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Дар маќола фаъолияти тазкиранависии устод Садриддин Айнї ба риштаи тањлил 
кашида шудааст. Таъкид мегардад, ки “Ёддоштњо”-и Садриддин Айнї, ки дар он бисёр 
унсурњои услуби тазкиранависї мавриди истифода ќарор гирифтааст, то андозае  
маълумоти  нахустин тазкираи таърихи адаьиёти муосири тољик “Намунаи адабиёти 
тољик”-ро, ки Айнї соли 1926 таълиф кардааст, пурра мегардонад. Дар баъзе мавридњо 
дар “Ёддоштњо” дар бораи суханвароне маълумот омадааст, ки номи онњо дар “Наму-
наи адабиёти тољик” мазкур нест. Дар “Ёддоштњо” усули тазкиранависї бештар њан-
гоми зикри номи шоирон, тахаллус, овардани намунањои ашъор, мушоара, бањогузорї ба 
ашъори якдигар, интихоби тахаллус, муносибати суханварон бо амалдорон, аз љумла 
шоирони дарбор, муносибати ањли дарбор ба суханварони замон, танќиди ањли љоњ ва 
ѓайра ба ќайд гирифта шудааст. Муаллиф таъкид месозад, ки китоби «Ёддоштњо»-и 
устод Садриддин Айнї на танњо дар матншиносии осори нимаи дувуми садаи ХIХ ва 
аввали асри ХХ ањамияти калон дорад, балки як сарчашмаи муњими адабии ќобили 
мулоњиза низ мебошад. 
 
Ключевые слова: “Воспоминания” Садриддина Айни, “Образцы таджикской литера-

туры” Садриддина Айни, принципы составления тезкире, литературные традиции, 
поэтическое состязание, тахаллус, поэтический псевдоним 
 

Анализируется  деятельность Садриддина Айни, связанная с составлением тезкире 
(поэтических антологий). Подчеркивается, что книга “Воспоминания” Садриддина Айни, 
где очень   плодотворно использованы элементы составления тезкире, в известной мере 
дополняет сведения первого  в истории современной таджикской литературы тезкире 
“Образцы таджикской литературы”, которое было опубликовано в 1926 году. Более 
того, в “Воспоминаниях” приведены  сведения о литераторах, имена которых вообще не 
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упоминаются в “Образцах таджикской литературы”. Элементы, присущие  состав-
лению  тезкире, больше использованы в “Воспоминаниях” при  приведении имен поэтов, 
тахаллуса, при выборе тахаллуса, описании взаимоотношений литераторов с чинов-
никами, отношения придворных к представителем  литературы и т.д. Отмечается, что 
“Воспоминания” Садриддина Айни  имеют важное значение не только в плане тексто-
логии произведений второй половины ХIХ – начала ХХ веков, но и как важный 
литературный источник по указанному  периоду.  
 
Key words: “Reminiscences” by Sadriddin Aini, pattern of Tajik literature by Sadriddin Aini, 

method of chronicle writing, principles of tazkire composing, literary traditions, poetical 
competition, tahallus, poetic pseudonym 

 

The article under consideration dwells on the peculiarities of “Reminiscences” by 
Sadriddin Aini, including the method of chronicle writing in the relevant important literary 
source. In the course of considering the issues related to the theme explored, the author makes 
an endeavor to present Sadriddin Aini's critical writing activities after the publication of the 
book entitled "Pattern of Tajik Literature". One of the most important peculiarities of the 
former is the non-mentioning the names of some men-of-letters in both "Reminiscences" and 
“Pattern of Tajik Literature” that has been indicated by some other poets out of other literary 
sources. In particular, the method of chronicle writing the poets' names, pseudonyms, poetry, 
poems, relations of the speakers with the officials and etc. were underscored by the author in 
the article. The author of the article lays an emphasis upon the idea that “Reminiscences” by 
Sadriddin Aini is also of great importance in the textual heritage of the relevant period; it`s to 
be considered as a significant literary source as well. 

 
Мусаллам аст, ки тазкирањо аз лињози зикри теъдоди зиёди шоирон, мероси 

гаронбањои онњо, инчунин масъалањои муњими адабї тўли њазорсолањо њамчун 
сарчашма ва маъхази асосї дар адабиёт ањамияти хоса пайдо кардаанд ва имрўз 
метавон чунин хусусиятњоро дар асари ёддоштии устод Садриддин Айнї «Ёддоштњо» 
ба мушоњида гирифт. Ба таъбири дигар, дар «Ёддоштњо»-и устод Айнї ифода ёфтани 
усули тазкиранависї, аз љумла ёдоварии суханварони гузашта ва муосир, овардани 
намунаи ашъори онњо, зикри љараёни мањфилњои адабї, баёни тањсил дар раванди 
мадрасањо ва ѓ. асарро ба як сарчашмаи муњими адабиёти пешазинќилобї табдил 
додааст. «Ёддоштњо»-и устод Садриддин Айнї мисли тазкирањо агарчї аз лињози 
теъдод доир ба њамаи суханварони ин ањд маълумоти муфассал пешнињод карда 
наметавонад, аммо метавон таъкид кард, ки воќеан њам устод Айнї дар атрофи 
маълумоти тарљумаињолии хеш вазъи адабии як давраи муњими адабиётро ба таври 
барљаста бозгў кардааст. Баррасии њаёти мунавварфикрон ва пешќадамони маънавии 
љомеа, ки њамќаламу дўсти суханвар ба шумор мерафтанд, бори нахуст дар китоби 
устод Муњаммадљон Шакурї «Хусусиятњои ѓоявию бадеии «Ёддоштњо»-и устод 
Садриддин Айнї» сурат гирифтааст ва ин омил бо маќсади бозгўии мазмуни 
иљтимоии онњо рўйи кор омадааст, аммо аз нигоњи таъсири тазкирањо ва корбурди 
шеваи онњо дар ёддоштнависї ва бо ин васила офаридани асарњои бузургњаљми 
ёддоштї то ин дам тадќиќоти илмї анљом напазируфтааст. Танњо Муњаммадљон 
Шакурї љое дар асари мазкур дар канори бозгўии ањамияти асарњои ёддоштї баракс 
ба масъалаи истифодаи усули ёддоштнависї дар тазкирањо ва таърихномањо ишорат 
намуда, аз љумла чунин навиштааст: «Баъзе нависандагони бузурги адабиёти 



Абдуллоев Р. Х. Усули тазкиранависӣ дар «Ёддоштҳо»‐и  устод Садриддин Айнӣ  

 

 

 

59 
 

классикї махсус ба навиштани тарљумаи њоли худ машѓул шудаанд. Чунончи 
тарљумаи њоли Абўалї Ибни Синоро шогирдаш аз забони ў навишта буд.  

Баъд аз ин баъзе асарњое ба вуљуд омада буданд, ки ёддоштњои муаллифро дар 
бар мегиранд.  

Баъзе ин асарњо то дараљае ќимати бадеї дошта бошанд њам, дар илми таърих 
бисёр ањамият доранд. «Таърихи Байњаќї», «Макорим-ул-ахлоќ»-и Хондамир, «Таз-
кираи Малењо» ва ѓайра, ки материали ёддоштиро фаровон истифода кардаанд, аз 
њамин ќабиланд. «Таърихи Байњаќї» асосан аз њикояњои ёддоштї иборат буда, ба 
тарзи хроника навишта шудааст. «Макорим-ул-ахлоќ» ба тасвири хислатњо ва 
лањзањои њаёти Алишери Навої бахшида шудааст. Малењои Самарќандї на танњо дар 
бораи бисёр шоирон дар асоси мулоќоти худ маълумот медињад, балки гоњо 
саргузашт ва лањзањои људогонаи зиндагонии худро низ бо обу ранги бадеї њикоя 
мекунад» (5,32).  

Њамин тавр, метавон аз ин мулоњизањо ба хулосае расид, ки усули тазкиранависї 
дар адабиёти форсї ба ёддоштњо ва ё баракс равиши ёддоштнигорї ба тазкирањо на 
танњо њамеша таъсиргузор будааст, балки бархурдории сафарномањо ва асарњои 
таърихї низ аз ин манбањои равишманди адабї марњалаи омезиш ёфтани чандин 
равандњои адабиро нишон медињанд, ки њар кадоми онњо ниёз ба пажўњиш доранд. 
Тавре мушоњида гардид, тарљумаињолнигорї низ, ки дар «Ёддоштњо» мавќеи хоса 
дорад, аз решањои амиќи таърихї бархурдор буда, устод Садриддин Айнї бо 
таълифи ин асари мондагор чандин ва бењтарин анъанањои адабиёти форсиро идомат 
бахшидааст.  

Бояд гуфт, ки «Ёддоштњо»-и устод Айнї дар навбати худ аз лињози таљассуми 
чењрањои таърихии замони шоир ва фарогирии намунањои ашъори суханварони 
адабиёти форсї як андоза фаъолияти тазкиранигории устод Айниро, ки бо таълифи 
тазкираи «Намунањои адабиёти тољик» оѓоз ёфта буд, идомат бахшидааст. Зеро дар 
«Ёддоштњо»-и устод Айнї дар баробари дигар суханварон, инчунин, шоироне ёд 
шудаанд, ки номашон дар тазкираи «Намунањои адабиёти тољик» њам зикр ёфтааст. 
Ин гуна маълумотњо ба суханварони њамасри муаллиф, аз љумла Ањмади Дониш, Исо, 
Шарифљон Махдуми Садри Зиё, Абдулвоњиди Мунзим, Муло Шарифи Бухорої, 
Абдулмаљиди Зуфунун, Содиќхољаи Гулшанї, Њомидбеки Њомид, Абдуллохољаи 
Тањсин, Мулло Бурњони Муштоќї, Назруллои Лутфї, Мирзо Азими Сомии Бўстонї, 
Мулло Рањмати сартарош ва ѓайра тааллуќ доранд. Маълумотњои устод Айнї дар 
«Ёддоштњо» ба тафсил баён шуда, баъзе пањлуњои  њаёти суханварон ба таври рўшан 
инъикос ёфтаанд. Ба назар мерасад, ки устод Айнї дар асари ёддоштии хеш бештар 
ба мавќеи иљтимоии њамин гуна чењрањои барљастаи асри худ  таваљљўњ зоњир намуда, 
ба ин васила маљрои тамоюлоти адабии даврро нишон додааст. Аз ин нуќтаи назар 
њарчанд баъзе намунањои ашъори шоирон бо вуљуди омаданашон дар «Намунаи 
адабиёти тољик» такроран дар «Ёддоштњо» зикр шудаанд, вале маљмўан хотирањое, 
ки устод Айнї доир ба њамасрони худ дар ин асари арзишмандаш овардааст, аз 
маълумоти тазкираи «Намунаи адабиёти тољик» ба куллї тафовут дошта, як 
манзараи умумии њаёти адабии њамон даврро инъикос менамоянд. Як љолибияти 
«Ёддоштњо» аз он зоњир мешавад, ки устод Айнї аксар шоиронро дида, аз 
суњбаташон бањраманд шуда, хусусиятњои шахсияшонро омўхта ва њатто симои 
зоњириашонро ба риштаи тасвир кашидааст, ки ин нодиракорї дар ин асар ба як 
хусусият табдил ёфтааст. Ба таъбири дигар, Айнї дар робита бо зикри хотирањои хеш 
тамоми њодисаву воќеањои гузаштаро бо иштироки чењрањои маънавї ва инчунин 
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муносибати онњо ба равандњои пурпечутоби замон  бозгў сохтааст, ки истифодаи 
равиши мазкур боиси ба тафсил шарњ ёфтани тарљумаи њоли суханвар гардидааст. 
Масалан, дар бораи Абдулмаљиди Зуфунун навиштааст: «Абдулмаљид Зуфунун… дар 
шеър ва адабиёт ва дар фанњои расмии мадрасањои Бухоро низ мањорат дошт…  

Аммо кирдор ва рафтори шахсии Зуфунун девонавор буд: ў њамеша дасташро ба 
даруни куртааш кашида ва аз гиребонаш бароварда, бо нўги ангуштонаш биниашро 
кофта меистод ва баъзан торњои мўйлаб ва ришашро бо шиддати тамом канда 
мепартофт.... 

Шарифљон-махдум мегуфт: 
– Девонагии Зуфунун сохта аст, вагарна худи ў донишманди бузурги њамафањм 

аст. Аммо ў барои аз тарафи амир бозхост нашудан худро ба девонагї зада мегардад» 
(2, 11-12). 

Лозим ба ёдоварист, ки бо маќсади канорагирї аз хидмати дарбор ба девонагї 
пардохтани  Зуфунун њодисаи нав нест, балки устод Айнї њамин њолатро аз рафтори 
баъзе рўшанфикрони замон, аз љумла Яњёхоља ба ќайд оварда, дар ин бора чунин 
зикр кардааст: «Яњёхоља бо шакл ва хусусиятњои дигар рўидаи Абдулмаљиди Зўфунун 
буд. Ў њам худро ба девонагї зада мегашт, аммо «девонагии» ў фаъолона ва боѓай-
ратона буд. Ў одамони ба худаш номаќбулро бо алфози ќабењ дашном медод» (2, 12).  

Њамин тариќ, њангоми зикри хотирањо наќду бањогузории шахсии муаллиф ба 
шеър ва њамзамон муаррифии чењрањои адабї ва муносиботашон ба дарбор ва диду 
назари намояндагони пешќадами давр ба шахсият ва љойгоњи онњо дар асари мазкур 
мавќеи хоса дорад.   

Бояд ќайд кард, ки дар «Намунаи адабиёти тољик» чор мисраи эљодиёти 
Зуфунунро муаллиф аз тазкираи Садри Зиё гирифта, перомуни он њудуди 4-5 љумла 
иттилоъ овардаасту халос. Њамчунин  «лољарам саломатро ба девонагї ёфта» ва 
«худро сохта (сунъї) девона ба ќалам медод» гуфтани устод Айнї низ дар «Намунаи 
адабиёти тољик» њарфи Шарифљон-махдуми Садри Зиё будааст. Зоњиран ба љуз аз 
намунаи ашъори овардашуда аз тазкираи Садри Зиё устод Айнї аз осори Зуфунун 
чизе дар даст надошта, аз ин нуќтаи назар, «дар шеър ва адабиёт… мањорат дошт» 
гуфтани ў њам тибќи њамин гуфтаву шунидањо ба амал омадааст.  

Дида нашудани номи баъзе суханварони «Ёддоштњо» дар «Намунаи адабиёти 
тољик» яке аз хусусиятњои дигари асари ёддоштии устод Айнї ба шумор меравад. 
Њарчанд теъдоди чунин суханварон дар асар зиёд нест, вале ба назар мерасанд, ки ин 
суханварон дар маљлисњои Садри Зиё, аз чумла дар муќобилият ба намояндагони 
аморати амирї мавќеи хоса доштаанд. Онњо Яњёхоља, Ќорї Абдулкарими Офарин 
(Дўзахї), Азизхољаи Азиз њастанд. Устод Айнї перомуни Яњёхоља дар «Ёддоштњо» 
муфассал изњори назар намуда, дар њудуди 8 сањифа маълумот фароњам овардааст, ки 
шояд пас аз Ањмади Дониш Яњёхоља ягона намояндае бошад, ки устод Айнї ба ў 
бештар таваљљўњ кардааст.  

Лозим ба ёдоварист, ки яке аз унсурњои таъсирпазирии «Ёддоштњо» аз  усули 
тазкиранависї зикри ном, тахаллус ва љойи таваллуди суханварон мебошад. Зикри 
ном ва насаби суханвар дар «Ёддоштњо» якдаст нест. Агар устод Айнї баъзе 
суханваронро танњо бо ному тахаллусашон ёдовар шавад, дигар нафаронро бо 
номашон ё тахаллусашон ёд кардааст. Масалан, Содиќхоља, Абдулањад, Исо, Мулло 
Бурњон, Мулло Вафо, Иброњим, Мулло Холї ва ѓ..Дар канори ин, баъзе шоирон, ба 
мисли Яњёхоља танњо номашон оварда шудаасту халос.  
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Њамин тариќ, метавон таъкид кард, ки бо овардану муаррифї кардани чењрањои 
нави замон дар «Ёддоштњо» устод Айнї як рисолати муњими хешро њамчун як њомиву 
пуштибони адабиёт дар ин марњалаи бенињоят њассос ба анљом расонидааст ва њузури 
њамин гуна суханварони мубориз ва љасур дар ин њавза як андоза далели муќови-
матњои беамони мунавварфикрон нисбат ба табаќаи њоким ва намояндагони аморат 
мањсуб мешавад. Муаррифии шахсиятњои адабї боиси зикр шудани истилоњњои 
њунармандї, аз љумла касбу кори онњо шудааст, ки инро њам таъсири яке аз унсурњои 
тазкиранависї ба «Ёддоштњо» њисобидан мумкин аст.  Масалан, перомуни Лутфї  
чунин менависад: «Дар миёнаи ањли маљлис Мулло Назруллои сањњофи Лутфї ном 
касе буд, ки диќкати моро бештар ба худ љалб намуд» (1,356). Дар маљмўъ, агарчї 
бисёр шоирони адабиёти форсї бо касби тахаллус аз рўйи њунар ва пешаи хеш 
шуњрати беандоза пайдо кардаанд, аммо  тибќи ќайдњои устод Айнї касбу кори 
суханварони њамасри ў дар баробари суханвариашон њамеша мояи ифтихор ва 
сарфарозии онњо мањсуб мешуда ва дар канори тахаллусашон баъзан унвони 
касбашон низ зикр мешудааст. Интихоби тахаллус низ ба сифати яке аз равандњои 
љолиб барои ањли љомеаи Бухоро љойгоњи махсус дорад. Ин усули тазкиранависї дар 
«Ёддоштњо» ба муносибати тахаллусинтихобкунии муаллиф рўйи кор омада, 
хусусиятњои хоси ин маркази бонуфузи илму маърифатро дар асри гузашта ба 
намоиш гузоштааст. Ба таъбир дигар, бо унвони «Тахаллус интихобкунї» људо 
шудани фасле дар «Ёддоштњо» агар муњимияти њамин масъаларо бозгў намояд, аз 
љониби дигар ба ин падида гароиш доштани мулло ва муллобачањои бухороиро низ 
ошкор сохтааст. Ў дар ин бора чунин иттилоъ медињад: «Дар он ваќтњо баъзе 
муллобачањо, хусусан муллобачањои бухорї ва муллозодањо дар њаваси шеъргўї 
меафтоданд ва њатто бесаводи алифбої буданашон њам ба ин орзўи онњо монеъ 
намешуд. Аммо пеш аз он ки шеър машќ кунанд ва байтеро ба майдон бароранд, 
барои худ тахаллус мељўстанд ва њар кадом калимаеро интихоб намуда, ба худ 
тахаллус ќарор медоданд, ба якдигар бо он тахаллус хитоб карда завќ мебурданд, 
маънии тахаллуси якдигарашонро мепурсиданд ва бар болои муносиб ва ё муносиб 
набудани он калима барои тахаллус мунозира мекарданд ва њар кадом ба аќидаи худ 
тахаллуси худро афзал мешумурд.  

Тавре дар боло ёдовар шудем, корбасти њамин гуна усулњои тазкиравї боиси 
бозгўии мављудияти суннати интихоби тахаллус аз руйи касбу кор шуда ва инчунин 
бо назардошти вазъи иљтимої њам интихоб шудани тахаллус ба суханвари ибтикории 
ин давра, бахусус устод Айнї таъсиргузор будааст ва њатто њамин анъанаи адабиро ў 
дар оѓози фаъолияти эљодии хеш риоят карда ва баъдан аз он  ба тадриљ даст 
кашидааст. Аз ин љињат, метавон таъкид кард, ки шояд устод Айнї дар ин давра 
нахустин нафаре ба шумор равад, ки роњи халосї аз ин ќавоидро љўста, аз як суннати 
куњани адабї канорагирї намудааст. Бояд ќайд кард, ки дар баробари тахаллус 
додани лаќаби шоирї њам дар ин давра ба мушоњида мерасад. Масалан, устод Айнї 
ба Офарин лаќаби «Дўзахї» гузоштани Ањмади Донишро чунин ёдовар шудааст: 
«Офарин шоириро ба худ касб нагирифта бошад, аммо барои љангондани ду шоир 
њар кадоми онњоро аз забони дигар хаљв мекард. Чунончї Шоњин, ки аз шоирони 
машњури он замон буд, бо устоди худ ќозї Ќурбонхони Фитрат бо таъсири шеърњои 
сохтаи ў љангидаанд ва дар миёни ин ду шоир дар натиљаи он ду ранљиш хеле њаљвиёт 
ба вуљуд омадааст, ки њарду ногап шуда, аз дунё гузаштаанд… 

Бо сабаби иѓвогарињои ў лаќаби «Дўзахї»-ро ба ў Дониш додааст» (2, 24). 
Њароина тахаллус ва лаќаби шоирии овардашуда дар «Ёддоштњо» ба суханвароне 
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дахл доранд, ки њамеша дар мањфилњои адабии Садри Зиё мушорикат доштаанд ва ё 
аз ягон љињат бо намояндагони њокимияти амирї мухолифат зоњир мекарданд. Аммо 
як маврид устод Айнї дар бораи як суханвари дарборї маълумот додааст, ки чунин 
аст: «дар охири ин ѓазал Мулло Дўсти Нодир, ки аз кўњнашоирони дарбор буд, ба 
мусобиќа даъват шуда буд» (2,582). Тафсилоти мушоараи шоириро ба таъхир 
андохта, танњо њаминро таъкид менамоем, ки ин шоири дарборї дар замони устод 
Айнї њанўз ба як дараљаи калони синну сол расида ва тавре мушоњида шуд ба унвони 
«кўњнашоирони дарбор» ёд гардидааст. Ёдоварии синну соли суханварон њарчанд аз 
рўйи мушоњидањои зоњирии муаллиф сурат гирифтааст, аммо бояд ќайд кард, ки 
чунин равиши пешашуда танњо хоси «Ёддоштњо» мебошад. Масалан, дар мавриди 
Яњёхоља мехонем: «Яњёхоља одами баландќомат, камгўшт, сафедрўй ва миёнариш 
буда, дар ваќтњое, ки ман дар хонаи Шарифљон-махдум будам, сафедии ришаш аз 
сиёњияш зиёдтар шуда буд ва ба он нишона умри ў ба шаст менамуд» (2,12). Яъне, 
њарчанд дар канори зикри синну сол, мањалли зист ва таваллуди суханварон, ки дар 
зер тавзењоташ сурат мегирад, хоси асарњои тазкиравї ба шумор меравад, аммо усули 
ёддоштнависї ба муаллиф имконият фароњам оварааст, ки ба тафсил доир ба ќиёфа, 
узвњои зоњирии ањли сухан маълумот дода, дар ин асос тахминан синну соли онњоро 
муайян намояд. Њамчунин њолатњое ба назар мерасанд, ки аввал синну соли шоирро 
таъйин карда, баъд ба тафсири симои зоњирии он пардохтааст: Чунончи дар бораи 
Мулло Бурњони Кўлобї мехонем: «Яке аз иштирокдорони ин мањфил Мулло Барњонї 
кўлобї буд. Синни ў тахминан 30-сола буда, ќомати баланд, бадани ѓафс, рўйи 
гандумгуни сафедчатоби калони пурра дошт, риши ў сиёњ ва калон буда, тамоми 
рўяшро фаро гирифта буд. Чашмонаш шўълавар буда, нигоњаш дар ваќтњои оддї њам 
оташинона менамуд» (2, 358). Тавре алакай ишорат гардид, раванди таъсирпазирии 
ёддоштњо мањдуд ба чунин масъалањои вобаста ба шарњу тафсири лаќабу тахаллус, 
синну сол ва ѓ.. нест, балки чун устод Айнї њаёти як давраи пурифтихори адабиёти 
тољикро вазъ менамояд, суханварони ёдшуда дар «Ёддоштњо» танњо бухороиуласл 
набуда, балки аз дигар навоњии ќаламрави Мовароуннањр низ њастанд.Агар дар боло 
бо номи Мулло Бурњони кўлобї ошної пайдо карда бошем, дар зер   бо Мулло Холї 
ном уроттепогї ва Мулло Ќурбон як шоири конибодомї њам во мехўрем: ««Иброњим 
саводи тољикии хуб ва хати хоно дошт: дўстдори адабиёт буд њатто худаш њам шеър 
машќ мекард…. Ў дар шеър Осим тахаллус мекард. Дар адабиёт Мулло Холї ном 
уроттепогї устоди ў буд. Аммо ман њис мекардам, ки дар фазилат њарду аз якдигар 
кам фарќ доранд. Мулло Ќурбон як шоири конибодомї њам он љо омада мерафт, ки 
тахаллуси ў «Љонї» буд»  (2, 172).  Устод Айнї ба шоироне, ки берун аз ќаламрави 
Мовароуннањр таваллуд шуда, баъдан дар Бухоро ба камол расидаанд, ишорат 
мекунад. Масалан, рољеъ ба Азизхољаи Азиз менависад: «Азизхољаи Азиз– 
таваллудгоњаш мавзеи Ќундузи вилояти Балх буда, дар хурсолї ба Бухоро омада, дар 
ин љо касби камол намудааст» (2, 26).   Чунин равиш ба суханварони минтаќањои 
атрофи Бухоро низ истифода шудааст. Устод Айнї љойи таваллуди Мирзо  Њайити 
Сањборо ин гуна бозгў мекунад: «Мирзо  Њайити Сањбо– дар райони Вобканди 
Бухоро таваллуд ёфта, ба Бухоро барои хондан омадааст» (2, 27). Таъсирпазирии 
«ёддоштњо» аз усули тазкиранависї аз муносибати ин гуна шахсиятњои таърихї ва 
рўйи кор овардани байтњои њаљвї, ѓазалу ќасидањои тўлонї ба рўшанї эњсос 
мешавад. Дар ин бахш мебинем, ки њатто шоирони дарбор барои љавоби ќасидањо аз 
љониби суханвар тариќи назм даъват карда мешавад, ки дар маљмўъ ањамияти 
«Ёддоштњо»-и устод Айниро њамчун як сарчашмаи муњими ин давра бештар 
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мегардонад. Њокимону зимомдорони давр аз хавфи њаљв кўшиш менамуданд, ки ба 
таври мусолињаомез робитаашонро бо чунин суханварони чирадаст барќарор 
намоянд.  

Ќабл аз он, ки ба тањлили ќасидаву посухгўињои шоирон дар «Ёддоштњо» 
пардохта шавад, диду назари интиќодии устод Айниро дар мавриди онњо меоварем, 
ки як љузви суханшиносии муаллиф ба шумор меравад. Масалан, устод Айнї ба 
шеъри Лутфї чунин бањо додааст:  «Шеърњои Лутфї оддї ва мазмунњои онњо 
обшуста буданд. Аммо ў маљлисоро гапзан (оратор), суханвар, њозирљавоб, 
ширинсухан ва хандонрў буда, - ин сифатњояш ўро ба шакли як шеъри муљассами 
пурмаъно ороста буданд» (2, 357).  Иброњимхољаро, ки осори љунун дар ў зоњир 
будааст, њамчун шоир эътироф карда, доир ба шеърњояш навиштааст: «Шеърњояш аз 
љињати техника нисбат ба пештара хубтар шуда бошанд њам таъбир ва ташбењњояш 
девонаворона гардида буданд» (2,173).  Њарчанд шеърњоро наќд карда, бањои паст 
медињад, вале дониши намояндагонро васф низ мекунад. Масалан, дар бораи Мулло 
Холии ўротеппагї  менависад: «Ў бо њама пастии шеъраш ба таърих ва тарљумаи 
холи шоирон ва олимони гузашта хеле воќиф буд» (2, 205). Дар баробари ин 
интиќоди суханварони дигарро низ нисбати шеъри шоирон овардааст. Чунончї дар 
иќтибоси зер: «Њарчанд тахаллуси «Холї» ба хол ва «љонї» ба љон мансуб бошад 
њам, Мулло Нарзуллои Лутфї  «Холї»-ро «тињї аз маънї» ва «Љонї»-ро 
«љинояткори шеър маънидод мекард» (2,172). Њамчунин баъзе шоиронро бо усули «ў 
шеърро кам менавишт ва аксари навиштаљоташ дар њаљв ва танќиди дарбориён буд» 
ба ёд овардааст, ки бисёр хотирмон мебошад. Њамин тариќ, метавон таъкид кард, ки 
устод Айнї дар бањогузорї ба шеъри њамасрони хеш равишњои хосаеро ба кор 
гирифтааст. Њатто њолатњое њам шудааст, ки устод суханваронро ба унвони 
њаваскори шеър ёд карда, зикри номашонро дар «Ёддоштњо» лоиќ надидааст: «Рўзе 
дар Регистони Бухоро яке аз хешовандони Шарифљон-махдум, ки њаваскори 
шеъргўйї буд, ба ман Шоњинро аз дур нишон дод». (2,30). Дар бораи шоирони 
ношинохта менависад: «ман дар хонаи Мулло Рўзї бо мулло Вафо ном шоири 
Вањшитахаллус шинос шудам. … шеъри ў бисёр, лекин ѓамангез, хеле паст ва иборат 
аз такрори бемуваффаќияти мазмунњои обшустаи марсияномањо буданд… Лаќаби ў 
«безан» буд, ки ин диќќати маро бештар ба худ љалб мекард» (2, 143). Як хусусияти 
дигари «Ёддоштњо»-и устод Айнї оид ба зикри афкори интиќодї  овардани эродњои 
амир Абдулањад нисбати шеърњои худи Айнї ба шумор меравад, ки он эродњо дар 
доираи њадафњои сиёсї рўйи кор омадаанд. Устод Айнї дар фасли алоњидаи 
«Ёддоштњо», ки  «Гирифтор шуданам ба доми амир Абдулањад ва зуд халос шуданам 
аз вай» унвон дорад, намунаи чунин эродњоро вазъ кардааст. Масалан, тафсилоти ин 
масъала ин гуна омадааст: «…Мулло Нарзулло наќли худро давом кунонида гуфт:  

– Дар охирњо аз ту (манзур Айнї –Р.А.) як ѓазал рафт (ба назди амир  –Р.А.), ки 
дар даруни он як байти зерин буд: 

Бар камбаѓалон ин њама озор намудан, 
Аз бањри дили як ду се пулдор чї лозим? 

Амир маро дар пеши худ дароварда, тамоми шеърро нишон дода, танњо њамин 
байтро хонду гуфт: 

– «Айнї маро дар ин байт њомии боён ва поймолкунандаи камбаѓалон гуфтааст». 
Ў иѓвогар аст, ў бо ин гуна байтњо камбаѓалонро ба муќобили ман шўронидан 
мехоњад» (585). Зикри њамин гуна равобити устод Айнї  бо амир хеле муфассал ва 
пурдомана баён гардидааст ва ба назар мерасад, ки  даъвати љониби амир барои ба 
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дарбор пайвастани муаллиф вуљуд доштааст, вале Айнї ба њар роњу васила ин гуна 
даъватњоро рад кардааст, ки мављудияти маълумотњои мазкур агар аз як љињат, њисси 
бадбинии уро нисбат ба њокимияти подшоњї нишон бидињад, аз љиноби дигар берун 
аз дарбор сабаби бо амир мушоараи хаттї барќарор намудани ў гаштааст. Ба 
таъбири дигар, метавон таъкид кард, ки дар баробари наќду баррасии ашъори 
суханварон чунин мушоарањо ањамияти «Ёддоштњо»-ро њамчун сарчашмаи адабї 
зиёд кардааст. Масалан, устод Айнї бо овардани як ќисми шеъри худ, ки дар охири 
он шоири дарбор Мулло Дўсти Нодир ба сабќат даъват шудааст, љавоби амир 
Абдулањадро низ љой додааст: «Дар даруни шеъри наве, ки аввалњои кор ба амир 
фиристода шуд, мисраъњои зерин буданд: 

Хезед, рафиќон, майи гулранг биёред! 
Танбўру наю доираву чанг биёред!. 
…Бо зорию зар кист, ки дар базм наёяд, 
Зинњор, ки беманшаву бељанг биёред!. 

Дар охири ин ѓазал Мулло Дўсти Нодир, ки аз кўњнашоирони дарборї буд, ба 
мусобиќа даъват карда шуда буд: 

Бас кофия танг аст ба Айнї, хабари Дўст  
Аз лутф ба ин ќофияи танг биёред. 

Дар њаќиќат, ќофияи ин ѓазал хеле танг ва ба вай љавоби муваффаќ љўстан 
душвор буд, бинобар ин ваќте ки амир ин ѓазалро ба Мулло Дўст нишон дода, аз ў 
љавоб талабидааст, вай аз љавоб додан ољиз будани худро ба маќоми узр ба ў арз 
намудааст. 

Ночор худи амир ба љавобгўї даромада, як чизи бемаззае тартиб дода, ба 
воситаи ќозикалон ба ман фиристод… Аз ѓазали љавобии амир  ду мисраъ андак 
дуруст буд, ки дар хотир мондааст ва дар ин љо наќл мекунем: 

… Мо њељ натарсем зи гуфтори раќибон, 
Гиред сари роњашу бо љанг биёред. 

Ин дар љавоби байти зерин буд: 
Бо зорию зар кист, ки дар базм наёяд, 
Зинњор, ки бемангаву бељанг биёред» (2, 582).  

Њамин тариќ ба назар мерасад, ки њарчанд мувофиќи талаби амир сараввал устод 
Айнї њар њафта ба ў шеър ирсол намуда, дар охир номи ўро  њамчун «шоњ» ё «султон» 
ёд мекардааст, аммо дар зимн эродњои худро ба тарзи муомилаи дарбориён ва 
бедодгарињои одамони амир ба онњо  ворид намудааст, дигар ин ки бо ќофияњои танг 
ба мушоара даъват кардани шоирони дарбор низ яке аз роњњои мухолифатљуёнаи 
устод Айнї бо ањли дарбор ва шоирони он ба шумор меравад, ки  ин равиш њам як 
василаи ошкор кардани истеъдоди онњо ва нишон додани завќу салиќаи пасти онњо 
ба амир мебошад. Дар маљмўъ, як андоза робита барпо кардани устод Айнї бо амир 
сабаби эљоди байтњои зерин шуда, ки мо шакли комили онњоро дар маљмўаи ашъори 
устод Айнї дида метевонем: 

Улфат шудам аз бањри ту бо мардуми ашрор, 
Бар раѓми ин лутф ба аброр чї лозим. 
  *** *** 
Рафт аз хотири ман даѓдаѓаи муллої, 
Дидам он шўх чу бо як ду чапан меояд. (2, 581) 

Дар байти аввал устод Айнї бар хилофи одати дарбор (аз љумла пас аз бо амир 
робита барќарор кардани њар кас бояд ў салларо калон карда, алоќаро дар кўчањои 



Абдуллоев Р. Х. Усули тазкиранависӣ дар «Ёддоштҳо»‐и  устод Садриддин Айнӣ  

 

 

 

65 
 

шањр ба одамони «табаќаи паст» канад), баракс «бар раѓми аброр» покњо бо 
«мардуми ашрор» яъне бадгуњару паст рафтуомадашро зиёд менамояд ва даѓдаѓаи 
муллоиро аз сар мегирад, ки дар шароити навин баррасии чунин суннатњои сунъии 
ањли дарбор холї аз фойда нест ва ба назар мерасад, ки домани муборизањои устод 
Айнї нисбат ба њамин гуна љањолат хеле вусъат ёфта ва њатто дар асарњои дигараш 
низ таљассум ёфтааст. Истифодаи усули тазкиранависї дар ин асари бисёр арзишманд 
на ин ки боиси тањлили вазъи иљтимої шудааст, балки сабабњои дар кадом вазъ 
суруда шудани ашъори шоирон, аз љумла худи муаллифро низ бозгў кардааст. 
Масалан, зикри бењуљрагї дар Бухоро ва инчунин ёдоварї аз зањматњои тањсил дар 
давраи бешазинќилобии устод Айнї мавзўйи асосии рубої ва ќасидаи зерин шудааст: 

Дар мадраса њуљраи ќулай нест маро, 
Дар майкада ваљњи нуќлу май нест маро. 
То кай гўям, ки ину вай нест маро, 
Билљумла ба дањр њељ шай нест маро. 
   *** *** 
Бењуљраву бекўяму бељомаву дастор, 
Бенуќлу маю чангаму бемунису ѓамхор. 

Тавре маълум гардид, яке аз афзалияти «Ёддоштњо» ин муаррифии дастовардњои 
эљодии худи муаллиф дар канори дигар њодисањои таърихии як давраи муњимми 
адабиёт мебошад. Аз љумла, ба эљоди жанрњои калони адабї хеле барваќт шурўъ 
кардани устод Айнї аз њамин достони «Сайри Ширбадан» ба мушоњида мерасад. 
Достони «Сайри Ширбадан» ба чорбоѓи амир, ки  аз тарафи шарќи шањри Бухоро 
воќеъ гардида, њамасола бо бањонаи сайри наврўзї бо љалби одамони зиёд ў даромад 
мегирифт, бо пайравї аз «Шоњнома»-и Фирдавсї эљод шуда, як андоза марњилањои 
инкишофи эљодиёти устод Айниро нишон медињад. Аз љумла иттилои ба ин достон 
тасњењ даровардани муаллифо танњо дар  њамин љо  ба даст оварда метавонем, ки дар 
матншиносии осори манзуми муаллиф ќобили мулоњиза мебошад. Достони «Сайри 
Ширбадан» аз 50 байт иборат буда, ба назар мерасад, ки бо њамин равиш суннати 
достоннависї дар марњалаи навин идомат пайдо кардааст. Бояд таъкид кард, ки дар 
баробари ќасидаи болої достони «Сайри Ширбадан» низ ба дасти амир расида ва аз 
наќду бањогузорињои ў бебањра намондаааст, ки мо намунањои эродоти ўро дар боло 
иќтибос кардем. Достони мазкур бо чунин мисраъњо шурўъ мешавад: 

Зимистон гузашта, шуда навбањор, 
Фалак беѓубору замин сабзазор. 

Савдо низ мувофиќи иттилої устод Айнї њангоми ба Ширбадан рафтани амир 
ин байтро навиштааст: 

Эй чархи фалак љафо ба љонам кардї, 
Муњтољ ба як бурдаи нонам кардї. 
Ман ошиќи ринди бенамозе будам. 
Дар Ширбадан намозхонам кардї. (2,108) 

Њамин тариќ, бо эљоди чунин як фазои эљодї таваљљўњи амир нисбати устод 
Айнї ва истеъдодаш ва њамчунин раду бадал шудани чандин љавобияњо байни ў ва 
амир дар ин давра ўро метавон њамчун як суханвари муассир ва мубориз ба шумор 
овард.  

Яъне, тавре таъкид шуд, «Ёддоштњо»-и устод Айнї дар бозгўии хронологияи 
инкишофи жанрњои адабии эљодиёти ў наќши носутурданї дорад. Њамчунин 
овардани байтњои љолиби халќї, ки бо ифодаи «мардуми Бухоро дар њаќќи махдумон 
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гуфтаанд» як љанбаи дигари кори устод айнї дар «Ёддоштњо» мебошад. Теъдоди ин 
гуна байтњо зиёд набошанд њам, аммо мавќеи мардумро нисбат ба амалдорону 
муќаррабони амир нишон дода метавонанд: «…. мардуми Бухоро дар њаќќи 
махдумон латифањои ѓалатї бофтанд ва шеърњо гуфтанд. Яке аз он шеърњои ин аст: 

Аз дусад сарќанд махдум сохтанд, 
Нуктадонњо хўрда мегуфтанд: «Фач». 

Ё ин ки  
Тарњи оламро чу меандохтанд, 
Аз дусад маѓзоба махдум сохтанд». 

Аз ин нуќтаи назар, танќиди охунду махдум, амиру амалдорон ба як раванди 
фарогир табдил ёфта, ба устод Айнї ва дигар суханварон низ бетаъсир намондааст. 
Агарчї ин байтњо аз забони мардум маъруф шудаанд, вале устод Айнї дар бораи 
колективона навишта шудани шеърњо маълумот додааст, ки байти зерини Мулло 
Амон љузви њамон шеър ба шумор меравад:  

Хоњ бошї хук, хоњї гург, моро шуд яќин, 
Хукбони гургтабъе зишт пуштибони туст (2,404).      

Њамчунин њолати бо маслињат эљод шудани ќитъаи зер њам, ки унвонаш 
«Ќитъаи маслињатї дар бораи дањякгирї» ба њамин навъи осори дастаљамъї дохил 
мешавад: 

Наздик гашта мавсими дањяк чу эй шарик, 
Тањсили илму фазл накун, «фаслу боб» хон! 
Маънии фасл–восита, маънии боб –дар, 
Тањсили ин ду њосили аз фаслу боб дон! 
Яъне дари саройи мумайиз раву нишин, 
Аз бањри хеш восита њам ёбу барнишон. 
Лозим бувад, ки воситаат бошад аз дарун, 
Зеро даруни фасл бувад бобро нишон. 
Ин аст фаслу боб, ки кардам баён манаш, 
Гар маънии дигар бувад онро, намо баён. 

Дањяк–пуле, ки барои гирифтани њуљра солона супорида мешавад ва аз сабаби 
вуљуд доштани тафсилоти он дар «Ёддоштњо» мо ин љо аз додани шарњи бештар 
худдорї менамоем. Чун сухан дар мавриди сурудани шеър ва сабабњои эљоди он 
меравад, бояд ќайд намуд, ки дар «Ёддоштњо» байти зеринро ба мушоњида мегирем, 
ки бе овардани номи гўяндааш зикр гардидааст: 

Дил бурда аз кафам санами ресмонфурўш, 
Ёрон кунун сари ману бозори ресмон.   (2,319) 

«Бозори ресмон» киноя аз кушишгоњи адамон аст. Њамчунин усули зикри 
байти шоирони дигар аз забони њамасронашон низ мушоњида мешаванд. Масалан, 
байти мазкури амир Абдулањад аз номи Пирак ном шахс чунин оварда шудааст: 

Ба роњат гар дучор афтад, раќиби шуми бадкирдор, 
Сараш аз тан људо гардон, љасад болои занбар бар. 333 

Байти зерини Исо аз забони падари муаллиф: 
Зи умрам сї гузашту ман њамон дар ќайди ифлосам, 
Ба панљоњу чињил шояд рањам аз ќайди ќашшоќї.    (2,109) 

Тавре алакай маълум гардид, ин байтњои овардашуда аз забони шахсиятњои 
касбу кори гуногун наќл гардидааст. Њамчунин байти номаълуммуаллифи зер аз 
номи шоир Мулло Бурњон ќайд шудааст: 
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Раво мадор љавоне бимирад аз ѓами ту, 
Ту њам љавонию аз худ умедњо дорї (2,367) 

Инчунин аз сабаби фаромўш шудани шеър як маротиба дар «Ёддоштњо» њолати 
тариќи наср наќл гардидани он низ ба мушоњида мерасад. Чунончї: «Мулло Бурњон 
дар он маљлис он шеърашро, ки ба њамон духтар бахшида навишта будааст, хонда 
буд. Аммо он шеър ба сабаби он, ки аз љињати шеърият паст буд, дар ёди ман 
намондааст… Бинобар ин дар ин љо мазмуни он шеърро аз забони шоири мазкур ба 
тарзи мансур бо тањрири худам менависам… «Э офтоби оламтоб. Агар офтоби олам 
дуру дароз рўйи худро нанамояд, њамаи мављудоти љондор афсурда шуда мемиранд. 
Ту, ки офтоби ман мебошї, чаро рўйи худро аз ман мепўшї? Магар мехоњї, ки ман аз 
фироќи ту афсурда шуда бимирам? Ман гумон намекунам, ки ту ин ќадарњо сардмењр 
ва номењрубон бошї! Ман ба хоки пои ту сар монда аз ту мепурсам, ки њељ набошад, 
ягон бор ба ин муштоќи бисмил-шудаат љамоли љањонороятро бинамої. Агар њамин 
шаб баъд аз фурў рафтани офтоб ту, ки офтоби ман мебошї, ба ман рух нанамої, ман 
худро дар чоњи бобоят (дар чоњи мазори Хоља Ўбон) партофта њалок мекунам. Дар он 
ваќт хуни ман бар гардани љавони ту мемонад…» (2, 367)  

Њамчунин усули дигари тазкиранависї дар «Ёддоштњо» зикри моддаи таърих ва 
инчунин марсияномањо  ба шумор меравад. Ин љо чанд намуна меоварем. Ќитъаи 
таърихии Муњаммадсиддиќи Њайрат пас аз 3-4 соли даргузашти Ањмади Дониш: 

Фарёд к-аз самуми бановаќти рўзгор, 
Аз боѓи сина ѓунчаи олом вошукуфт. 
Яъне ба дањри фазлу њунар он ки тоќ буд, 
Дањре зи марги ў ба ѓаму дард гашт љуфт. 
Мир- Ањмади мунаљљими ўроќ, он ки з-ў 
Рамзи фунуни фазл набудеш дар нуњуфт. 
Сард аз бањори олами ошўб кард дил, 
Њам дар њамал ба мањмили танги лањад бихуфт. 
Гар з-ин фироќ чок занам пирањан, сазост, 
Ѓофил шудеми доманаш аз даст рафт муфт.   
Карам савол соли вафоташ ба пири аќл, 
 «Ѓўё бирафт равнаќи илми нуљум» гуфт.  

Яъне, мисраи охири ин ќитъа моддаи таърих аст, ки баробар ба 1334 њиљрї 
мебошад. Моддаи таърих на ба марги шоирон, балки ба шахсиятњои ѓайр низ гуфта 
шудааст. Чунончї: «Њайрат ќаламе ва коѓазе аз киссаи баѓалии худ бароварда њарфњо 
суханони Рустамчаро, ки дар охири умраш барои нишон додани ќотили худ «Азими 
дењчагї бо корд зад» гуфта буд, бо њисоби абљад шумурда дид ва ин шумора 1306 
баромад. Ин раќам, аз таърихи њиљрии њамон сол, ки 1318 буд, дувоздањ адад камї 
дошт. Баъд аз он ба ин раќам сухани вопасини маќтулро, ки вой буд, њисоб намуда 
зам кард. Ин раќам 1323 баромад, ки аз таърихи матлуб панљ адад зиёд буд. Пас аз он 
ў њарфи охири сухани вопасинро, ки «й» бошад бо њарфи «њ» табдил карда, «вой»-ро 
«воњ» сохт. Дар натиља адади матлуб баромад…. Шоири равонтабъи бадењагўй 
фавран чанд мисраи дигар тартиб дода, як ќитъаи таърихї ба вуљуд овард…. 

Фиѓон аз дасти чархи бемурувват, 
Ки Рустамча ба сад уммед њамроњ. 
Ба рўзи љумъа берун рафта бошад, 
Ќиёмат гардидаш он љумъа ногоњ. 
Яке афтад, дигар аз љо нахезад, 
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Ба хуни хештан оѓушта дар роњ, 
Пайи таърихи ќатли хеш гўяд: 
Азими дењчагї бо корд зад, воњ. 
Азими дењчагї њам нест эмин, 
Ќасоси дањрро алњукмулиллоњ»  (2,526)    

Марсия:   
Салоњиддин ба њангоми сибо бо доѓи њасрат рафт, 
Сабо бар сафњаи гулшан кашид аз лола таърихаш. 
Барояд аз замин бо чењраи тар то гулу райњон, 
Нависад абр бар хоки чаман аз жола таърихаш. 
Ба фавти ў зи бас ањбобро хун шуд љиѓар аз ѓам, 
Намуданд аз асаф дунбола бар дунбола таърихаш. 
Яке пурсид айёми вафоти ў зи ман, гуфтам: 
Бигў баъд аз «њумум оњу фиѓону нола» таърихаш. 

Њар се шеърњои болої дар баробари ќитъањои моддаи таърихї буданашон 
марсия низ мебошанд, аммо устод Айнї ба њамин тартиби нишондодашуда ду ќитъаи 
нахустинро ба унвони ќитъаи моддаи таърихї ва ќитъаи баъдиро ба унвони ќатъа 
дар марсия ёд кардааст, ки мо низ ин шеваро нигоњ доштем.      

Дар маљмўъ, «Ёддоштњо»-и устод Айнї бо бањрамандї аз фазилат ва маърифати 
нопайдоканори муаллифи хеш доир ба њаёти шоирони як давраи муњими таърихи 
адабиёти тољик ва инчунин бозгўйии  инкишофи усулњои равишманди адабї ва бо ин 
роњ њамчун меросбари њаќиќии ин ганљинаи шойгон идомат бахшидани анъанаву 
суннатњои адабї дар марњалаи навин аз љойгоњи хосе бархурдор аст. Њарчанд 
муњимтарин усулњои тазкиранависї дар вусъати ин маќола бозгў гардид, аммо 
метавон таъкид кард, ки устод Айнї бо овардани аќидањои тазкиранависони замони 
хеш доир ба суханвароин њамасраш дар таъйини маќоми суханварони дар ин асари 
ёддоштї наќши носутурданї гузоштааст, ки алоќамандони мероси ў њангоми муто-
леаи «Ёддоштњо» мустаќилона аз ин хусусияти кори Айнї ошної пайдо кунанд. 
Њамчунин бањогузорињои устод Айнї дар «Намунаи адабиёти тољик» дар «Ёддошт-
њо» такрор шудааст, ки ин бахши кор њам як андоза идомаи кори тазкиранависї 
будани «Ёддоштњо»-ро дар марњалаи навин собит месозад. Дар баробар ин, унсурњои 
пайдо шудани шеърњо ба забони русї, ки ба гуфтаи устод Айнї Гулшанї ба ин кор 
шуѓл варзидааст, метавон заминаи рўйи кор омадани шоирони русзабони тољикро аз 
њамин давра ба шумор овард, ки Гулшанї бо эљоди як ду мисра бо ин забон аз 
саромадони ин раванд мањсуб шуданаш мумкин аст. Мисраъњои Гулшанї аз доираи 
ќавоиди шеърии адабиёти форсї суруда шудаанд, ки ќобили ќайду мулоњиза низ 
њастанд. Бояд ќайд кард ки наќши Шарифљон-махдуми Садри Зиё дар ривољи баъзе 
жанрњои адабї, аз љумла моддаи таърихнависї ва мухаммасбандї дар эљодиёти баъзе 
суханварони давр хеле назаррас мебошад, ки баррасии ин матолиб ва дигар 
масъалањои вобастаи ба шинохти маќоми Садри Зиё дар инкишофи њаёти адабии 
замони гузашта љойи бањси дигар аст. Њамчунин шуњрат пайдо кардани шоирон, аз 
љумла Њайрат пас аз даргузашташ боиси бо номи ў ривољ ёфтани шеърњо бо 
тахаллуси Њайрат шудааст, ки ба инобат гирифтани пешнињодњои устод Айнї 
њангоми тањќиќ дар тањќиќи матншиносии осори ў кўмак мерасонад, ки мо ин љо аз 
овардани он сарфи назар кардем. Устод Айнї дар баробари зикри шоирони 
њамасраш, инчунин аз ашъори суханварони маъруфе чун Њофизи Шерозї, Камоли 
Хуљандї, Бедили Дењлавї, Соиби Табрезї  ва ѓайра намунањо овардааст, ки ин шева 
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тўли њазорсолањо дар нигориши тазкирањо корбасти тамом дорад ва дар маљмўъ, 
метавон таъкид кард, ки устод Айнї як андоза аз њаёти адабии Бухоро ва 
суханварони навоњињои гуногун, аз љумла баъзе шоироне, ки дар «Намунаи адабиёти 
тољик» зикри хайрашон нарафтааст, дар «Ёддоштњо» оварад ва номи онњоро дар 
канори номи хеш љовидона гардонад.     
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