
Тақризи
муқарризи расмӣ ба диссертатсияи номзадии Сафарова Наргис 
Сайфуддиновна “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

Яке аз масъалаҳои мубрами адабиётшиносии муосири тоҷикӣ ин 
омӯзиш, таҳқиқ ва баррасии падидаҳои муҳими адабие мебошад, ки дар 
ҳавзаҳои имрӯзаи адабию эҷодии кишвар зуҳур менамоянд. Аз нимаи 
дуюми садаи XX сар карда, дар минтаҳои гуногуни ҷумҳурӣ, аз ҷумла 
дар шаҳру навоҳии дорои суннатҳои устувори адабӣ аз нав доираҳои 
адабӣ шакл гирифта, ба таври табиӣ рӯ ба инкишоф ниҳод, ки он 
бешубҳа, дар рушди адабиёти миллӣ нақши худро мегузорад. Имрӯз дар 
шаҳрҳои Хуҷанду Кӯлоб, Бохтару Хоруғ, Истаравшану Панҷакент, 
Исфараю Рашт, Ҳисору Конибодом ва ғайра доираҳои хуби адабӣ шакл 
гирифтанд ва ё шакл гирифта истодаанд, ки ин падидаи хуб аст. Ба 
назари мо, таҳқиқ ва нақду баррасии воқеии илмию танқидии падидаҳои 
ҳунарии ҳавзаҳои мазкур барои рушди минбаъдаи дираҳои адабӣ дар 
минтақаҳои кишвар мусоидат менамояд.

Рисолаи мавриди муҳокимаи мо ҳам ба таҳқиқу баррасии яке аз 
падидаҳои муҳими адабию ҳунарии ҳавзаи адабии Кӯлоб ва яке аз 
намояндагони барҷастаи ин доираи адабӣ, рӯзгор ва осори Саидҷон 
Ҳакимзода ихтисос дорад, ки худи ҳамин муҳимият ва мубрамияти 
мавзуи таҳқиқоти мазкурро таъйид менамояд.

Ҷои таъкид аст, ки С. Ҳакимзода бо нашри аввали шеърҳояш дар 
матбуоти даврӣ мавриди таваҷҷуҳи аҳли илму адаби кишвар қарор 
гирифта буд. Шоири маъруф М. Фарҳод ҳанӯз ба шеърҳои маҷмуаи 
аввалини С. Ҳокимзода “Лолаи сурх” баҳои баланд дода, навишта буд: 
“Шеърҳои шоири ҷавон ба тару тозагӣ ва самимияти худ диққати 
дӯстдорони назмро ҷалб мекунад ва аз истиқболи умедбахши ӯ шаҳодат 
медиҳад. Ӯ дар асарҳои хурд-хурд мазмунҳои калонро ҷо дода, бо камоли 
ҷасорат қалам меронад.”

Баъдтар дар солҳои шастуму ҳафтодуми садаи XX шуҳрати ҳунару 
истеъдоди шоирии С. Ҳакимзода дар саросари Ҷумҳурии Тоҷикистон 
паҳн мешавад. Ҳарчанд худи адиб то охири умраш дар шаҳри Кӯлоб 
зиндагӣ ва эҷод кардааст. Дар солҳои ҳафтод С. Ҳакимзода маҷмуаҳои 
“Сарчашма”(1983), “Ҷигаргӯша” (1987) ва “Хирмон” -ро (1989) ба нашр 



мерасонад, ки ҳар яки онҳоро метавон ба ҳайси як марҳилаи тозаи 
инкишофи ҳунару истеъдоди шоирии муаллиф арзёбӣ намуд. Аз тарафи 
дигар, нашри китобҳои номбурда С.Ҳакимзодаро дар сафи шоирони 
маъруфу тавонои тоҷик қарор дод, ки онҳо воқеан, дар таҳаввули шеъри 
тоҷикии садаи XX дар солҳои 70-80 нақши муҳим гузоштанд. Ин ва 
дигар фазилатҳои муҳими адабию эҷодии С.Ҳакимзода дар рисолаи 
Наргис Сафарова хеле муфассалу муназзам баррасӣ мегардад.

Диссертант дар муқаддимаи диссертатсия муҳимияти мавзуъ, 
дараҷаи омӯзиши он, навгонӣ ва аҳамияти назарию амалии онро тавзеҳ 
дода, проблемаҳои умдаи пажуҳишашро дар ҳафт банд зикр менамояд, 
ки аксари онҳо қобили мулоҳиза ҳастанд. Диссертант дуруст таъкид 
менамояд: “Саидҷон Ҳакимзода ҳам дар замони Тоҷикистони Шуравӣ ва 
ҳам дар Тоҷикистони соҳибистиқлол зиндагӣ ва эҷод кардааст ва дар ҳар 
ду давра эҷодиёти адиб ва ҳаёти халқи тоҷик пайванди ногусастанӣ 
дорад. Махсусан, дар замони Истиқлоли Тоҷикистон ҷанбаи иҷтимоӣ ва 
миллии ашъори шоир пурқувват гардида, ҷасорати адабии ӯ дар 
интихоби мавзуъ ва такмили забони миллӣ меафзояд.”

Боби якуми диссертатсияи Н. Сафарова “Ҳолнома ва мероси 
адабии Саидҷон Ҳакимзода” унвон дошта, аз се фасл иборат мебошад. 
Дар фасли аввали ин боб, ки “Зиндагиномаи адиб” унвон дорад, 
диссертант шарҳи ҳоли шоирро муфассал баррасӣ менамояд. Таъкид 
мешавад, ки шоир 25-уми январи соли 1939 дар деҳаи Каримбердии 
ноҳияи Восеъи вилояти ҳамонвақтаи Кӯлоб чашм ба олами ҳастӣ 
кушода, дар хонаводаи яке аз шахсиятҳои бомаърифати замон Ҳакими 
Ёқуб ба камол расидааст. Баъди ба анҷом расидани зинаҳои таҳсилот 
шоир фаъолияти адабию эҷодии худро дар нашрияҳои шаҳрию вилоятии 
Кӯлоб оғоз намуда, то охири умр дар ҳамин шаҳри бостонӣ зиндагӣ ва 
кору эҷод мекунад. Ин ва дигар масоили марбут ба зинаҳои камолоти 
адабию эҷодии С. Ҳакимзода дар фасли дуюми боби якуми диссертатсия, 
ки “Мероси адабии шоир” унвон дорад, мавриди баҳс қарор дода 
шудааст. Зикр мешавад, ки нахустин чакидаҳои хомаи С. Ҳакимзода дар 
он солҳо асосан, зери назари шоири маъруф Сайдалй Вализода, ки 
сарварии доираи адабии Кӯлобро ба уҳда дошт, ба нашр мерасиданд. 
Диссертант ибтидои фаъолияти шоирии С. Ҳакимзодаро соли 1958 
меҳисобад, ки он ба таърихи интишори нахустин шеърҳои шоир 
“Домод”, “Духтари рус”, “Мо сулҳпарварем” ва рост меояд. Маҷмуаи 



нахустини С. Ҳакимзода соли 1964 бо номи “Лолаи сурх” ба нашр 
мерасад, ки он фарогири 53 шеъри гуногунжанр ва 6 рубоӣ аст.

Дар диссертатсия таъкид мешавад, ки вохӯрии Ҳакимзодаи ҷавон 
бо А. Деҳотӣ дар соли 1958 ва иштироки ӯ дар курс-конференсияи 
адибони ҷавон дар соли 1959 ба масири эҷодии вай такони ҷиддӣ 
бахшид. Ҳам А. Деҳотӣ ва ҳам устодони дигар дар ин вохӯриҳо ба 
ҳунару истеъдоди С. Ҳакимзода баҳои баланд дода, ӯро дар эҷоди шеър 
дилгарм менамуданд. Баъди интишори маҷмуаҳои ашъори С. Ҳакимзода 
бо номҳои “Лолаи сурх” ва “Сарчашма” шуҳрати суханварии шоири 
ҷавонро дар саросари ҷумҳурӣ паҳн гардид ва маҷмуаҳо аз зуҳури як 
шоири тавоно, бо диду шинохти тозаи ҳунарӣ дар адабиёти тоҷик дарак 
медод.

Дар мавриди ашъори С. Ҳакимзода, бурду бохти эҷодии ӯ адибону 
муҳаққиқони маъруфи тоҷик М. Фарҳод, С. Табаров, Ю. Акбаров, А. 
Самадов, А. Сафар, Ш. Саидҷаъфаров, Р. Назрй, А. Кӯчаров ва дигарон 
изҳори назар карданд, ки аксари онҳо дар диссертатсия мавриди 
истифода қарор гирифтааст.

Бояд гуфт, ки китоби комили шоир соли 2009 бо номи “Куллиёт” 
ба нашр расид, ки он фарогири ҳамаи маҷмуаҳо ва ашъори дар бойгонии 
адиб маҳфузбударо фаро мегирад. Диссертант ба “Куллиёт”-и шоир, ба 
хизмати таҳиякунандагони он баҳои сазовор дода, дар баробари ин як 
қатор камбудиҳои ин нашрро ҳам зикр менамояд, ки он воқеан, барои 
такмил ва бознашри “Куллиёт”-и С. Ҳакмизода муҳим мебошад.

Дар фасли сеюми ин боб, осори публитсистии шоир, ки як бахши 
муҳими эҷодиёти ӯро такмил медиҳад, ба таҳқиқ омадааст. Дуруст 
таъкид мешавад, ки С. Ҳакимода дар дар анвои публитсистика ҳам 
қалами тавоно, диди хос, андешаи фаррох ва сабку шеваи нигориши 
махсус доршт. Вай дар баробари хабар, мақолаҳо ва гузоришҳои 
таҳлиливу проблемавӣ як силсила очерку фелетонҳои ҷолиб ҳам ба нашр 
расонидааст, ки онҳо дар маҷмуъ, муаллифро ба ҳайси як адиби 
публитсист муаррифӣ менамояд. Дар ин бахши асари худ С. Ҳакимзода, 
чунонки диссертант таъкид мекунад, бештар ба таҳқиқи масъалаҳои 
рӯзмарра диққати ҷиддӣ медиҳад ва пурқувват будани ҷанбаи 
публисистй дар нигоштаҳои ӯ ҳам аз ҳамин меъёри адабию эҷодӣ 
сарчашма мегирад.



Дар боби дуюми диссертатсия, ки аз бахшҳои асосии он маҳсуб 
меёбад, диссертант мавзуъ ва мундариҷаи ғоявии ашъори С. 
Ҳакимзодаро дар ҳафт фасли алоҳида ба таҳқиқ мегирад. Аз ҷумла, 
ашъори ватанхоҳӣ, тараннуми сулҳу ваҳцат, ашъори иҷтимоӣ, ишқӣ ва 
ғайраи шоир ба таври алоҳида ва бонизом баррасӣ мешавад, ки ин яке аз 
фазилатҳои муҳими диссертатсияи мазкур аст. Ғайр аз ин, ашъори панду 
ахлоқӣ ва марсияҳои шоир, ки як бахши “Куллиёт”-и ӯро такмил 
медиҳад, дар ду фасли ҷудогона мавриди баррасӣ қарор дода шудааст.

Диссертант ашъори С. Ҳакимзодаро аз нигоҳи мавзуъ ва мазмуну 
муҳтаво ба таври муфассал ва мушаххас таҳлил намуда, ба таври куллй 
мавзуоти шеъри шоирро мушаххас месозад: “Мавзуъҳои ишқу муҳаббат, 
хушиву хуррамии айёми ҷавонӣ, ситоиши зан ва бузургии модар, қадру 
қимати фарзанд, самимияту муҳаббат нисбат ба хонавода, манзараҳои 
пурафсуни диёри офтобӣ - Тоҷикистон, сарнавишти миллат, 
худшиносию худогоҳии миллӣ, истиқлол, сулҳу ваҳдат, дӯстию якдилии 
миллатҳо, панду ҳикмат ва дигар манзараҳои зиндагӣ мавзуъҳои асосии 
эҷодиёти шоир маҳсуб меёбанд.” Дуруст таъкид мешавад, ки мавзуъ ва 
мундариҷаи ашъори С. Ҳакимзода пояҳои устувори воқеӣ ва реалӣ 
доранд. Ашъори шоир асосан, аз воқеиятҳои зиндагии мардум, аз 
ормонҳои таърихию имрӯзии миллат сарчашма мегирад ва дар давраи 
истиқлоли кишвар ашъори С. Ҳакимзода аз лиҳози мазмуну муҳтаво хеле 
рангин ва пурғановат гардид.

Ҷанбаҳои ҳунарӣ ва сабкии шеъри С. Ҳакимзода дар боби сеюми 
диссертатсия дар се фасли алоҳида баррасӣ шудааст. Дар фасли аввали 
ин боб, диссертант ашъори шоирро аз лиҳози анвои шеърӣ таҳқиқ 
намуда, таъкид месозад, ки дар “Куллиёт”-и шоир 343 ғазал, 77 маснавӣ, 
49 қитъа, 90 рубоӣ, 80 дубайтӣ, 2 мустазод, 6 мусаддас, 2 мусамман, 23 
тарҷеъбанд, 10 таркиббанд, 3 қасида, 6 достон ва ғайра ҷой дода 
шудааст. Анвои шеърии номбурда собит менамояд, ки С. Ҳакимзода на 
танҳо шоири тавоно, балки донандаи хуби суннатҳои адабии классикии 
форсии тоҷикӣ будааст. Далели дигари ин гуфтаҳо қувваозмоии шоир 
дар анвои мураккаб ва камистифодаи шеъри классикӣ дар замони мо 
мебошад.

Дар диссертатсия ҳунару истеъдоди суханварии С. Ҳакимзода дар 
анвои маъруфи суннатии шеъри форсии тоҷикӣ аз қабили ғазал, 
маснавӣ, қитъа, рубоӣ ва ғайра ба таври алоҳида баррасӣ гардидааст, ки 

. он арзиши илмии таҳқиқоти мазкурро меафзояд.



Дар мавриди ғазалиёти шоир андешаронӣ намуда, диссертант таъкид 
мекунад, ки ғазалҳои С. Ҳакимзода аз лиҳози лафзу маънӣ дар пояи 
баланд тарҳрезӣ шуда, қофияҳои сареҳу радифҳои хушоянд, муҷиби 
дилписандиву хушоҳангии онҳо гардидаанд. Ҳамин гуна маҳорати 
баланди суханварии шоирро диссертант дар маснавиҳои ӯ ҳам ба 
мушоҳида мегирад. Вай дуруст таъкид менамояд, ки С. Ҳакимзода аз 
жанрҳои суннатӣ - ғазал, мусаммат, маснавӣ, достон, рубоӣ, дубайтӣ, 
тарҷеот ва аз навъҳои ҷадиди шеърӣ шаклҳои гуногуни чаҳорпора ва 
шеъри озодро истифода кардааст.

Ҷолиб аст, ки шоир ба жанрҳои суннатии шеър таваҷҷуҳи бештар 
зоҳир карда, дар ин ҷода муваффақ мешавад. Ғайр аз ин, дар эҷодиёти С. 
Ҳакимзода манзума, достон ва силсилаи шеърҳо ҳам мавқеи калон дорад. 
Намунаи ин манзумаҳои “Ситораи Комил”, “Пораи нон”, достонҳои 
“Номаи дил”, “Ситораи зафар”, “Рангҳои зиндагӣ” ва ғайра мебошад, ки 
аксари онҳо дар қолабҳои суннатии адабиёти форсии тоҷикӣ суруда 
шудаанд. Забон ва сабки баёни шоир дар ду фасли алоҳида дар 
диссертатсия мавриди таҳқиқ қарор мегирад.

Бояд гуфт, ки аз оғози масири эҷодӣ шоир бо диди хос ва сабку 
шеваи махсуси суханварӣ ба майдони адабиёт ворид гардида буд ва маҳз 
ҳамин фазилати хоси адабию эҷодӣ боиси шуҳрати С. Ҳакимзода ҳамчун 
шоири соҳибистеъдод ва ҳунарманд гардид. Омӯзиши пайвастаи 
адабиёти классикии форсии тоҷикӣ, забон, фолклор ва ҳикмати халқи 
тоҷик дар шаклгирии сабки шоирии С. Ҳакимзода нақши муҳим 
бозидааст. Диссерант дуруст таъкид менамояд, ки С. Ҳакимзода аз 
зумраи он шоирони хушсалиқаест, ки ҳам дар маъниофаринӣ ва ҳам дар 
тасвирсозӣ ва ҳам дар истифодаи имконияту зарфиятҳои забон сабки 
фардии худро пайдо кардааст. Шоир аз забони зиндаи халқ, ки онро 
устод С. Айнй “анбори холинашаванда” номида буд, ҳунармандона ва 
эҷодкорона истифода намудааст.

Дар диссертатсия ҳунари истифодаи сарватҳои забонӣ, маҳорати 
тасвирсозӣ ва шеваи хоси нигориши бадеии шоир бо мисолҳо ва 
далелҳои қобили эътимод аз ашъори адиб баррасӣ мегардад. Н. 
Сафарова дуруст таъкид менамояд: “Дар мавзуъ ва мундариҷаи ашъори 
С. Ҳакимзода татаббуъ ва пайравӣ аз шуарои барҷастаи тоҷик мушоҳида 
гардад ҳам, аммо дар саноеи адабӣ, ҳунари нигориш, офариниши вожаву 
таркиб ва ибораҳо қудрат ва тозакориҳои зиёд ба назар мерасад. 
Силсилаи ташбеҳот, истиораҳо, кинояҳо, ташхису таҷнисот ва махсусан, 



санъати ирсоли масал дар эҷодиёти С. Ҳакимзода, аз як сӯ боиси ифодаи 
пуробуранги афкору андешаҳои шоир шуда бошад, аз самти дигар барои 
бознамоии олами маънавии қаҳрамони ғиноӣ, хулқу атвор, гуфтору 
пиндор, авзои руҳӣ, арзу ниёз, сӯзу гудоз ва ба монанди инҳо ёрӣ 
расонидаанд.” Ин фазилатҳои ҷолиби адабию эҷодии шоирро ҳам дар 
ашъори суннатӣ ва ҳам дар шеърҳои озоду марсияҳои ӯ мушоҳида 
кардан мумкин аст. Махсусан, ғазалиёти шоир бо камоли маҳорат ва 
ҳунару истеъдоди хоси суханварӣ суруда шудаанд. С. Ҳакимзода бисёре 
аз суннатҳои таърихию муосири ғазалсароиро дар эҷодиёти худ тақвият 
дода, муҳтавои ин навъи маъруфи шеъри муосири таҷикиро ғановат 
бахшидааст.

Н.Сафарова ҷанбаҳои адабию ҳунарии ашъори шоирро баррасӣ ва 
натиҷагирӣ намуда, хулоса менамояд, ки С. Ҳакимзода шеъри тоҷикии 
муосирро ҳам аз нигоҳи анвои гуногуни он, алалхусус ғазал, забон ва 
тарзи баён, ҳунари шоирӣ ва маъниву маъниофаринӣ идома ва ривоҷ 
дода, дар рушди адабиёти давраи нави тоҷик саҳми муносиб гузоштааст.

Дар бахши хулосаи диссертатсия муҳаққиқ натиҷагириҳои худро 
дар 12 банд овардааст, ки аксари онҳо қобили эътимод ва андеша 
ҳастанд. Аммо бо вуҷуди муҳасссаноти мазкур дар диссертатсия баъзе 
камбудию норасоиҳое ба назар мерасад, ки зикри онҳо дар такмили 
пажӯҳиши мазкур аз фоида холӣ нест:

1. Дар муқаддимаи диссертатсия баёни муҳимияти мавзуъ мухтасар 
буда, моҳияти масъала ба таври зарурӣ тавзеҳ нашудааст.

2. Дар бахши асосҳои методологии таҳқиқот диссертант танҳо 
методҳои муқоисавӣ-таърихӣ ва типологиро зикр менамояд. Аммо 
дар рисола бештар аз усулҳои таҳқиқи комплексӣ, тавсифӣ, 
сохторӣ ва оморӣ кор гирифта шудааст, ки онҳоро бояд зикр кард.

3. Дар боби дуюми рисола фаслҳои якуму дуюм ва сеюму чаҳорумро 
агар дар якҷоягӣ баррасӣ менамуд, арзиши илмии фаслҳои аввали 
боби мазкур меафзояд.

4. Дар фаслҳои сеюм, чаҳорум ва панҷуми боби дуюми диссертатсия 
андешарониҳои муаллиф бештар характери тавсифӣ ва тафсирӣ 
дорад. Аз ин рӯ, ҷанбаи илмии ин бахшҳои рисоларо бояд такмил 
кард.



5. Дар тарҷумаи матни русии автореферати диссертатсия ҳам 
номувофиқатии матни тарҷума бо матни асл мисли “биография 
писателя”, “письмо сердца”, “сборника соченения” (куллиёт), 
“сборник” (куллиёт), “озеленевшая невеста” (аруси сабзпӯш), 
“настраение времени” ва ғайра ба назар мерасад, ки онҳоро бояд 
ислоҳ кард.

Камбудиҳои зикршуда, асосан характери техникӣ дошта 
ислоҳшавандаанд ва онҳо ба ҳеҷ ваҷҳ арзиши илмии рисоларо кам 
намесозанд. Диссертатсияи номзадии Сафарова Наргис Сайфуддиновна 
“Саидҷон Ҳакимзода ва хусусиятҳои ғоявию бадеии ашъори ӯ” 
таҳқиқоти комил ва дар сатҳи баланди илмию пажӯҳишӣ ба 
анҷомрасида буда, ба талаботи бандҳои 31-35-и Тартиби додани 
дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 
июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ аст ва муаллифи он 
сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи 
ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ мебошад.

Доктори илми филология, 
профессор, мудири кафедраи назария ва 

таърихи адабиёти факултети филологияи
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Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ Салихов Ш.А.
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махсуси Донишгоҳи давлатии омӯзгории

Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ Мустафозода А.
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