
Тақриз 

ба авторефераши диссертатсияи Сафарова Наргис Сайфуддиновна дар 
мавзуи «Саидцон Ҳакимзода ва хусусиятҳои гоявию бадеии ашъори ӯ» барои 

дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 - 

Адабиёти тоҷик;равобити адабӣ

Адабиёти давраи нави тоҷик, ки аз ибтидои садаи XX сарчашма 
мегирад, вобаста ба шароитҳои сиёсиву иҷтимоии давр тағйироти зиёдеро 
аз сар гузаронид. Дар солҳои 30-юми асри XX марказҳои адабӣ аз Бухорою 
самарқанд ба пойтахти нави Ҷумҳурии Тоҷикистон - шаҳри Душанбе 
интиқол ёфтанд ва баробари марказ дар минтақаҳои дигари Тоҷикистон - 
Хуҷанд, Ҳисор, Кӯлоб, Истаравшан, Хоруғ ва Қаротегин низ доираҳои 
адабӣ қувват гирифтанд. Вале дар ин солҳо шароити номусоиди сиёсӣ, 
тағйири алифбои ниёгон, аввал ба лотинӣ ва баъд ба кириллӣ ба рушду 
нумуи доираҳои адабии минтақаҳои Тоҷикистон таъсири манфӣ расонд. 
Дар ин давра дар доираи адабии Кӯлоб як зумра адибон, ба мисли С. 
Одиназода, С. Вализода, А. Сафар, С. Ҳакимзода, Ҳ. Ғоиб, А. Қаландар 
X. Вализода, Қ. Раҷаб, М. Ғуломӣ. X. Ислом, Р. Роғӣ ва дигарон ба ҷоди 
анвои адабӣ машғул гардида, дар адабиёти муосири тоҷик мавқеи муносиб 
пайдо карданд. Яке аз шоирони доираи адабии Кӯлоб, ки ҳанӯз таваҷҷуҳи 
адабиётшиносони ватанию хориҷиро ба таври ҷиддӣ ҷалб накардааст, узви 
Иттиҳоди журналистони ИҶШС, узви Иттифоқи нависандагони 
Тоҷикистон, Корманди шоистаи фарҳанги Тоҷикистон Саидҷон 
Ҳакимзода ба шумор меравад. Бо вуҷуди маъруфият ва маҳбубият ҳаёт ва 
фаъолияти адабии ин шоири хушсалиқа ниҳоят кам мавриди баррасии 
илмӣ қарор гирифтааст. Аз ин рӯ, омӯзишу таҳқиқи зиндагиномаю 
фаъолияти эҷодӣ ва таъйини нақшу саҳми чунин чеҳраҳои адабӣ рушду 
такомули шеъри тоҷикӣ, аз ҷумлаи вазифаҳои муҳимми илми 
адабиётшиносӣ мебошад. Ба ин мавзуъ ва масъала рабт доштани кори 
таҳқиқии Сафарова Наргис худ муҳиммияти кори ӯро собит менамояд.

Пас аз дастрас гардидани автореферати диссертатсияи номзадии 
муҳаққиқ мо аз фаъолияти гуногунсоҳаи ин адиб ҳарчи бештар огаҳӣ 
пайдо намудем. Аз муҳтавои автореферати диссертатсия бармеояд, ки 
Саидҷон Ҳакимзода дар охирҳои солҳои 50-ум ва ибтидои солҳои 60-уми 
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асри асри XX ба арсаи адабиёт бо қадамҳои устувор ворид гардида бошад 
ҳам, ҳаёт ва эҷодиёти ин адиб ниҳоят кам мавриди пажӯҳиш қарор 
гирифтааст.

Таҳқиқу баррасии хусусиятҳои ғоявию бадеии осори назмӣ дар ин ва 
ё он марҳила яке аз масъалаҳои басо муҳим ва серпаҳлуи адабиётшиносӣ 
ба шумор меравад. Махсусан, вижагиҳои ғоявию бадеии осори шоир, 
мавзуъ, муҳтаво ва ҷанбаҳои бадеиву ҳунарии он, ки мавриди пажӯҳиши 
Сафарова Н.С. қарор гирифтааст, дар адабиётшиносии имрӯзи мо мавқеи 
босазо ва муайянкунанда дорад. Ба андешаи мо, унвонҷӯ дар ҳаҷми се боб 
хусусиятҳои хосси ашъори Саидҷон Ҳакимзодаро басо амиқу дақиқ ба 
риштаи тадқиқ кашидааст. Доираи эҷодиёти шоир бошад, фароху 
доманадор буда, метавон перомуни ашъори ӯ чандин таҳқиқи монографӣ 
анҷом дод.

Ҷолибияти равиши таҳқиқи унвонҷӯ ин аст, ки дар ҳар фаслу зерфасл 
ва бобҳо аз муҳокима ва баррасиҳои суратгирифта натиҷагирӣ мешаванд. 
Муҳаққиқ андешаҳои ғалат, маълумоти носаҳеҳ ва ё беасосро собит карда, 
истиқлоли андеша дорад ва хулосаҳои мустақилонаи илмӣ мебарорад. 
Масалан, дар фасли сеюми боби сеюм, ки «Ҳунари шоирии Саидҷон 
Ҳакимзода» ном гирифтааст, муҳаққиқ чунин андешаҳои ҷолиб баён 
намудааст: «Силсилаи ташбеҳот, истиораҳо, кинояҳо, ташхисоту таҷнисот, 
тарсеот ва махсусан, санъати ирсоли масал дар эҷодиёти С. Ҳакимзода, аз 
як сӯ, боиси ифодаи пуробуранги афкору андешаҳои шоир шуда бошанд, аз 
самти дигар, барои бознамоии олами маънавии қаҳрамони ғиноӣ хулқу 
атвор, гуфтору пиндор, авзои руҳӣ, арзу ниёз, сузу гудоз ва монанди инҳо 
ёрӣ расондаанд» (автореферат, саҳ. 20).

Автореферати диссертатсияи Сафарова Наргис Сайфуддиновна дар 
сатҳи баланди илмӣ таълиф шуда, таҳлилу муҳокимаҳо ва натиҷагириҳояш 
қобили таваҷҷуҳанд. Дар ин ҷо чанд норасоӣ ва тавсияҳои худро барои 
пешрафти корҳои илмии муҳаққиқ пешниҳод менамоем:

1. Дар қисмати асосҳои назарӣ ва методологии таҳқиқ дар баробари 
усулҳои истифодашуда, методи шарҳи осори адабӣ низ зикр меёфт, хуб 
мебуд, чунки ба талаботи маводи таҳқиқшаванда мувофиқ аст.

2. Дар матн баъзе хатоҳои имлоӣ ба назар мерасад.
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Норасоиҳои зикрёфта ҷузъию ислоҳшавандаанд ва ба ҳеҷ ваҷҳ ба 
муҳтавои асосии кори таҳқиқӣ ва дастоварду натиҷагириҳои илмии 
диссертант осеби ҷиддӣ нарасонидаанд.

Хулосаи мо ин аст, ки автореферати диссертатсияи Сафарова Наргис 
Сайфуддиновна дар мавзуи «Саидҷон Ҳакимзода ва хусусиятҳои ғоявию 
бадеии ашъори ӯ» дорои дастовардҳои хуби илмӣ буда, муҳаққиқ шоистаи 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 
- Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ мебошад.

Номзади илми филология, и.в.дотсенти 
кафедраи адабиёти тоҷики Донишгоҳи 
давлатии Кӯлоб ба номи 
Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ
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Зулфиев Г.Н.

Тел: (+992)918-90-63-65.
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