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Дар ин маҷмӯъа зиндагинома, намунаи эҷодиёт ва насабномаву аксҳои 
фарзандони адабпарвари шоири зуллисонайни тоҷик – Исомиддин Шаро-
фиддинов, мутахаллис ба Ороми Понғозӣ (1910 – 1997) ба таври мухтасар 
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сони шеъру адаб гардад.
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ДАРАХТИ ПУРБОРИ АДАБ

Шоири зуллисонайни тоҷик Исомиддин Шарофиддинов – 
мутахаллис ба Ороми Понғозӣ дар соли 1910 дар деҳистони 
Понғози ноҳияи Ашт (воқеъ дар вилояти Суғди кунунӣ), дар хо-
наводаи марде косиби бомаърифат бо номи Мулло Шарофиддин 
ба дунё омад.1 

Исомиддин Шарофиддинов соҳиби чанд фарзанд гардид, дар 
байни халқ обрӯ ва эътибори баланд пайдо кард, ҳамчун табиби 
мардумӣ маъруф шуд, ба унвони як шоир дар сатҳи ноҳия ва 
вилоят шинохта шуд. Мулло Исомиддин аз баски дар давраи ба-
чагӣ ва навҷавонӣ таълимоти диниро низ фаро гирифта буд, ба 
унвони “мулло” обрӯву эътибори хосе дошт. 

Фарзандони шоир тарбияти падарро ҳалол карданд: писари 
калонии шоир – Анварҷон Исомиддинов аввал дар Донишгоҳи 
тиббии шаҳри Душанбе, сипас дар давраи аспирантура дар Ле-
нинград (Сапнк-Петербург), пас аз он дар давраи докторӣ дар 
шаҳри Маскав таҳсил намуд. Аввал дараҷаи номзадии улум, си-
пас дараҷаи доктории улуми тиббиро дарёфт намуд,  китобҳои 
зиёд таълиф кард, соҳиби унвони профессори тиббиёт гардид. 

Писари дуввум – Фарҳод Исомиддинов  аз поённомаи илмии 
худ дар мавзӯъи “Муқоисаи достони “Лисон ут-тайр”-и Амир 
Алишери Навоӣ бо достони “Мантиқ ут-тайр”-и Шайх Фариди-
дини Аттор” бо муваффақият дифоъ намуда дараҷаи номзадии 
улуми филологиро ба даст овард ва солҳо ба унвони дотсент дар 
Донишгоҳи Давлатии омӯзгории вилояти Тошканд аз улуми за-
бону адабиёти форсии тоҷикӣ тадрис намуд. Як давраи тӯлонӣ 
ба унвони мудири кафедраи ҳамин донишгоҳ фаъолият нишон 
дод ва шогирдони бисёреро тарбият намуд, як силсила китобҳои 
дарсӣ ва илмиву адабии худро ба чоп расонид. Барои заҳматҳои 
чандинсолааш дар заминаи таълифу таҳқиқи адабиёти фор-
сӣ-тоҷикӣ ба дарёфти унвони профессории Академияи Улуми 
Байналхалқӣ мушарраф гардид. 

1  Фарҳод Исомиддинов, Жонмирзо Мирзоев. Ӯзбек адибларининг унвонлари. – Т.: 
“Янги нашр”, 2013. – Б.101.
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Духтарони шоир – Ҳалима ва Ҳанифа кадбонуҳои бообрӯи 
хона, соҳиби набераву абераҳои дӯстрӯ дар Ангрен гардиданд. 
Писари хурдии шоир – Тоҳирҷон солҳост, ки ба унвони раиси 
як корхона дар ноҳияи Ашт фаъолият нишон медиҳад. Пас аз 
он, ки дар соли 1973 бахше аз понғозиён ба шаҳраки Ангрен 
муҳоҷират карданд, писари дуввуми шоир Фарҳод Исомидди-
нов, ки дар соли 1968 издивоҷ карда ва соҳиби чанд фарзанд 
(чаҳор писар, ду духтар) шуда буд, низ муқими Ангрен гардид. 
Духтарони шоир Ҳалимаву Ҳанифа низ бо хонаводаҳояшон ба 
ин шаҳрак кӯч бастанд. Азбаски аз Понғоз то шаҳраки Ангрен 
фосила он қадар ҳам дур набуд (ҳамагӣ 40 километр), Ороми 
Понғозӣ то охири умр барои дидори фарзандонаш ба ин шаҳрак 
меомад ва чанд рӯз дар ҳалқаи фарзандону наберагонаш таш-
нагии дидор мешикаст. Вай ба мардуми меҳмоннавози Ӯзбеки-
стон иродат ва эҳтироми хосе дошт, шаҳрҳои зебо ва табиъати 
дилангези онро ниҳоят дӯст медошт. 

Ором дар бисёре аз қитъаҳои манзумаш, хусусан, дар мас-
навиҳояш бо фарзандони солеҳ ва соҳибилми худ болида ва бо 
ифтихор гуфтааст:

Сарафрозу сарафрӯзам шабу рӯз,
Ҳама фарзанди ман олим, дилафрӯз.

Яке дар мамлакат Луқмони даврон, 2

Ба халқи мамлакат доруву дармон.

Шуда чун булбули гӯёи гулшан,
Дабистони табибон карда равшан.

Дигар илму адабомӯзи даврон,3

Муаллим дар гурӯҳи навҷавонон.

2  Ишора ба писари калонии  шоир, доктори улуми тиббӣ, профессор Анвар Исо-
миддинов.

3  Ишора ба писари дуввуми шоир, номзади улуми филологӣ, дотсент Фарҳод Исо-
миддинов.
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Мураббӣ, мушфиқи авлоди наврас,
Камоли маърифатомӯзи ҳар кас.

Сухандон, андалеби боғи ирфон,
Қанот4 ёзонда, парвоз карда ҳар ён.5

Яке фарзанди дилбандам бинокор,6

Ба сохти иҷтимоъӣ соҳиби кор.

Ба номзад инжинер гашта дар ин кор,
Намуда сарварӣ, саркору сардор.

Ба авлодони наврас хонасоз аст,
Ба меҳнаткаш ҷавонон дилнавоз аст.

Биноҳои муаззам карда барпо,
Баҳодурии меҳнат карда барҷо.7

Мегӯянд, ки дар зери дарахти себ себ меафтад. Рост будааст. 
Худоро шукр, ки ин дарахти пурбори адаб меваҳои фаровон ба 
бор дод. Фарзандони солеҳи Ороми Понғозӣ кори падари бу-
зургвори худро сарбаландона идома доданд: дар баробари да-
вом додани фаолияти илмӣ ва маърифатпарварӣ, ки ба онҳо аз 
падар мерос монда буд, дар ҳадди завқу салиқаи худ ба корҳои 
эҷодӣ – машқи шеъру ҳикоя низ эҳтимом варзиданд ва ба ин ва-
сила рӯҳи падари меҳрубони худро шод намуданд. Парвардигор 
ин гуна фарзандон  ва авлодони солеҳро ҳамеша дар паноҳаш 
нигоҳ дорад!

4  Қанот – болу пар.
5  Ҳар ён – ҳар тараф. 
6  Ишора ба писари хурдии шоир – Тоҳирҷон Исомиддинов.  
7  Ороми Понғозӣ. Дафтари дуввум. Бо алфавити форсӣ-тоҷикӣ. – С.219-220.
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АНВАРИ ИСОМИДДИН 

Анвари Исомиддин дар соли 1941 дар деҳаи Понғози ноҳияи 
Ашти вилояти ҳозираи Суғд дар хонаводаи марди маърифатпар-
вар ва шоири зуллисонайн Ороми Понғозӣ ба дунё омадааст.

Духтур-равоншиноси тойифаи олӣ, доктори улуми тиб, док-
тори фалсафа ва тибби алтернативии Коллеҷи Зардуштшиносии 
шаҳри Бомбейи Ҳиндустон, профессори кафедраи Табобати 
Шарқи Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абў 
Алӣ ибни Сино мебошад.

Анвари Исомиддин муаллифи беш аз 300 мақола, моногра-
фия ва 140 номгӯ китоби илмӣ-маърифатӣ аст.

Китобҳои оригиналӣ ва кашфиётиҳои зерин аз ҷумлаи заҳа-
мот ва талошҳои чандинсолаи ў дар заминаи илми тиббиёт ме-
бошанд:

1. Гипноз и медицина (1976).  
2. Сон и сновидения (1978). 
3. Здоровье человека (1984). 
4. Предели наших возможностей (1987). 
5. Феномен на лечителна доктор Анвар Исомиддин – бо забо-

ни булғорӣ нашр шудааст (1991). 
6. Справочник по лечебной физкультуре (1991). 
7. Чжень-Цзю. Иглотерапия (1996). 
8. Гипноз и психотерапия (1997). 
9. Биоэнерготерапия (2009). 
Китоби “Биоэнерготерапия”-и муаллиф, ки дар соҳаи тибби 

ҷаҳонӣ бо хусусиятҳои ба худ хоси худ ва навгониҳои соҳаи тиб-
би муъосир ҷойгоҳи вижае дорад ва таҷрибаи хоси сисолаи му-
аллифро дарбар мегирад, дар соҳаи тибби замонавӣ беқиёс аст.

Профессор Анвари Исомиддин бо осори илмӣ ва суханро-
ниву муъолиҷаҳои худ дар заминаи психотерапевтии умумӣ на 
танҳо дар Тоҷикистон, балки дар дигар кишвару мамлакатҳо, аз 
ҷумла, дар Қазоқистон, Ўзбекистон, Югославия (Белград, Ниш), 
Булғория (Варна, Шумен, Толбухин, Велико-Тирново, София), 
Ҳиндусон (Бомбей) низ маълум ва машҳур аст.



7

Профессор Анвари Исомидин асарҳои илмии худро асосан 
бо забони русӣ эҷод намудааст, вале бо забони тоҷикӣ низ шеъ-
ру достонҳо машқ кардааст. Машқҳои манзуми ӯ ниҳоят содда 
ва самимӣ буда, бештар баёнгари андешаҳои фалсафӣ, ахлоқӣ 
ва тиббии муаллиф мебошанд.

Намунаҳо аз осори манзуми Анвари Исомиддин:

Достони Сухан

Қалам гуфто, ки ман шоҳи ҷахонам,    
Қаламкашро ба мақсад мерасонам.

(Мақоли халқӣ)

1
Сухан зодаи сеҳру вакили замин, дар  осмон,
Ойинаест Сухан, ки дар он акси тамоми кайҳон.     
Сухан пардаи ҷодуи ноаёну оҳангест равон,
Аз Худо мӯъҷизаест Сухани инсон чу нишон.
Сухан барад одамро ба умқи рамзу рози замон,
Ва бо Сухан шавад ифода рӯҳи замону макон. 
Ки он калиди ангезиши рангоранги ин ду ҷаҳон, 
Буд роҳи ақлу фаросат дар ҳама давру замон. 
Сухан сояи дунёст дар ҳар замону ҳар макон,
Сеҳри Сухан дар рӯи коғаз чун мӯрча давон. 
Дар фазо оҳанги дили падару модари равон,
Гардад мутаҳҳид Сухан, филро кунад нотавон.
Дар дин Сухан дуъоест, ки фарояд аз сӯи Худо,
Асоест дар дасти Яздон ба шакли оҳангу нидо. 
Дар тиб сеҳри Сухан унсурҳо дорад беҳамто,
То нагардад ягона ҷисм парокандаву ҷудо.

2
Бе Сухан ҷисм  шохест бегулу дарахти фано,
Сухан қудратест хуфта дар ҳар як овозу нидо.
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Дар як порчаи Сухан мешавад ифода ҷону ҷаҳон,
Сухан ниҳон аст чун сипеҳру тиру ҳам камон. 
Яке Суханро чу нӯшдору ба кор мебарад.
Дигар чу тӯр, ба сайду шикори ёр мебарад.
Яке бисозад аз Сухан аҷиб як додрасе,
Дигар чу камон бикашад ба қасди ҷони касе,
Сухан зодаи ақлу ғуломи чор хоҷаи тан бувад,
Ва дар забону дилу ақли одамӣ ватан бувад.
Сухани забонӣ нишонаи ҳиллаю найранг бувад,
Вакили ақлу нияти зериманишии инсон бувад. 
Сухани меҳрдор аз гирдбоди ҳиссу ҷону дил бувад,
Сафири эҳсосу нияти инсони соҳибдил бувад. 
Сухани сеҳрнок васеъ чу вусъати кайҳонӣ бувад,
Дарахти сеҳрнок самараи кишти инсонӣ бувад.
Чор унсури фариштагон аз дунёи ҷовид бувад, 
Ҳар унсур кишварест, ки порае аз умед бувад.
Дар он ҳам шоҳу ҳам вазиру сарбозон буванд,
Чор унсур муттаҳид дар ҷисми инсон ҷон буванд.

3
Тилисмгоҳи Сухан рӯҳу қалбу нафаси ҷон аст,
Сухан чор тори рубоби сеҳрноки кайҳон аст.
Навозандаи рубоби ақл асту олам гӯш мекунад,
Сухан аз кишвари об оташи маризӣ хомӯш мекунад.
Фикри шайтонию тарсу ваҳмро аз сар дур мекунад, 
Сухан чу бод ҷисмро сокиту ғам аз дил сур мекунад.
Замини Сухан ба рӯҳи одамӣ бахшад оромиш,
Ва ҷозибааш ба дӯстон оқибату осойиш.
Сухан чу оташе мулкҳоро хароб месозад,
Ва ҳам Сухан гаҳе орзӯҳоро сароб месозад. 
Ба коғази сапед афтад, китоби анбиё шавад,
Зи қалби орифон бурун ояд, авлиё шавад.  
Ба табиб дар роҳи саломатӣ чу Сино шавад,
Барои нобино ду чашми уқоби бино шавад.
Ба гӯши маризи фалаҷ расад, вай ба по шавад,



9

Ҳуруфи Сухан ҷамъ гашта қиссаҳо шавад.
Ба водии фақру фанову ишқ сӣ мурғ шавад,
Чу ба оқибати кор расад, ҳамон Симурғ шавад.
Кунад парвозу ба сӯи кайҳон раҳсипор шавад,  
Сухан ба ҳар замону макон ба мо ёр шавад.

4
Сухан гавҳари ноёб дар биёбони инсон шавад,
Чу ҳарфҳош муттаҳид шаванд, достон шавад.
Ба роҳи саломатӣ табиби ҷон чу Сино шавад, 
Чу нобино Сухани хирад бишнавад, бино шавад.
Бигардад чу Симурғу ба сўи кўҳи Қоф равад,
Сухан чу Шери Худо ба сӯи рамзу масоф равад.
Суханвар осорро чу дастагуле аз Сухан созад,
Ба корзори маърифат чун диловаре сар бозад.
Агар шеър шир аст барои мардумони замон,
Ҳамон шир шеър аст барои тифли безабон.

5
Шир модар аст, шеър фарзанд, ин яқин,
Шеър зодаи равонии инсон дар замин.
Дар даҳони авлиё шеър шир гардад,
Ба шарофати шеър шоир кабир гардад.
Гар қатрае аз шир резад бар сияҳзамин,
Бемисл гул барояд, дар боғи замин.
Ё чу шеъре ҷаҳад аз ҷангали хирад, камин,
Барояд оҳе чун тундур аз қаьри замин.
Қатрае гар бар сари мўрча чакад аз он,
Гардад бузург чун филу хам паҳлавон.
Чун сафедии ин шир бар сари инсон расад,
Пайдо яке аз он пайғомбарон  шавад.
Шери бешаи ноаёни инсон Сухан аст,
Шири модари мушфиқу ҷони инсон Сухан аст.
Шер подшоҳи беша, Сухан малики одам,  
Дар решаи ақл аст Сухан мустаҳкам.
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Ба одам шеър дар диёри хирад шири фалак аст,
Шири калом одамро ҳамошёна бо малак аст.

6
Монӣ донаи Сухан зери забон, ба ҳикмат барад,
Сухан кишт ба саҳрои ҷон кунӣ, ба иззат барад.
Сухан ба водии дил кишт кунӣ, ба виҷдон барад,
Як чӯҷаи Сухан зи лонаи фикр кунад парвоз,
Ҷўяндаи ҳикматро ба кайҳони хирад кунад анбоз.
Сухани беҷо сари мардро ба зери дор барад,
Сухани доно хирадмандро ба олами асрор барад.
Дониш модари Сухан аст, шеър зодаи вай, 
Харфу ҷумлаю калима дар Сухан ҷодаи вай.
Гарчи ҳаст ҳазорҳо хирадманд дар роҳи рўзгор,
Сухан мисоли шоҳ бувад ба рӯзгор омўзгор.
Қисса аст Сухан, зодаи тахайюлу фикр аст,
Эътиқод аст Сухан, дар лаби авлиё зикр аст.
Сухан инсонро кунад муттаҳиду шайтонро ҳайрон,
Намонад, ки саъодати одамӣ шавад вайрон.
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Сухан зодаи кулбаи фикри одами ночиз,
Дар байт ширро мекунад бо шеър Ҳофиз. 
Сухан дар торикии зикр ҳаст бебаҳо ҷило,
Дар андешаи фикр Сухан алмосест мутлақ бурро.
Зодаи фикр Сухан пайдо созад асбобро,
Мешиканад нестию лаҷом занад атомро.
Мешавад болу пар, фазоро мекунад ҳайрон,
Гар нагўяд Сухан, онро гўем махлуқу ҳайвон.
Сухан калиди ҳама сирру асрори малак,
Дар роҳи нек Сухан одамро расонад ба фалак.
 Донае бигир аз Сухан зери забон дор,
Донаи дигар кишт кун дар дили нор.
Саввум дона ба лонаи фикр дар охири кор,
То расад қомати хирадат ба сирру асрор.
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