
Тақризи
беруиа ба автореферати диссертатсияи Сафарова Наргис 

д Сайфуддииовна “Саидҷои Ҳакимзода ва хусусиятҳои ғоявию бадеии 
ашъори ӯ”, ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз 

рӯйи ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ пешниҳод 
гардидааст.

Доираи адабии Кӯлоб чи дар замони собиқ Шуравӣ ва чи дар 

даврони истиқлолият яке аз доираҳои фаъол ва бисёр гарм дар фазои 

адабии музофотии Тоҷикистон маҳсуб мешавад. Ин доираи адабӣ 

тавассути намояндагони ҳунарманди худ, амсоли Сайидалй Вализода, 

Сомеъ Одиназода, Ашур Сафар, Шоҳмузаффар Ёдгорӣ, Саидҷон 

Ҳакимзода, Ҳақназар Ғоиб, Сафармуҳаммад Аюбӣ, Муҳаммад Ғоиб, 

Хосият- Вализода, Неъматулло Худойбахш, Абдулҳай Қаландар ва 

адибони дигари наслҳои баъдӣ тавсиа ёфта, дар миқёси умумии адабиёти 

муосир чун яке аз марказҳои рушду инкишофи шеъру адаби тоҷик 

маъруфият пайдо кардааст.

Агарчи оид ба ҳаёт ва фаъолияти намояндагони доираи адабии 

Кӯлоб то ҳанӯз дар адабиётшиносии тоҷик таҳқиқоти гуногунҷанба ба 

анҷом расида шудаанд, аммо то ҳол бисёр паҳлуҳои рӯзгор ва эҷодиёти 

қисмате аз адибони доираи адабии мазкур аз ҷониби муҳаққиқон ба 

таври ҷиддӣ мавриди пажӯҳиш қарор нагирифтаанд. Аз зумраи чунин 

адиббн, ки дар адабиётшиносии тоҷик ниёз ба таҳқиқи ҷудогунаву 

вижаро дорад, Саидҷон Ҳакимзода ба ҳисоб меравад. Бо ин ки дар 

хусуси баъзе аз хусусиёти эҷодии адиби мазкур аз ҷониби 

адабиётшиносони тоҷик таҳқиқоте рӯйи кор омада, онҳоро ба ҷиҳати 

ҳаҷмашон, ки ҳамагӣ дар шакли мақолаҳо матраҳ гаштаанд, наметавон 

дар мавзуи ҳакимзодашиносӣ таҳқиқоти фарогиру серпаҳлу маҳсуб 

донист. Дар иртибот ба ҳамин мавзуъ, бояд қайд намуд, ки таҳқиқоти 

диссертатсионии унвонҷӯ Сафарова Наргис Сайфуддиновна зери унвони 

“Саидҷон Ҳакимзода ва хусусиятҳои гоявию бадеии ашъори ӯ” аввалин 



пажӯҳиши мукаммалу серпаҳлу ва баанҷомрасида роҷеъ ба шинохти ин 

адиби шуҳратманди доираи адабии Кӯлоб ба шумор меравад.
Чунонки аз автореферати диссертатсия дида мешавад, кор аз 

муқаддима, се боб, хулоса ва рӯйхатти адабиёт иборат аст. Дар 

муқаддима муаллиф оид ба мубрамиву дараҷаи мавзуи таҳқиқ 

андешаронӣ карда, дар қисмати тавсифи умумии кор, мақсаду вазифаҳои 

таҳқиқ, объекту предмети таҳқиқ, асосҳои назариявию методологӣ, 

навгониҳо ва дигар нукоти лозими таҳқиқро арзёбӣ намудааст.

Дар боби аввал - “Ҳолнома ва мероси адабии Саидҷон 

Ҳакимзода” муаллиф дар се фасл оид ба зиндагинома, мероси адабии 

адйб таҳқиқот бурдааст. Дар боби мазкур тамоми осори назмию насрии 

адиб, фаъолияти тарҷумонӣ, ҳамчунин, осори гуногунҳаҷми 

публисистии вай аз ҷониби унвонҷӯ баррасӣ гардидаанд, ки тавассути 

онҳо ҷараёни зиндагонӣ ва самтҳои эҷодии Саидҷон Ҳакимзода ба таври 

басо равшан муайян карда шудаанд.

Дар боби дуюм, ки “Мавзуъ ва мундариҷаи ғоявии ашъори 

Саидҷбн Ҳакимзода” унвон дорад, асоситарин мавзуъҳои шеърҳои адиб 

дар ҳафт фасл мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд. Аз таҳқиқоти муаллиф 

маълум мешавад, ки дар ашъори Саидҷон Ҳакимзода мавзуъҳое, ки 

метавон онҳоро меҳварӣ ё калидӣ маҳсуб донист, инҳо андешаҳои 

ватанхоҳона, тараннуми сулҳу ваҳдат, афкори иҷтимоӣ, тасвири 

хонавода, ишқу муҳаббат, панду ҳикматҳо ва ғамномаҳо, яъне марсияҳои 

шоир мебошанд. Муаллиф бо мисолҳои шоҳид аз ашъори шоир собит 

сохтааст, ки мавзуъҳои фавқуззикр, дар ҳақиқат, аз шумори калидитарин 

мавзуот ба ҳисоб рафта, мақоми онҳо дар эҷодиёти Саидҷон Ҳакимзода 

дар қиёс бо дигар мавзуот болотар меистад.

Дар боби сеюм - “Хусусиятҳои жанрӣ ва сабкии ашъори дар 

эҷодиёти Саидҷон Ҳакимзода” муаллиф дар се фасл оид ба асоситарин 

вижагиҳои жанрии ашъори шоир, аз ҷумла оид ба жанрҳои суннатие 

амсоли: ■ ғазалиёт, маснавиёт, қитъаот, рубоиёт, дубайтиҳо, қасоид, 



мусамматҳо, таркиббандҳо ва ашъори ғайрисуннатӣ, амсоли чаҳорпора, 

шеъри сафед ва монанди инҳо ибрози андешаронӣ намуда, дар ин зимн 

тавассути мисолҳои шоҳид аз ашъори шоир бар муайян кардани 

вижагиҳои назарраси жанрии ашъори Саидҷон Ҳакимзода муваффак 
гардидааст.

Хулосаҳои муаллифи кор дар иртибот бо ҳаёт ва фаъолияти 

эҷодии Саидҷон Ҳакимзода ва хусусиёти мавзуиву бадеии ашъори вай 

басо мушаххасу муҷаз матраҳ гардидааанд, муаллиф тавониста дар 

шумори 12 банд асоситарин нукоти таҳқиқоти хешро натиҷагирӣ 

намояд. Тависяҳои муаллиф низ дар иртибот бар минбаъд дар амалия ба 

кор бурдани натоиҷи таҳқиқ қобили тавсифанд, чун онҳо дар 7 банди 

мушаххас ба таври возеҳ дарҷ гардидаанд.

Мақолаҳои дар автореферат қайдшуда, ки чаҳортои онҳо дар 

маҷаллаҳои аз ҷониби КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

пазируфташуда ба чоп расида ва шаштои боқимонда мансуб бар дигар 

маҷаллаҳову нашрияҳо мебошанд, пурра бо мавзуъ ва мундариҷаи кор 

алоқаманд мебошанд ва аз нуқтае пайванди мантиқӣ бо муҳтавои 

таҳқиқро доранд.

Аммо, дар баробари шоистагиҳову мустаҳсанот, дар кор баъзе 

нуктаҳои баҳспазир ё эродшаванда низ мушоҳида мешаванд, ки ислоҳи 

онҳо муҷиби камолу ҳусни кори муаллиф хоҳанд гашт. Аз ҷумла:

1. ’Дар фасли 2-юми боби аввали диссертатсия муаллиф оид ба се 

маҷмуаи Саидҷон Ҳакимзода - “Лолаи сурх”, “Сарчашма” ва 

“Ҷигаргӯша” маълумоти нисбатан муфассал дода, аммо дар хусуси дигар 

маҷмуаҳои шоир, аз ҷумла “Хирман”, “Фидоӣ”, “Сӯзи дил”, 

“Садафмоҳ”, “Кӯҳпора”, “Чеҳраи субҳ”, “Қадаҳи меҳр” ва амсоли инҳо 

маълумоти ниҳоят кӯтоҳ (дар ҳаҷми як ҷумла!) додааст; ҳол он ки унвони 

умумии боби мазкур ва ба вижа фасли 2-юм марбут бар мероси адабии 

шоир аст. Хуб мебуд, муаллиф роҷеъ ба ҳамаи маҷмуаҳои шоир 

маълумоти муфассал медод.



2. Дар фасли 1-уми боби 3-юми диссертатсия, ки “Хусусиятҳои 

жанрии ашъори шоир” унвон дорад, муаллиф роҷеъ ба жанрҳои 

суннатии ашъори Саидҷон Ҳакимзода андешаронӣ намуда, дар ҳар 
жанре барои тақвияти фикр мисолҳои шоҳид меоварад. Аммо дар робита 

ба дубайтӣ, ки дар эҷодиёти шоир макоми калидиро ҳам доро набошад, 

аз мақоми назаррас бархӯрдор аст, аз ҷониби муаллифи кор ягон мисоли 

шоҳид оварда намешавад; ҳол он ки худи муаллиф дар фишурда қайд 

карда, ки дар эҷодиёти шоир дубайтӣ 80 ададро ташкил медиҳад.

3. Дар кор баъзан ғалатҳои имлоӣ ба чашм мерасанд, ки онҳо, 

аслан, ба вожаҳои иқтибосӣ тааллуқ доранд. Аз ҷумла, исми шахси 

арабии Абуабдуллоҳ дар кор бо “у”-и дароз оварда шудааст 

(автореферат, саҳифаи 4), ки бар тибқи ислоҳоти охирини имло дар 

вожаҳои арабӣ набояд ҳарфи мазкур мавриди истифода карор дода 

шавад. ■ Ҳамчунин, вожаи “публисист” дар чанд ҷойи автореферат дар 

шакли “публитсист” оварда шудааст (аз ҷумла, саҳифаи 11). Фикр 

мекунам, шакли “публисист” нисбат ба “публитсист” дар забони тоҷикӣ 

ва савтиёту овойи тоҷикӣ равонтар аст. Агар дар истилоҳи “дотсент” 

қабл аз “с” ҳарфи “т” омадааст, он ҳам рабт бо ҷанбаи савтию овойӣ ва 

ҷанбаи равонии он дорад. Қоидаи иловаи “т”-и зоид, ки дар мавриди 

“дотсент” мувофиқ аст, дар мавриди “публисист” мутобиқат намекунад, 

маҳз бар мабнои равонӣ дар талаффуз.

4. Дар автореферати кор, ҳамчунин, ғалатҳои грамматикиву услубӣ 

низ ҷо-ҷо ба дида дармеоянд. Аз ҷумла, дар сархатти охири саҳифаи 

чаҳорум, муаллиф ҷумларо бо вожаи “мавод” оғоз намуда, онро дар 

феъли шумораи танҳо: “расид” анҷом мебахшад; ҳол он ки вожаи 

“мавод”, агарчи дар забони имрӯзи тоҷикӣ дар шакли танҳо фаҳмида 

мешавад ва чунин ҳам қабул шудааст, дар шакл ҷамъ аст (ҷамъ аз 

“модда”). Бинобар ин, чунин тарзи истифода, аслан, ғалат аст, зеро 

мубтадо бо хабар ҳатман бояд татобуқи шуморавӣ дошта бошад.



Аммо, зикри ин нукта зарур аст, ки эродҳои боло то бад-он ҳад 

нестанд, ки бар кор халали ҷиддӣ ворид созанд, зеро онҳо дар қиёс бо 

муваффақиятҳои кор ночизанд. Муаллиф метавонад ғалатҳои мазкурро 

дар корҳои минбаъдаи худ, аз ҷумла зимни омода сохтани монографияи 

илмӣ дар назар бигарад.

Хулосаҳои мухтасари кори диссертатсионӣ, ки ба забонҳои тоҷикӣ, 
русӣ ва англисӣ дар охири автореферати диссертатсия оварда шудаанд, 
тибқи талаботи ҷории Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардида, моҳияти илмии 
диссертатсияи мазкурро ба таври фишурда инъикос менамоянд. 

Диссертатсияи Сафарова Наргис Сайфуддиновна зери унвони “Саидҷон 

Ҳакимзода ва хусусиятҳои ғоявию бадеии ашъори ӯ” ба талаботи 

бандҳои 31-35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 

тасдиқ шудааст, мувофиқ буда, муаллифи он барои дарёфти дараҷаи 

илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10. 01. 01. - Адабиёти 

тоҷик; равобити адабӣ сазовор мебошад.

Д.и.ф., профессори кафедраи
забони тоҷикии Донишгоҳи давлатии 
молия ва иқтисоди Тоҷикистон:

Имзои Саидҷаъфаров О.Ш.-ро тасдиқ мена^
Сардори шуъбаи кадрҳо ва 
корҳои махсуси ДДМИТ: -л 
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734067, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ш. Душанбе, кӯч. Нахимов 64/14 
Донишгоҳи давлатии
молия ва иқтисоди Тоҷикистон 
Тел./факс: (+992) 909093184 
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