзўъњои таърихї 
камтар рўй меоранд. Дуруст аст, ки дар нигоштањои онон ишорањо ба 
баъзе унсурњои љузъии таърихї рафтааст, аммо љойи асарњои барљастаи 
таърихї дар олами эљоди бонувон њанўз холист ва љойи сухан гуфтан 
њаст. 


