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ПЕШГУФТОР 
 

Адабиёти тоҷик яке аз қадимтарин, пурғановаттарин ва 
доманадортарин адабиётҳои ҷаҳон маҳсуб меёбад. Ин адабиёт бо 
андўхтаҳои пурарзиш ва шоҳасарҳои беназири худ дар ганҷинаи 
тамаддуни башарият мақоми пурифтихореро ишғол менамояд. 
Мувофиқи маълумотҳои таърихшиносон аввалин намунаҳои 
адабиётамон дар нимаи аввали ҳазорсолаи якуми пеш аз милод 
офарида шудаанд.  

Ин дастагули тару тозаи абёти ҳикматноку пандомези дар 
талаффуз шевою гуворо, ки аз матолиби нодири шавқу завқи 
хонандаи нозукадо сарчашма гирифтааст, аз баҳри беканори 
адабиёти қадими халқамон  барчинда шуд. 

Мураттибон иқдом гирифта буданд, ки нахуст аз назми 
пуртаровату дилангези оламгири адабиёти тоҷик маҷмўъаеро ба 
табъ расонанд. Инак завқу шавқи хонандаи имрўзаи тоҷикро ба 
инобат гирифта ин гулчинро мураттиб сохтеи. Мураттибон кўшиш 
ба харҷ доданд, ки беҳтарин ва машҳуртарин панду ҳикматҳо, 
рубоиёту ғазалҳои шоирони тоҷикро аз давраҳои қадимтарин то 
ибтидои асри XX гирдоварӣ намоянд. Барои тартиб додани ин 
маҷмўъа қариб тамоми осори шоирони маъруфи тоҷик варақгардон 
карда шуд ва намунаҳои беҳтарини онҳо гирдоварӣ карда шуд.  

Дар ин маҷмўъа хусусиятҳои синну солии хонандагони 
мактабҳои таълимоти ҳамагонӣ, талабаҳои коллеҷу литсейҳо, 
донишкадаҳои олӣ ва завқи мардуми адабиётдўст ба инобат 
гирифта шуд. 

Хонандагони азиз, ин китобе, ки дар даст доред, гулчине аз 
чаманистони адабиёти пурғановатамон буда, дар он беҳтарин панду 
андарзҳо, зарбулмасалу мақолҳои ҳазломез, чистонҳои асрорангез, 
рубоиёти дилангез ва ғазалҳои шаҳдомез гирд оварда шудаанд. 
Хонед, завқ баред, азбар кунед, маърифати худро боло намоед. 
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Баҳри беканори панду ҳикматҳо 
 

Панд 
Панд фикрҳои оқилонаест, ки ба тарзи маслиҳат ва насиҳат 

гуфта шудаанд. Пандҳо одатан бо шеър ё худ ҷумлаҳои 
баландмазмун ва ибораҳои рехта ва барҷаста ифода мегарданд. 
Панду насиҳат, ё худ панду ҳикматҳо дар эҷодиёти гузаштагони 
адабиёти мо мавқеи хосаро ишғол менамоянд. Панду ҳикматҳои 
гузаштагони мо хулосаҳои муҳими фалсафиро, ки аз таҷрибаи 
рўзгори онҳо ҳосил шудааст, дарбар мегирад. Мепурсанд, ки байни 
панд ва ҳикмат фарқе ҳаст, ё не? 

Фарқи калоне нест, лекин дар пандҳо хулосаҳои муҳими 
оқилона ба тарзи маслиҳат ва хитобан ба шахси дуюм гуфта 
мешавад. 

Барои мисол байти зерини Фирдавсӣ ба тарзи панд гуфта 
шудааст: 

Маёзор мўре, ки донакаш аст, 
Ки ҷон дораду ҷони ширин хуш аст. 
 

Ҳикмат 
 

Ҳикматҳо суханони оқилонаест, ки дар гуфтаҳо, мисраъҳо, 
байтҳо ё ҷумлаҳои оқилонае, ки мазмун ва мундариҷаи баланди 
маънавии пандомўзона доранду дар худ хулосаҳои оқилонаи 
фалсафиро, аз таҷрибаи рўзгорашон ҳосил шудааст, баён мекунанд. 
Ҳикматҳо одатан ба қалами бузургони адабиётамон хос буда, 
монанди зарбулмасалу мақолҳо дар байни халқ маъмулу машҳур ва 
паҳн гардидааст, бинобарон зарбулмасалҳоро як навъи ҳикмат 
медонанд. Ин байти Рўдакиро ҳикмат гуфтан ҳам мумкин, ҳам 
зарбулмасал: 

Ҳар кӣ н-омўхт аз гузашти рўзгор, 
Ҳеҷ н-омўзад зи ҳеҷ омўзгор. 

 
 

1. Дар васфи ҳаёт, зиндагӣ, халқ 
 

Бирав, зи таҷрибаи рўзгор баҳра бигир, 
Ки баҳри дафъи ҳаводис туро ба кор ояд. 
                                                          Рўдакӣ 
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Фурсати умр азиз аст, азизаш дорӣ, 
Ҳар нафас гавҳари ноёб, ту арзон мафурўш. 
 
В-ин мулки ҷаҳон ба кас намонад ҷовид, 
Рафтанду равему боз оянду раванд. 

                                               Хайём 
 

 
Насиҳатат кунамат бишнаву баҳона магир, 
Ҳар он чи носеҳи мушфиқ бигўядат, бипазир! 

                                         Саъдӣ 
 
Асли кас аз кас набошад кам, чи ҷумла зи одаманд, 
Лек ҳар кас ҷавҳари илм аст, вологавҳар аст. 

                                                        Хусрави Деҳлавӣ 
 

Бо ёру рафиқ даҳр некўст, 
Н-арзад ба ҷаве замона бе дўст. 

                            Шоҳини Шерозӣ 
 

Падарро нафс дону ақл модар,  
Маёзор ин ду касро, эй бародар. 

                 Носири Хусрав 
 

Тарҷумони дил аст нутқу забон, 
Марзбони тан асту суду зиён. 

 Саноӣ 
 
Дарахти хирад пирист, эй бародар, 
Дарахташ аён асту бораш ниҳон аст. 

                       Носири Хусрав 
 
Фош кун ҳилати бадандешон, 
То нагўянд ғофилӣ з-эшон. 

      Авҳадӣ 
 

Занги охир бурд моро ҳар куҷо  аз ҳам ҷудо, 
То ҳанузам гиряи занги ҷудоӣ дар дил аст. 
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Ҳама корҳо аз фурўбастагӣ, 
Кушояд валекин ба оҳистагӣ. 

             Ганҷавӣ 
 
Аз андоза бартар мабар дасти хеш, 
Фузун аз гилемат макун пои хеш. 

              Балхӣ 
 
Ҳар нафас бигзашт аз умрат, бидон, 
Ту дигар ҳаргиз наёбӣ он замон. 
 
Агар ганҷи Қорун ба даст оварӣ, 
Намонад, магар он чӣ бахшӣ, барӣ! 

            Саъдӣ 
 
Ҳар кӣ бадкорӣ кунад, ногаҳ ниҳад бар хок сар, 
Ҳар кӣ бадаҳдӣ кунад, ногаҳ ниҳад бар бод ҷон. 

                                             Муиззӣ 
 
Чу парварда бошад писар дар шикор, 
Натарсад, чу пеш оядаш корзор. 

                Саъдӣ 
 
То фазлу ҳунар оинапардоз нашуд, 
З-иқбол даре  ба рўйи кас боз нашуд. 

                         Бедил 
 
Ҳунарманд ҳар ҷо бувад сарфароз, 
Куҷо боҳунар шуд асири ниёз? 
 
Бипарҳез аз ҳар чӣ нокарданист, 
Наёзор онро, ки н-озурданист. 

               Фирдавсӣ 
 
Сўҳбати ў кун, ки ба сидқу сафост, 
Домани ў гир, ки з-аҳли вафост. 

                      Хусрави Деҳлавӣ 
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Хонаи дил кардаам чун сафҳаи оина соф, 
Як шаб аз баҳри Худо, эй шамъи базморо биё. 

                                           Сайидо 
 
Тариқат ба ҷуз хидмати халқ нест, 
Бе тасбеҳу саҷҷодаву далқ нест. 

Саъдӣ 
 

2. Дар васфи илму дониш ва танқиди 
 бедонишиву нодонӣ 

 
Тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм, 
Қуфлкушои ҳама дарҳост илм. 

Ҷомӣ 
 
Илм агар андак бувад, хораш мадор, 
З-он ки дорад илм қадри бешумор. 

Аттор 
 
Дар ҷавонӣ саъй кун, гар бехалал хоҳӣ амал, 
Мева бенуқсон бувад, чун аз дарахти навбар аст. 

                                                  Ҷомӣ 
 
Илм чандон, ки бештар донӣ, 
Чун амал дар ту нест, нодонӣ. 

Саъдӣ 
 
Агар дар ҷаҳон навбад омўзгор, 
Шавад тира аз бехирадӣ рўзгор. 

Рўдакӣ 
 
Зиндагӣ маҷмўаи бешу камист, 
Ҳар шабе дар осмон маҳтоб нест. 
 
Умр чун об асту вақт ўро чу ҷў, 
Хулқи ботин реги ҷўи умри ту. 

Румӣ 
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Дар илм ба нияти амал кўш, 
То заҳри ту з-ин амал шавад нўш. 

Ҳилолӣ 
  
Дониш андар дил чароғи равшан аст 
В-аз ҳама бад бар тани ту ҷавшан аст. 
                                                 Рўдакӣ 

 
Тавоно бувад, ҳар кӣ доно бувад, 
Ба дониш дили пир барно бувад. 

Фирдавсӣ 
 

Мероси падар хоҳӣ, илми падар омўз, 
К-ин моли падар харҷ тавон кард ба ду рўз. 

Саъдӣ 
 
Бадгуҳарро илму фан омўхтан, 
Додани теғ аст, ба дасти роҳзан. 

Румӣ 
 
Ҷавонони донои донишпазир, 
Сазад гар нишинанд бар ҷои пир. 

Фирдавсӣ 
 

Биёмўз ҳарчанд битвониё, 
Магар хештан шод гардониё! 

Балхӣ 
Ҳар кӣ ўро маърифат ҳосил нашуд, 
Ҳеҷ бар мақсуди худ восил нашуд. 

Аттор 
 

Дониш андар дил чароғи равшан аст, 
В-аз ҳама бад бар тани ту ҷавшан аст.  

Рўдакӣ 
 
Илми худро макун ҷудо зи амал, 
Ки бувад корсоз илму амал. 

Биноӣ 
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Ба дониш бувад мардро обрўй, 
Ба бедонишӣ то тавонӣ мапўй. 

Фирдавсӣ 
 

Ҳар ки н-омўхт аз гузашти рўзгор, 
Низ н-омўзад зи ҳеҷ омўзгор. 

Рўдакӣ 
 
Тавоно  бувад, ҳар ки доно бувад, 
Ба дониш дили пир барно бувад. 

Фирдавсӣ 
 

Эй дода таноби дониш аз даст, 
Байни ману ту таноб бигсаст. 

Шоҳин 
 

Биёмўз он чӣ нашносӣ ту зинҳор, 
Ки бар кас нест аз омўхтан ор. 

Носири Хусрав 
 
Зи ҳар донише чун сухан бишнавӣ, 
Аз омўхтан як замон нағнавӣ. 

Фирдавсӣ 
 

Бихон ҳар чӣ хонӣ, валекин тамом, 
Ки нопухта некўтар аз нимхом. 

Хусрави Деҳлавӣ 
 
Биёмўзу бишнав зи ҳар донише, 
Биёбӣ зи ҳар донише ромише. 

Фирдавсӣ 
 
Касе, к-ў ба дониш тавонгар бувад, 
Зи гуфтор кирдор беҳтар бувад. 

Фирдавсӣ 
 
Нигаҳ кун ба ҷое, ки дониш бувад,  
Зи донанда кишвар ба ромиш бувад. 

          Фирдавсӣ 
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Илм дорӣ, зи кас мадор дареғ, 
Дар дили ташнагон бибор чу меғ. 

Авҳадӣ 
 

Сари ростӣ дониш ояд нахуст, 
Хунук он, к-аз оғоз фарҷом ҷуст. 

Фирдавсӣ 
 
Зи донову нодон сухан нашнавем, 
Ба гуфтори фарҳангиён бигравем. 

Фирдавсӣ 
Илми бокор судманд бувад, 
Илми бекор пойбанд бувад. 
                                               Саноӣ 
 
Фузун аст аз он дониш андар ҷаҳон, 
Ки бишнуд гўш ошкору ниҳон. 

Фирдавсӣ 
 

Ҳеҷ ганҷе нест аз фарҳанг беҳ, 
То тавонӣ рўй ба ин ганҷ неҳ! 

Рўдакӣ 
 

Касе, к-ў ба дониш забонаш фурўхт, 
Ба чора бад аз бун тавонад сипўхт. 

Фирдавсӣ 
 

То ҷаҳон буд аз сари одам фароз, 
Кас набуд аз роҳи дониш бениёз. 

Рўдакӣ 
 
Барандешад он кас, ки доно бувад, 
Зи коре, ки бар вай тавоно бувад. 

Фирдавсӣ 
 

Олим он кас бувад, ки бад накунад, 
На бигўяд ба халқу худ накунад. 

Саъдӣ 
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