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В статье проводится краткий обзор работ в области современной таджикской 
литературной критике, посвящённых творчеству известной иранской поэтессы ХХ 
века Фуруг Фаррухзод. Также прослеживается история публикации образцов твор-
чества поэтессы в Таджикистане. Критические материалы, посвящённые творчеству 
Фуруг, автор разделяет на три группы: а) статьи энциклопедического и презен-
тационного характера; б) отдельные исследования творчества Фуруг Фаррухзод; в) 
работы, посвященные проблеме влияния Фуруг на творчество современных таджикских 
поэтесс. 

Уделяется особое внимание восприимчивости известных таджикских поэтесс 
Гульрухсор Сафиевой и Фарзоны Худжанди к творчеству персидской поэтессы. Сооб-
ражения автора о восприимчивости таджикских поэтесс аргументируются цитатами 
из высказываний и статей Фарзоны Худжанди.   
 
Key words: Tajik Furughiana‚ literary ties‚ Furug`s influence over Tajik literature‚Furug and 

Farzona  
The article is a brief survey of the works dwelling on modern Tajik literary criticism devoted 

to the creation of the well-known Iranian poetess of the XX-th century Furug Farruhzod. The 
history of the publications of the patterns belonging to the poetess in Tajikistan is traced back by 
the author of the article. Critical materials devoted to Furug` s creation are divided into three 
groups: a) articles of encyclopedic and presentative slant; b) separate researches of Furug 
Farruhzod`s creation; c) the works dwelling on Furug`s influence over modern poetesses. 
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Special attention is paid to the receptiveness displayed by the well-known Tajik poetesses 
Gulruhsor Safiyeva and Farzona Khujandi in reference to their Persian sister of poetry. The 
author`s considerations on this account are proved by citations from the utterances and articles 
belonging to Farzona Khujandi.  

 
Шеър, адабиёт, њунар ва умуман, арзишњои волои маънавии инсоният новобаста 

аз мањдудањои сиёсиву љуѓрофї ё худ мазњабиву қавмї халқњо ва фарњангу 
тамаддунњои мухталифро дар њама давру замонњо ба њам меоварад ва пайванду 
ягонагї мебахшад. Махсусан, сухани ошное, њамзабонеро шунидан мўљиби тањкими 
дўстињо ва пайванди њалқањои муњаббат мегардад. Таваљљўњ ба адабиёти муосир, яъне 
адабиёти садаи ХХ Эрон дар нақди адабии тољикї њанўз аз солњои 20-уми қарни 
гузашта шурўъ шудааст. Хонандагони тољик мањз дар њамин давра бо чакидањои 
хомаи баъзе аз адибони эронї аз сањифањои матбуоти даврї шинос гашта буданд. 
Мунтахаби ашъори Маликушшуаро Бањор соли 1958 тавассути нашриёти давлатии 
Тољикистон интишор ёфта буд. Мураттиби мунтахаби осори Эраљ Мирзо (соли 
таълиф 1963) Нодир Шанбезода аз хусуси шиносоии хонандаи тољик бо ин шоири 
инқилобї чунин изњори назар кардааст: “Мо аввалин девони ашъори ин шоири 
машњури асри IX-XX Эрон Эраљ Мирзоро, ки хонандагони тољик аз соли 1925 сар 
карда бисёр шеърњои ўро дар матбуоти даврагии Тољикистон хондаанд, пешнињод 
мекунем” (11, с.18). 

Дар аввалин маљмўаи намунањои назми муосири Эрон “Амвољи Корун” соли 1973 
бо кўшиши Аълохон Афсањзод ва Љобул Додалишоњ мураттаб гашта, аз миёни 33 тан 
шоири маъруф бештар аз њама ба Фурўѓ таваљљўњ зоњир шудааст. Агар аз баъзе як-ду 
ё дањ-дувоздањ ва аз Нодири Нодирпур, ки аз мањбубтарин шоирони форсигў аст, 18 
шеър интихоб гашта бошад, аз Фаррухзод 22 намуна, ба монанди “Гуноњ”, “Дидори 
талх”, “Асир”, “Ёде аз гузашта”, “Ойинаи шикаста” манзури ањли адаб шудааст. Ин 
аснод шањодат бар он дорад, ки ашъори ин шоира њанўз аз њамон давра писанди 
завқу қарењаи мардуми тољик ва мавриди истиқболи суханшиносон будааст. Аз 
маълумоти мухтасари мулњақоти охири ин дафтар маълум мегардад, ки намунањое аз 
ашъори Фурўѓ дар рўзномаву маљаллањои Тољикистон то соли 1973 чоп ва низ чанде 
аз онњо ба забони русї низ тарљумаву нашр шудаанд.  

Маводи фароњамомада оид ба рўзгор ва ашъори Фурўѓ дар асоси пажўњишоти 
дар Тољикистон анљомёфтаро метавон чунин дастабандї кард:    

1. Мақолањое, ки иттилооти доиратулмаорифї доранд. 
2. Навиштањое, ки љанбаи тањқиқї доранд. 
3. Мақолоте, ки дар онњо рољеъ ба таъсири Фурўѓ ба шоирони муосири тољик 

бањсу ишорот сурат гирифтааст.   
Њарчанд порањое аз чакидањои хомаи Фурўѓи Фаррухзод солњои 60-ум тавассути 

матбуоти даврї, аз љумла маљаллаи “Садои Шарқ” №1 аз соли 1966 шеърњои “Бўса”, 
“Хотирот”, “Даъват” ва №10 аз соли 1970 шеъри “Посух” интишор ёфта буд, вале 
дафтари ашъори ў бо номи “Таваллуде дигар” бо кўшишу эњтимоми муњаққиқи 
нуктасанљи тољик Наима Қањњорова соли 1983 ба алоқамандони шеър дастрас гардид. 
Китоби мазкур маротибаи дувум ба шакли комилтар, њамчунин бо иловаи бахши 
луѓот нашр ва мавриди истиқболи хонандагон қарор гирифт. Дар пешгуфтори 
маљмўа бо унвони “Ситораи осмони шеър” мураттиб ба муаррифии рўзгору осори 
шоира пардохта, иттилооти фаровонеро дар хусуси роњи тайкардаи Фурўѓ бо 
истифода аз маводи маљаллаи форсии “Зани рўз” ва навиштањои олимони бузурги 
Эрон Саид Абдулњамиди Халхолї, Ризо Бароњанї манзур намудааст. Аз зикри 
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“муборизаву љустуљўњо, дардњову ранљњо, ишқу нокомињо ва сўзу гудозњои шоира” 
ихлосу иродат ва самимияти Н.Ќањњорова нисбат ба Фурўѓ ва ашъораш ба мушоњида 
мерасад ва бо эњсоси њамдардї иброз доштааст: “Ў аљаб зебову гуворо шеър мегуфт! 
Дар тамоми лањзањои зиндагї ман ўро ба ёд меорам. Ашъораш барои ман як китоби 
зиндагист. Дар шеърњои ин шоираи хушқарења оташе нуњуфтааст, ки шарори ў ба 
дили њар хонанда ва шунаванда бо њарорат ва шањомати худ гармиву равшанї 
мебахшад” (9, с. 3).  

Муњиддини Олимпур - аз дилбохтагони шеъри муосири Эрон аст, ки љињати 
дастрасии намунањо ва мунтахаби ашъори адибони њамзабон кўшишњо анљом 
додааст. “Мурѓи офтоб” – баргузидаи ашъори Нодири Нодирпур (1995) тањияи ин 
суханвари тољик аст. Аз ин пештар, соли 1988 дар маљаллаи “Садои Шарқ” дар 
хусуси баъзе љузъиёти зиндагї, фаъолият, таърихи нашри дафтари ашъор, вижагињои 
эљодиву њунарї ва марги нобањангоми Фурўѓ дар заминаи тадқиқотњои анљомдодаи 
пажўњишгарони эронї мақолаи муфассал манзур намудааст.  

Дар ин рањгузар аз мақолаи Фирўз Набиев тањти унвони “Андешањои Фурўѓи 
Фаррухзод дар бораи шеъру шоирї” дар маљаллаи “Номаи Пажўњишгоњ” метавон 
ном бурд, ки бо маълумоти мухтасари тавсифии фурўѓшиносии тољик иктифо намуда, 
аз мусоњибањо, хотирот, номањо ва нақди осор аз китоби форсии “Шинохтномаи 
Фурўѓи Фаррухзод”, гирдоваранда Шањноз Муродии Кўчї назароти Фурўѓро оид ба 
шеъру шоирї пешкаши алоқамандон кардааст. 

Дар љилди аввали китоби дарсии Худойназар Асозода  барои донишомўзони 
донишкадањои филологї бо унвони “Адабиёти садаи ХХ-и Эрон” (1997) дар радифи 
чењрањои њунарии боистеъдоди Эрон бахше ба омўзиши ашъори Фурўѓ људо ва 
андешањои шоира оид ба шеъру шоирї низ илова шудааст. Лозим ба қайд аст, ки 
матолиби дастури таълимии мазкур бештар фарогири зиндагиномаи Фурўѓ буда, ба 
вижагињои њунарї ва љойгоњи ў дар адабиёти њам Эрон ва њам Тољикистон камтар 
таваљљўњ зоњир гаштааст.   

Рисолаи мукаммали “Шукуфаи андўњ” аз силсилаи “Хубони порсигў”-и адабиёт-
шиноси соњибназар Матлубаи Мирзоюнус, ки рољеъ ба шинохти рўзгор ва осори 
Фурўѓ нақл мекунад, аз тањқиқоти арзишманд дар пажўњиши мухтассоти ашъори 
шоира мањсуб меёбад. Китоби мазкур њосили љустуљўи мўшикофонаи муњаққиқ буда, 
кўшишњои љиддї барои таъйин кардани марњилањои эљодї, иртиботи маљмўањои 
ашъор бо зиндагї, маъникушої, ошкор намудани бозёфтњои њунарии шоира анљом 
дода шудааст.  

Дар боби якум инъикоси лањзањои зиндагии воқеии Фурўѓ дар фазои шеър сурат 
гирифта, манзараи рўшани тањаввули њунарии шоира бо истинод ба намунањои 
ашъор  ба риштаи тањқиқ кашида шудааст. Таваљљўњи муаллиф дар бахши дуюм ба 
марњилањои муњими рушду такомули назми шоира равона гашта, њунармандии Фурўѓ 
дар офаридани шеъри нимої мавриди омўзиш қарор ёфтааст. Фасли мењварии боби 
мазкурро таснифи ашъор аз љињати мавзўъ ва тањќиќи дарунмояњои шеърї: шарњу 
тавзењи калимаву таркиботи калидї чун “дастњо”, “оина”, “паранда” ва “шаб” 
ташкил додааст. Махсусан, аз тозакорињову нављўињои шоира дар баёни масоили 
марбут ба зан ва иљтимоъ муфассал сухан рафтааст. Арзиши муњими рисола тафсири 
ашъор аст, ки иборат аз шарњу тавзењи рамзу самбулњои махсуси ашъори Фурўѓ 
мебошад. Доир ба вижагињои бадеию услубии ашъор: санъатњои пуркорбурди шоира 
чун такрор, ташбењ, истиора ва хусусиятњои истифодаи онњо низ мулоњизаронї 
шудааст. Њамчунин перомуни вожаву таркиботи хоси назми шоира ва боиси наздик 
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гаштани шеър ба хонанда тавассути корбандии моњирона аз ифодањои омиёна изњори 
назар шудааст. Аз омўзиши рисола метавон чунин бањрабардорї намуд: 

1. Ба ашъор ва њунари суханварии Фурўѓ бањои баланд дода шудааст. 
2. Ба доираи фарогирии мавзўи маљмўањо таваљљўњ зоњир гаштааст.  
3. Тањқиқи сабк ва забону баёни Фурўѓ муфассал сурат гирифтааст. 
М.Мирзоюнус дар нақди ашъори Фурўѓ санљидакории амиқ зоњир карда, матолиб 

дар нигоштаи ў бо шевањои қобили интиқодии тањқиқ баён гаштаанд, ки барои 
шинохти чењраи њунарї ва маърифати ашъори суханвар аз арзиши воло бархурдор 
аст (4, с.3). 

Тафсири нубуѓ ва андешањои баландпояи Фурўѓ дар чанд мақолаи Шоири халқии 
Тољикистон - Фарзонаи Хуљандї низ тазаккур ёфтааст. Истеъдоду қарињаи фитрї, 
омилњои рушду такомули Фурўѓ ва нуфузи ў дар пањнаи адаби форсї тавсиф ва 
таъсирпазириву бардоштњои хешро аз ин суханвари мумтоз, ки “растохезе ба љањони” 
фикрии Фарзона овардааст, бо алфозе пур аз самимияту муњаббат чунин таъкид 
намудааст: “Ман Фурўѓро, шоири дили худро ёфтам ва њаргиз гумон набурдам, ки 
рўзе аз таљоруби ў чизе хоњам бардошт ва  аз каломаш  вом хоњам гирифт. Ва ончунон 
ўро дар худ љо хоњам дод, ки дигарон маро сояи Фурўѓ гўянд” (8, с. 125).  

Фарзона дар чењраи Фурўѓ симои хешро дарёфтааст. Дар мақолае бо номи “Дарёи 
сўзон” аз вижагињои њунарї, авзони суннатии корбастнамудаи шоира: бањри раљази 
махбун, рамали мањљуф, рамали мањљуфи мусаббаѓ ва ѓайра, ки бо “авзони гумному 
азёдрафтаи арўзи форсї” рўйи кор омадаанд, аз таркиби луѓот, навпардозї, љазобат 
ва сабку баён, ки бино ба гуфти нигоранда “басо содаву бепирояву заминї аст, дар 
њоле ки рўњаш бегумон то нўњ осмон уруљ кардааст ва маконњову ломаконњоро 
сипардааст”, бањсу андешаронї шудааст. Дар саёњатномањои “Хуршедњои шањри 
туманпўш”, аз сафари Ингилистон ва “Шеъри хокї, шеъри обї, шеърњои офтобї” (аз 
сафари Эрон) афкори назарї-интиќодии шоира перомуни зиндагии њунарї ва 
љараёни рушди Фурўѓ љолиби диққат мебошанд. Аз мубоњисањои бо адабиётшиноси 
варзидаи Эрон Муњаммад Њуќуќї оид ба марњалањои эљодї, омилњои такомули 
њунари сухангустарї, таносуби маъноии калимаву иборот дар ашъори Фурўѓ 
суратгирифта пайдост, ки Фарзона ба шинохти моњияти воқеии назми гаронмояи 
Фаррухзод даст ёфтааст. Аз назари зебоишиносї ва санљишу муқобалаи ашъор 
баръакси андешањои Њуқуқї кори њунарии Фурўѓро дар мањилањои мухталифи эљодї 
“дар як пояи зебої ва бисёр самимонаю шоирона” мањсуб медонад.  

Дар мақолаи “Паёми гули ёс” ба масъалаи шеъру шоирї, муњимияти маънї 
нисбат ба дигар аносир дар шеър ва ањамият надоштани шаклу ќолабњои арўзиву 
суннатї ё худ модерн зимни баррасии ашъори бонувони тољик руљўъ шудааст. 
Фарзона аз пайкору љустуљў, њунари тасвиргароиву маънигустарї ва шўњрати Фурўѓ 
чунин ёдовар гаштааст: “Қудрат ва шањомати Фурўѓ – бузургтарин зани суханвари 
қарни ХХ, қолабшиканиву навпардозї, ибтикори ў дар шеъри форсї марбут на танњо 
бар хасоиси љибиллии ў, балки бар омўзиши суннатњои ашъори суханварони ѓарбу 
шарқ аст” (8, с.185).  

Муњаққиқи дигаре, ки аз мўњтаво, вижагињо, бадеият ва сабку услуби Фурўѓ 
огоњии комил дошта, ба омўзиши таъсири ашъори суханвар ба эљодиёти адибони 
муосири тољик эњтимом варзидааст, Нуралии Нурзод мебошад. Муњаққиқ арзиши 
андешаву афкор ва сабку баёни Фурўѓро дар ташаккули рўњи исёнгарона, пайдо 
кардани хоњише барои “шикастани қуфлњои зиндони хамўшї”, “шеърро ба хидмати 
дардњои танњоии хеш гирифтан”, аз шеваи тафсири зиндагї расидан ба дидгоњи хеш 



Пулодова Ш. Чанд сухан дар бораи равобити адабии Эрон ва Тоҷикистон 
 
 

 64 

ва умуман, љойгоњи ин шоираи “шўридасар”-ро дар такомули шеъри нави тољикї 
баланд арзёбї намудааст. Дар чанд мақола, тақриз ва гузориш дар њамоишњои 
байналмилалї, аз љумла, “Чашмандози шеъри форсї” (Ингилистон) аз ихлосу 
эътиқод, бањрамандї ва истиқболияњои бонувоне чун Фарзонаи Хуљандї, Адиба, 
Гулноз ва Шањноз сухан ба миён оварда, ба чунин натиља мерасад: “Ихлоси ањли 
адаби Тољикистон тавониста, ки ашъори фаровонеро биёфарад, ки он љо мустақиман 
ба матолиби шеъри Фурўѓ ё андешаи вай ишорат шудааст. Нақши Фурўѓ дар падид 
омадани як мактаби нерўманди шеъри бонувони тољик дар поёни садаи 20 ва оѓози 
садаи 21 ба рўшанї мањсус аст” (6). 

Яке аз нигоришоти хуби ин бахш тақризи адабиётшиноси тољик Субњони 
Аъзамзод “Нимнигоње ба шеъри Фурўѓ ва навгонии фурўѓшиносии тољик” (2000) 
мањсуб меёбад. Тақриз дар возењу равшан, ошкор шудани бурду бохти асар дорои 
ањамияти вижа буда, боз як равзанаи дигареро барои шинохтанњои тозаи шеъри 
Фурўѓ пешорўи хонандаи тољик боз намуд. Муаллиф асарро дар “корзори 
пурнабарди њастиёбии муњаққиқон”-и њам эронї ва њам тољик аз пажўњишоти 
пурањамият мањсуб дониста, чунин вижагињои онро ба қайд гирифтааст: “Марзњои 
кўшиш ва ибтикороти М.Мирзоюнус дар боби рамзкушої ва сирри бозшиносои 
Фурўѓ ба шеъраш густурдаву фарох аст... Ба парадокси воқеии шеър ва андешаи 
Фурўѓ, ба хусусияти ѓайриоддии њар як таъбиру ишорањои шоира хуб зењн мондааст” 
(2, с. 42-43). Ибтикороти профессор М.Мирзоюнусро дар вожашиносї, интихоби 
бењтарин усулњои тафсири ашъор аз тадбирњои муњиме дар роњи дарки ашъори 
шоира шуморидааст. Дар ин тақриз унсурњои тањлил, тадқиқ, бањодињї ба тарзи 
нигориши китоб, тақсимбандї ва ѓайра ба њам омадаанд. С.Аъзамзод бо назардошти 
тозагиву арзишмандии асар баргардонии комили онро ба њуруфоти форсї љињати 
бањрамандии муњаққиқони эронї пешнињод намудааст. Хидмати муаллиф дар возењу 
равшан ва ошкор шудани бурду бохти асар ањамияти вижаеро дорост. 

Мавзўи бањси љойгоњи шеъри Фурўѓ дар Тољикистон мањдуд ба доираи пажў-
њишоти муњаққиқони тољик нест, зеро ин мавзўъ дар воковињои чанде аз муњаққиқони 
Эрон ва Афѓонистон њам бозтоби шоёне дорад. Аз љумла, рисолаи муњаққиқи љавони 
эрониасл - Парвона Барорпур “Масоили тањқиқи муқоисавии эљодиёти Фурўѓи 
Фаррухзод ва Фарзонаи Хуљандї” (“Сравнительное изучение проблем творчества 
Фуруги Фаррухзод и Фарзоны Худжанди”), ки дар Шўрои њимояи рисолањои ном-
задии Донишгоњи миллии Тољикистон соли 2011 ба дифоъ расонидааст, қобили 
таваљљўњ мебошад. Масъалаи ошиқонањои Нимо Юшиљ, Мањдї Ахавон, Сўњроби 
Сипењрї ва Фурўѓи Фаррухзод дар рисолаи дигари П.Барорпур мавриди омўзиш 
қарор ёфтааст.  

Дар мақолае бо унвони “Муқоисаи шеъри Фурўѓи Фаррухзод, Фарзонаи Хуљандї 
ва Холида Фурўѓ аз манзари назарияи Љонсун” муњаққиқони эронї Алиасѓари Буван-
ди Шањриёрї ва Тоњираи Сайидризої ба муқоисаи омории вожагони мутанаввеъи 
шоирони се кишвари њамзабону њамфарњанг – Эрон, Тољикистон ва Афѓонистон 
пардохта, кўшиш намудаанд, то шеваи корбурд аз муродифот ва хусусиятњои сабку 
баёни ашъори ононро то андозае муайян намояд. Муаллифон баррасии хешро рўйи 
нўњ њазор вожа (се њазор вожагї аз ин се шоира) анљом дода, ба натиљае расидаанд, 
ки Фарзонаи Хуљандї ва Холида Фурўѓ бардоштњое љолиб дар корбасти вожањо аз 
кори њунарии Фурўѓи Фаррухзод доранд. Мушобињати калимот ва усулњои 
мутафовити корбурди алфоз, ки бевосита ба тарзи баёну андеша, дидгоњњо ва 
шароити зиндагии ин се шоираи мумтоз иртибот дорад, чунин хулоса шудааст: “Њар 
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се зан њастанд, шоири муосиранд, аз замонаи наздик ба њам баромадаанд ва низ дар 
сарзамини худ шоироне шинохташуда ва соњибандеша њастанд ва мавзўот, нумодњо, 
тасовир ва мазомини муштарак дар шеъри онњо дида мешавад. Боистаи ёдоварї аст, 
ки Холида Фурўѓ ва Фарзонаи Хуљандї њар ду аз Фурўѓи Фаррухзод таъсир 
пазируфтаанд” (7, с. 46). 

Пажўњиши Симини Файзуллоњї “Тањлили муқоисавии оњангњои иљтимоии назми 
Фурўѓи Фаррухзод” (“Сравнительный анализ социальных мотивов поэзии Фуруги 
Фаррухзод и Гулрухсор Сафиевой”) (2012) ба тањқиқи муқоисаи ашъори Фурўѓ ва 
шоираи тавонои тољик Гулрухсор ихтисос дорад. Дар он ашъори иљтимоъгароёна, 
шеъри нав ва таъсири он ба љараёни адабии давр ва ањамияти осори ин ду шоираи 
њамзабон дар бозкушоии масоили рўзгор ва ниёзњои мардум ба таққиқ расида, 
љойгоњи онон дар олами адаби форсизабон ба миён гузошта шудааст. 

Дар китоби “Чашмандози шеъри муосири тољик”-и Алиасѓари Шеърдўст 
перомуни муњити ташаккул ва такомули шеъри нав дар Тољикистон андешаронї 
намуда, аз таъсири шеъри муосири Эрон бар шеъри муосири Тољикистон изњори 
назар кардааст. Муаллиф аз чанд намуна шабоњати ашъори Гулрухсори Сафї 
“Хиёбони зани танњо”-ро бо шеъри “Таваллуде дигар”, бањрамандии Алимуњаммади 
Муродиро дар шеъри “Кўчаи сарбаста”,  аз шеърњои “Паранда мурданї аст”, “Њадя”, 
“Имон биёварем ба оѓози фасли сард”-и Фурўѓи Фаррухзод, ки “дар шаклгирии 
аљзои мухталифи сохтмони шеъри зерин дохил ва муассиранд” тањлилу баррасї 
намудааст: 

Сер аз љонам кард 
Ѓами бадбахтии ѓафлатзадагони хушбахт. 
Хестам бо зарда, 
Омадам то паси равзан ба суроѓи субње, 
Парда баркандаму дидам берун- 
Ѓайри шаб чизе нест (10, с. 56-57).  

Аз љониби Дастгири Ноил – шоири шањири Афѓонистон дар мақолаи “Фурўѓ, 
Фарзона ва шеъри имрўз” зимни баррасии нерўи суханофарї ва халлоқияти њунарии 
Фарзона аз таљаллии тасвиру афкор ва сабку баёни Фурўѓ дар таъйини роњи тозаи 
эљодї ибрози андеша шудааст. Пазироии љомеа, нигоњ ва қабули хонандаи пайрави 
анъанаи суннатии замони Фурўѓ ва таваљљўњи ањли адаби тољик ба ашъори 
Фарзонаро дар замони имрўз бо муқобалаву санљиш баён кардааст. Рамзи зани 
суханвар дар шеъри нави адаби форсї шинохта шудани Фаррухзодро таъкид намуда, 
суннатшиканиву исёнгарии ўро чунин ба риштаи тањқиқ кашидааст: “Фурўѓ қақнусе 
бархоста аз зери хокистари замонањо буд ва фарёди дар гулў хуфта ва дилњои ба орзу 
дастнаёфтаи Робиањо, Мањастињо, Мењрињо, Махфињо ва садњои дигар ва, дарвоқеъ, 
фарёди зан дар дили қарнњо буд” (10, с. 68). 

Ба нигоришоти ин даста мақолаи Сўњроби Пуриброњим “Фурўѓ ва рўшанфикрони 
бумї” шомил аст, ки аз тариқи рўзномаи “Адабиёт ва санъат”, №38, соли 1992 
дастраси хонандагони тољик гардидааст. 

Аз тањқиқи љойгоњи Фурўѓи Фаррухзод дар нақди адабии тољик ба натиљае 
мерасем, ки симои њунарии Фурўѓ муждаи шеъри навини форсиро бо њама зебої, 
маънињои тоза ва тасвирњои рўшан ба дилу дидањои ањли адабу фарњанги Тољикистон 
овардааст. Нерўи суханофарї, халлоќияти њунарї ва камоли шоирии ў дар тањаввули 
шеъри муосири тољик сањифањои тоза ва дурахшонеро боз ва бањри муњкамтар 
гаштани пайванди адабии кишварњои њамзабон мусоидат кардааст. Фурўѓ дар 
шумори камтарин адибони Эрон аст, ки њанўз дар замони шўравї мавриди таваљљўњи 
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ањли адаби тољик қарор гирифта, падидањои њунарии ў на танњо сарчашмаи илњоми 
адибон, балки боиси рўйи кор омадани силсилаи андешањои ноқидона низ гаштааст. 

Фурўѓ, ки њунармандонаву навпардозона роњи тозаеро дар сухансарої кушодааст, 
дарки тамоми рамзу самбулњо ва эъљозњои шеъри ў душворињо пеш меорад. Дар ин 
росто пажўњишоти анљомдодаи муњаққиқони тољикро метавон аз падидањои муњими 
адабиётшиносии тољик муаррифї кард, ки нигоње фарох ба бозёфтњои шоирона, 
бадеият, мўњтаво ва сабку равиши хоси офаринишгарии Фурўѓ андохтаанд. Таваљљўњ 
ва ишқу алоқаи адибону мунаққидон ба осори ин шоираи камназир мавзўи мењварии 
пажўњишгарон ва мўљиби тањкими равобити адабии кишварњои Эрон ва Тољикистону 
Афѓонистон қарор гирифта, љињати маърифат ва шинохти дарунмояњои ашъори ин 
суханвари тавоно ањамияти зиёд доранд. 
 Вожањои калидї: фурўѓшиносии тољик, равобити адабї, таъсири Фурўѓ ба адабиёти 

тољик, Фурўѓ ва Фарзона 
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