
       АНЗУРАТИ МАЛИКЗОД 
 

ВОЖАЊОИ НУРОНИИ ШЕЪР 
Шоир Худованди калимот аст. Меърољи рўњонии шоир то ба 

меърољи калимот аст. Шоир дар фазои калимот мезияд, бо халлоќияти 
њунариаш даст ба кашфи калимот мезанад. Ва шоир аст, ки мехоњад дар 
соњати калимот Замину Осмон ва Одаму Оламро бигунљонад. 

Њарчанд ба ќавли Шамси Табрезї «домони иборот сахт танг аст» 
ва шоир наметавонад тамоми бардошту хулосањояшро аз рўзгор ва 
њастї дар ќолаби вожагон бирезад, боз њам бо калимот тасвиркорї 
мекунад. Тангнои калимот ба шоир имкон намедињад, ки тамоми 
ангезањои рўњ ва тафаккурашро дар либоси вожагон љилва 
бидињад. 

Ин аст, ки ормони њар шоире пас аз тавлиди њар шеъраш ношикаста 
мемонад ва шоир гумон мебарад, ки бењтарин ва олитарин шеърашро 
њанўз нагуфтааст. Ва ё ба маънии дигар ба кашфи калимоти шеъри оливу 
ормониаш њанўз даст наёфтааст. Њамин ношикаста мондани ормон ва 
орзуи гуфтани шеъри олї ва роњ љустан ба розу румузи калимот 
шоиронро бештар ба омўзишу љустуљў водор месозад. Шоирони бузург 
мехоњанд њар ќадар соњати калимоти забонро фарохтар бисозанд, то 
шеъри олиашонро гуфтаву ормони шоириашонро бишкаста бошанд. 
Зеро њар навию тозакорињои илмиву адабї дар ќолаби забон ва 
калимоти он рехта мешавад. 
Чунин шоирони навпардоз даст ба кашфи калимот мезананд ва дар умри 
дароз дидани забони модариашон кўмак мерасонанд. 
Яке аз шоироне, ки даст ба нав кардани вожагон ва дарунмояи шеър 
ёзида, ба шеъри нави тољикї нафаси тозае дамидааст, Доро Наљот 
мебошад. 

«Мањтобе хамида дар руќўъ» маљмўаи тозанашри ин шоири 
тозагуфтору тозаандеш ба дасти мухлисони шеър расид. Ин маљмўа 
шомили шеърњои сафед, нимойї ва ѓазалгунањо буда, аз тасвиркорињо ва 
хаёлпардозињои гўяндааш шањодат медињад. 
Доро шеъри сафед мегўяд ва яке аз саромадон ва гўяндагони тавоно ва 
огањи ин навъи шеър дар Тољикистон аст. Агар бигўем, ки гунаи миллї 
ва тољиконаи шеъри сафед дар адабиёти тољикї ба исми Доро пайванд 
мегирад, шояд сањве нахоњад шуд. Зеро Доро дар шеъри сафеди тољикї 
бо вожагон, бо дид, назар ва сабки тозаи худаш ворид шуд. Вожагони 
шеърро низ ба куллї нав кард. 
Басомади калимоти нави ашъори Доро аз ќабили вожагоне чун: кайгоњ, 
худиш, каёранг, фурўњида, варљованд, радї, усарён-усариён, навасон, 
огин, дўсидан, фарибурз, садгис, ангуштона, шабанбў, вокуниш, 
обранљак, ожирок ва амсоли инњо хеле зиёданд. Шумораи чунин 
калимоти зебо ва тољикии форсии нобро, ки танњо дар шеърњои Доро 
зиёд ба кор рафтаанд, ба маротиб метавон афзуд, вале бо њамин 
намунањо иктифо карда шуд. 



Аз чунин намунањо аён мешавад, ки Доро шоири забонсоз аст. 
Навпардозиву навоварињои вай дар шеър танњо аз корбасти калимоти 
нав иборат нест. Тасвиркориву тасвирсозињои Доро низ нав ва 
хаёлпарваронаву эњсосбарангезанд. 
Масалан, дар шеъри тўлониву нахустини маљмўаи мавриди тањќиќ, ки 
«Ориёно» ном дорад, шоир эњсоси нигарониашро аз пароканда шудан ва 
пош хўрдани иттињод ва аз даст рафтани шону шавкати Ориёнои бузург 
ё Арйиана вайиљањро чунин ба риштаи тасвир кашидааст: 
Ориёно!  
Ай тањранги ноби осмони тамаддун! 
Дуруд, 
мар турову дурахши кайгоњи туро 
аз Толори ойинањо, 
к-оратаї 
каёранги худширо 
ба зулоли бомдоди авастоии Худост!... 
чунин тасвирот дар шеъри мудерн ё сафеди тољикї нав аст. Доро аз 
тасвирот, рамзу истиора ва вожагони обшуставу забонзад даст мекашад 
ва ба сухан рўњи тоза бармедамад. 
Мо дар бораи турктозињои аљнабиёну бегонагони бадавиву хунхор ва 
душманони миллати хеш шеъру ќиссањои зиёде хонда ва ё шунидаем. Аз 
таърих низ маълумоти бештаре дорем. Вале ин њаќиќати талх дар 
тасвири бадеии Доро Наљот бо рамзу тасвироти дигар ифода ёфтааст. 
Чунон ки дар банди охири шеъри «Ориёно» мехонем: 
Ориёно! 
Ай тановар дарахт 
Дар гузори тафбоди аждањои маќдунї, 
девбоди ѓули муѓул, 
самуми уштулуми Темури чиѓатой 
ва њазору як шабехуну турктозу фареш! 
Дуруд, 
мар ин пойиш 

ва рўйишро, 
ки аз сабррешањо парвардаї 
Сабзбешањо 
ва шукуфањои варљовандиву 

ориёнфарї. 
Љанбаи фалсафаи шеъри Доро Наљот пурќувват аст. Вай шоири 

файласуф аст. Тору пуди шеъри Доро аз маънињои орифона ва мазомини 
ирфонї танида ва бо фалсафаи вањдати вуљуд ва њаќљўйиву њаќпарастї 
бофта шудааст. 

Доро мехоњад, ки дар рагњои калимот ва шеъри тољикї њамон 
асолат, моя, зебої, рангу бў, донишу биниш ва андешаи бузурги 
ирфониро дар либоси наву тоза ва бо вожагону рамзи зебо љорї созад. 
Эњсоси наљиби њаќпарастї то њадде дар ќалбу рўњи Доро туѓён мекунад, 



ки ў «тасбењи дарахт», «соярўшани маънии хоб» ва «анвори тиловати 
баргњоро» эњсос мекунад: 
Тасбењи дарахт 
соярўшани маънии хобро 
ба зењнам, 
ва анвори тиловати баргњоро 
ба рўњам рехт… 
Доро Наљот таронаи худшиносиву худогоњии миллаташро месарояд. Ва 
њамеша дасти дуо боло мебардорад барои расидан ба асли худ. Бубинем 
дар шеъри «Шатњиёт» чи таманнои бузурге дорад ин шоир: 
Кирдигоро! 
обии нигоњамро 
дар сў-сўи бесўият сайќал дењ, 
ки билаѓжад 

нафаси иблис 
аз ойинаи сабр. 

Ё дар «Шеъри гиря» чунин орзуи олие мепарварад: 
Худовандо, 
Чи мешуд, гар зи рўи мењр 
Дари васлам ба рўи асл бикшої, 
Таманное ба уќбоям бубахшої, 
Ки ин дунё наарзад бар таманное. 
 
Доро Наљот барои як ќавми бузург дуо мекунад. Таманниёту орзуи 
шоиронаи Доро, ки орзуи худшиносї ва расидан ба асл аст, ба як 
миллати бузург тааллуќ мегирад. 

Дар сукути шоиронаи ин шоири ориф як љањон ќиёми созандаи 
сўфиёна нуњуфтааст. Сукутест, ки «хайма ба мањтобии хаёл задааст». 
Кирдигоро! 
Гуфтанро бигў, 
вояњои тозаам орад, 

аз ѓурбати нагуфтањо, 
Сукутро бигў, 
хайма ба мањтобии хаёлам занад. 

Бо чунин шатњиёти гўшнавоз мехоњад, сукути гарону тўлонии 
хонандаи шеърашро низ бишканад ва ба равшанї њидоят намояд. Барои 
он ки аз хондани  шеъри Доро сукут бишканем ва лаззат бибарем, бояд 
донишу андешаи бештар ва нуроние дошта бошем. 

Њанўз андешањои ирфониву фалсафии ин шоир нокушуда 
мондааст, навкориву тозаандешї ва тозагуфториву тасвирсозињои 
Дороро хонандаи тољик дуруст дарк накардааст. Аз ин рў баъзењо сару 
садо мезананд ва мегўянд, ки мо намефањмем Доро Наљот чї мегўяд. 
Устод Мўъмин Ќаноат ба навпардозињои Доро дар шеър чунин бањои 
муносиб додааст: «Дар Тољикистон касе, ки бештар аз дигарон дар 
шеъри сапед ва нимойї даст дорад, Доро Наљот аст. Аз миёни шоирони 
тољик дар шеъри сапед ў ќавитар ва дасти тавонотаре дорад. Шеъри 



Доро аз шеъри Сўњроби Сипењрї њам навтар аст. То љое нав аст, ки њатто 
ањли завќи Тољикистон мегўянд, ки мо намефањмем, ў чї мегўяд. 

Доро Наљот бо рамз, бо мафњумњои ирфонї ва тасвирњо сухан 
мегўяд. Тасвирњое њастанд, ки онњоро бо сухан ифода кардан намешавад. 
Ба ин хотир, фањми ин шеър дониши зиёдтаре талаб мекунад…» 
Воќеан шеъри Доро шеъри пуррамзи тасвирист. Шеъре, ки њамвазни 
«Готњо» ва њамсанги сурудањои Борбади Марвазї аст. Шеърест, ки аз 
тасвиркории мўќалами Монї маншаъ ва илњом гирифтааст.  
Шеърест, ки ба ќавли Доро Наљот дар худ накњати атри нури Мустафо 
ва шаш љињатро гунљондааст. 
 
…Дар гузори атри нури Мустафо 
Гулбуни имони худ рўёндаам. 
То бузургии Худоро њис кунам 
Шашљињатро дар дилам гунљондаам. 
 

Бо кашфи чунин вожагони нуронї, тасвиркорињо ва баёну 
андешањои љолиби шоирона ва маъниљўиву маънирасињо Доро гўйї 
сабќат дар майдони шеъри мудерни тољикї аз дигарон рабудааст. 
 


