
Тақризи 
роҳбари илмӣ ба диссертатсияи унвонҷӯ Сафарова Наргис Сайфуддиновна 
дар мавзуи «Саидҷон Ҳакимзода ва хусусиятҳои ғоявию бадеии ашъори ӯ» 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 
10.01.01 - Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ

Адабиёти давраи нави тоҷик аз ибтидои садаи XX оғоз гардида, 
дар ҳавзаҳои адабии Бухоро, Самарқанд, Душанбе, Хуҷанд, 

Истаравшан, Кӯлоб, Ҳисор, Қаротегин (Рашти ҳозира) ҷараён 
гирифтааст. Баъди Ҷанги Бузурги Ватанӣ (1941-1945) дар баробари 
ҳавзаи адабии Душанбе ҳавзаҳои адабии дигар шаҳрҳои марказии 
Тоҷикистон низ тақвият ёфтаанд ва яке аз ҳавзаҳои адабии бонуфузе, ки 

бо осори арзишманду мондагори адибоне чун С. Вализода, С.Одиназода, 
А. Сафар, Ҳ. Ғоиб, Қ. Раҷаб, М. Ғуломӣ, А. Муродӣ, А. Қаландар, 
Х.Вализода ва дигарон дар рушду нумуи назми давраи нави тоҷик 
ҳиссаи муносиб ҳамроҳ намуд, доираи адабии Кӯлоб мебошад. Аъзои 
Иттифоқи нависандагон ва Иттифоқи журналистони Тоҷикистон, 

Корманди шоистаи фарҳанги Тоҷикистон Саидҷон Ҳакимзода (1939- 
2004) низ дар ҳамин ҳавзаи адабӣ ба воя расида, ҳам дар замони Шуравӣ 
ва ҳам дар давраи Истиқлоли Тоҷикистон хонандаи тоҷикро бо ашъори 
тару пурмуҳтавои худ шодоб гардонидааст ва чуноне ки аз 
диссертатсияи унвонҷӯ Сафарова Н.С. бо номи «Саидҷон Ҳакимзода ва 
хусусиятҳои ғоявию бадеии ашъори ӯ» бармеояд, шоир аз нахустин 

маҷмӯааш - «Лолаи сурх» (1964) сар карда, таваҷҷуҳи М. Фарҳат, 
С.Табаров, А. Самад, А. Абдуманнонов, А. Сомонӣ, С. Чалишев, 
Б.Мақсудов, М. Низомов, М. Солеҳов барин суханварон ва 
мунаққидони шинохтаи тоҷикро ба худ ҷалб намудааст. Вале то ҳол 

ашъори ин адиби ҳунарманд, ки ҳангоми дар қайди ҳаёт буданаш дар 12 
маҷмуа (чун «Сарчашма», «Хирман», «Ҷигаргӯша», «Фидоӣ», «Сӯзи 
дил», «Кӯҳпора»...) фароҳам омадаанд, мавриди таҳқиқи мукаммали 
монографӣ қарор нагирифта буд.
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Боби сеюм - «Хусусиятҳои жанрӣ ва бадеии ашъори С. Ҳакимзода» 

ба таҳлили ашъори шоир аз нигоҳи жанр ва сабку забон бахшида 
шудааст. Унвонҷӯ зимни таҳлилу таҳқиқ ба чунин хулоса омадааст, ки 
дар ашъори С.Ҳакимзода жанрҳои суннатӣ ва чаҳорпора мавқеи босазо 

доранд. Аз жанрҳои суннатӣ ғазал дар ҷайи аввал қарор дорад ва аз 349 
ғазал дар 5-тои он байти тахаллус оварда шудаасту халос. Унвонҷӯ ҳарду 
навъи жанри ғазалро дар ашъори шоир мушоҳида кардааст: яке, 
ғазалҳои мусалсал, ки пурра ба як мавзуъ бахшида шудаанд ва микдори 
онҳо ба 115 адад мерасад ва дигаре, ғазалиёте, ки ҳар байти онҳо сари 
худ истикдол дорад ва микдори ин гуна ғазалҳо 267-то мебошанд.

Адибони даврони мо аз зиндагии воқеӣ ва рӯзгори миллати хеш 
илҳом мегиранд ва ишқу муҳаббати одамони имрӯза ба ҳаёти иҷтимоӣ 
пайванди ногусастанӣ дорад. Бинобар ин, ишқи инсони имрӯзаро, чи 
хеле ки аз шеърҳои С. Ҳакимзода бармеояд, мисли ишқи қаҳрамонони 
лирикии осори суханварони пешин ба қалам додан нашояд. Ин нуктаро 
диссертант на танҳо дар газал, ҳамчунин дар дигар жанрҳои ашъори 

шоир, аз ҷумла дар маснавӣ, қитъа, рубоӣ, дубайтӣ, мусаммат ва анвои 
он, тарҷеот ва фард, чаҳорпора собит намудааст. Унвонҷӯ зимни таҳкиқ 
муайян кардааст, ки дар эҷодиёти шоир шеъри озод ё нимоӣ ( ҳамагӣ 36 
адад) мавқеи камтар дорад.

Сафарова Н. дар фасли «Забони ашъори С. Ҳакимзода» вижагиҳои 

забон ва диди фардии шоирро мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор дода, 
таъкид мекунад, ки адиб аз боигарии забони адабии тоҷикӣ ва забони 
зиндаи халқ ҳунармандона ва эҷодкорона истифода кардааст. 
Андешаҳои муаллиф бо мисолҳо тақвият ёфтааст.

Дар фасли «Ҳунари шоирии С. Ҳакимзода» муаллиф мавқеи 

саноеи ташбеҳ, тавсиф, истиора, суолу ҷавоб, талмеҳ, ирсоли масал, 
эънот, ҳоҷиб, муздаваҷ, такрир ва ғайраро дар ашъори шоир муайян 
кардааст ва дар ҷараёни таҳқиқ ба чунин натиҷаи дуруст расидааст, ки 
шоир дар корбурди бамавқеи санъатҳои бадеӣ муваффақ гардида, ба ин 
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восита дар ифодаи маъниҳои дилкашу марғуб тахайюл ва ҳунари 

шоирии ӯ падид меоянд.
Диссертант дар ҷараёни таҳлилу таҳқиқ аз адабиёти фаровони 

илмӣ ва сарчашмаҳои муътабари адабӣ истифода карда, як қатор 
андешаи адабиётшиносонро мавриди баҳс қарор додаст. Натиҷагириҳои 
унвонҷӯ, ки дар 12 банд фароҳам омадаанд, мазмуну муҳтавои 

диссертатсияро ҷамъбаст намудаанд. Автореферат ба мазмуну муҳтавои 
диссертатсия мувофиқати комил дорад. Оид ба мавзуи диссертатсия даҳ 
мақола, аз ҷумла чор мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба табъ расондан ва дар чандин конференсияҳои ҷумҳуриявӣ 
ва умумидонишгоҳӣ суханронӣ кардан гувоҳи он аст, ки унвонҷӯ чун 
мутахассис ба камол расидааст.

Ба андешаи мо, диссертатсияи номзадии Сафарова Наргис 
Сайфуддиновна ба анҷом расидааст ва месазад, ки барои баррасӣ ба 

шурои олимони факултет ва шурои диссертатсионии бО.КОА-020-и 

назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон пешниҳод гардад.

Роҳбари илмӣ, доктори илми филология,
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