
 
 

- 1 - 
 

Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон 

ба номи Садриддин Айнї 
 
 
 

Ба њукми дастнавис 
 
 
 
 
 
 

ЌОДИРОВА ДИЛНОЗА ЛУТФУЛЛОЕВНА 
 

 

НАЌШИ МАЉАЛЛАИ «САДОИ ШАРЌ» ДАР НАЌДИ АДАБИИ 

ТОЉИКИИ СОЛЊОИ 70 - 90 - И САДАИ XX 

 

Ихтисоси 10. 01. 01 - Адабиёти тољик 

 

Рисола барои дарёфти дараљаи илмии 
номзади илмњои филологї 

 
 
 
 
 
 

Роњбари илмї: Муллоев А. 
доктори илмњои филологї 

 
 
 
 
 
 
 
 

Душанбе-2019 



 
 

- 2 - 
 

Мундариља 
Муќаддима...........................................................................................3-9 

Боби I. Масъалањои назарї ва методологии наќди адабї дар      

маљаллаи «Садои Шарќ».................................................................10-67 

1.1. Сиёсати адабї ва равишњои инкишофи наќди адабї.............10-21 

1.2. Жанрњои наќди адабї ва махсусияти тањлили онњо………....21-46 

1.3. Наќди наќд ва моњияти њунарии он…………………………….46-67 

Боби II. Наќди шеър ва хусусияти он…………………………...…68-111 

2.1. Равиши наќди мавзўиву ѓоявї ва жанрї ………………...……68-98 

2.2. Хусусияти бадеии шеър ва наќди он………………………….98-111 

Боби III. Наќди насри бадеї ва равишњои њунарии он…………112-153 

3.1. Тамоюлњои ѓоявї ва иљтимоии наќди наср…………..…….112-120 

3.2. Ќањрамони насри бадеї ва мушаххасоти он…………….…120-139 

3.3. Наќди љустуљўњои бадеї ва сабки нависандагон……….139-153 

Хулоса...........................................................................................154-158 

Рўйхати адабиёт  .........................................................................159-180 



 
 

- 3 - 
 

Муќаддима 

Ањамияти мавзўи тадќиќот. Дигаргунињои сиёсї, иљтимої ва 

фарњангие, ки дар солњои њафтоду њаштод ва навадуми садаи бист дар 

љомеаи Шўравї, аз љумла Тољикистон рух дод, ба њаёти адабї низ 

бетаъсир набуд. Бахусус баъди нашри ќарори њизби коммунист «Дар 

бораи танќиди адабї-бадеї» [259] дурнамои инкишофи афкори адабиву 

зебоишиносї ба мушоњида мерасид, ки ба љараёни ташаккул ва 

тањаввули наќди адабї муассир буд. Баъди нашри ќарори зикршуда ва 

бањсу мунозирањои матбуотї дар атрофи он, таваљљуњи ањли адаб, аз 

љумла мунаќќидон ба арзёбии масъалањои назарї, амалї ва 

зебоишиносии адабиёт бештар гардид. Ин љараён то љое барои дарки 

тозаи њодисањои љараёни адабї, шинохти њунари асил ва арзёбии 

воќеъбинонаи эљодиёти шоиру нависандагон ва мунаќќидон шароит ба 

вуљуд овард, ки як андоза ба пешрафти наќду наќќодї мусоидат кард. 

Дар ташаккул ва тањаввули наќди адабї дар ин давра, бешак наќши 

маљаллаи «Садои Шарќ» чашмрас аст. Тањќиќ ва арзёбии ин масъала 

имкон медињад, ки дар заминаи маводи мушаххаси адабию танќиди 

равишњои асосии назарї ва амалии наќди адабии он давра ва њусну 

ќубњи он муайян карда шавад. 

Њамчунон ки профессор А. Сатторов (А. Сатторзода) муътаќид аст, 

«то як андоза ба њам мувофиќат накардани даврањои ављи инкишофи 

адабиёти бадеии тољик ва танќиди адабии он анъанаи ќадимї буда, ба 

ќонуниятњои дохилии тараќќиёти он соњањои эљодї вобаста мебошад» 

[84, 183]. Воќеияти њаёти адабї дар солњои мавриди назар ин фарзияро 

тасдиќ мекунад. Омўзиш ва арзёбии маводе, ки дар ин замина дар 

маљаллаи «Садои Шарќ» чоп шудаанд, имкон фароњам меоварад, ки 

равишњо ва љараёнњои инкишофи наќди адабї дар давраи мавриди назар 

муайян карда шавад. Муайян ва мушаххас намудани ин масъала бо 

пажўњиши илмї таъкид бар ањамияти мавзўъ дорад. Њамчунин, омўзиши 

мавзўъ барои муайян намудани љустуљўњои илмии мунаќќидон, 



 
 

- 4 - 
 

алоќамандии наќд бо афкори иљтимоиву фарњангї, њунарї ва њаёти 

љамъиятиву адабии ин давра мусоидат мекунад, ки бар ањамият ва 

арзишмандии мавзўи тадќиќот далел аст.  

Дараљаи омўзиши мавзўъ. Мавзўи мазкур то имрўз ба таври 

алоњида мавриди тадќиќ ќарор нагирифтааст. Вале дар баъзе китобњои 

таърихи адабиёт, рисолањои илмї ва маќолањову таќризњо доир ба 

маводи интиќодие, ки дар маљаллаи «Садои Шарќ» дар солњои мавриди 

назар чоп шудаанд, баъзе мулоњизањо баён гардидааст. Аз љумла, дар 

китоби «Таърихи адабиёти советии тољик» (љилдњои 1, 2) [140-141] 

ёддоште дар бораи маљалла ва маќолаву таќризњои дар боби эљодиёти 

шоиру нависандагони људогона ба чоп расида ба назар мерасад. 

Њамчунин, дар маќолањои Х. Мирзозода «Назаре ба маќолањои танќидї 

ва илмї-тадќиќотии журнали «Шарќи сурх» [204, 120-137], С. Табаров 

«Танќид ва љараёни адабї» ва М. Турсунзода «Замон ва нависанда» [264, 

3-33] аввалин бор маводи танќидие, ки то ибтидои солњои панљоњ дар 

маљалла чоп шудааст, ба таври мухтасар арзёбї гардидааст. 

 Аз ибтидои солњои њафтодум сар карда, маводи интиќодие, ки дар 

маљаллаи «Садои Шарќ» чоп шудааст, ањён-ањён мавриди таваљљуњи 

ањли тањќиќ ќарор доштааст. Дар ин замина метавон аз маќолањои А. 

Сатторов «Нуќсу камоли танќид» [245, 127-145], «Дархостњои танќидї» 

[84, 183-184], М. Шукуров «Илми танќид ва санъати мунаќќид» [109, 246-

252], «Танќид ќувваи фаъол аст» [110, 253-259], «Гавњариёни сухан 

бошем» [111, 259-271], «Барои танќиди объективї» [112, 221-242], «Аз 

паси дарёфти фањмиши нав» [300, 114-122], Худої Шарифов «Наќд ва 

наќќодї дар Тољикистон» [104, 151-173], А. Сайфуллоев «Танќиди адабї 

дар мубориза барои идеалњои коммунизм» [223], «Танќид ва адабиёти 

имрўз» [224, 111-122], Р. Њодизода «Танќиди адабї ва масъалањои 

бадеияти адабиёт» [281, 123 – 130], Ю. Акбаров «Вазифаи муќаддаси 

танќид» [160, 104 – 113], А. Њакимов, «Танќид ва љараёни адабї» [276, 
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100-125], «Масъалањои адабиёт масъалањои танќиданд» [275, 120-133], Љ. 

Баќозода «Танќид ва масъалањои адабиёт» [176, 125-134], А. Набиев 

«Андешањои моњиятљў» [212, 141-126], М. Муллољонов «Хонанда, китоб, 

нависанда» [206, 136-144], Х. Отахонова «Мавќеи танќиди адабї дар 

инкишофи адабиёт» [217, 105-115] ва ѓайра ёд кард, ки дар онњо вобаста 

ба мавзўъ баъзе маводи дар маљаллаи «Садои Шарќ» чопшуда наќд ва 

арзёбї шудаанд. 

Њамчунин, дар суњбати гирди миз, ки тањти унвони «Масъалањои 

насри муосир» маљаллаи «Садои Шарќ» доир карда буд, баъзе 

иштирокдорон доир ба сањми маљалла дар муњокимаи масъалањои наќди 

наср ва равишњои он сухан кардаанд [201], ки дар мавридаш онњоро 

арзёбї хоњем кард. Дар рисолаи тадќиќотии Љ. Њамроев «Наќди адабии 

тољик дар солњои 60-80 асри ХХ» баъзе масъалањои таърихи инкишофи 

наќди адабии тољик тањлил ва арзёбї шуда, дар зимни мубоњисањо ба 

маводи танќидии дар маљаллаи «Садои Шарќ» нашршуда низ ишора 

шудааст. 

Мурур ба таърихи омўзиши мавзўъ собит месозад, ки мавзўи 

мавриди назари мо ба таври лозим тадќиќ ва арзёбї нашудааст. Он чи 

анљом гирифтааст, таљрибаи аввал ва мањдуд буда, баъзеи он фаќат 

њамчун таљрибаи тадќиќ ањамият дорад. Њамин тариќ, метавон гуфт, ки 

таълифоти то ин замон дар ин замина анљом гирифта, тарзу тариќ, 

хусусиятњо ва равиши љомеи наќди адабиро дар мабнои маводњое, ки 

маљалла нашр кардааст, фаро намегирад. Ин њолат зарурати тадќиќи 

љомеи наќши маљаллаи «Садои Шарќ»-ро дар инъикоси масъалањои 

муњими наќди адабии як давраи мушаххас ба миён мегузорад. 

Њадаф ва вазифањои тадќиќот. Дар ин тадќиќот вазъи наќди 

адабї дар солњои 70 ва 90-и садаи ХХ дар заминаи маводе, ки дар 

маљаллаи «Садои Шарќ» чоп шудаанд, баррасї гардид. Бинобар ин, 

њадафи аслї муайян кардани наќши маљалла дар ташаккул ва тањаввули 

наќди адабии тољик мебошад, ки бо назардошти дастовардњои навини 
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афкори таърихиву адабии муосир анљом гирифт. Аз ин лињоз барои ба 

њадафњои асосї расидан ба њалли масъалањои зерин диќќат дода шуд: 

- тањќиќ ва арзёбии масъалањои назарї ва худогоњии наќди адабї 

дар заминаи маводе, ки дар маљаллаи «Садои Шарќ» дар давоми солњои 

70 – 90 – садаи ХХ чоп шудаанд; 

- ошкор сохтани наќши сиёсати адабии мусбат ва манфї дар 

равишњои инкишофи наќд; 

- муайян намудани жанрњои наќди адабї ва усулњои арзёбии осори 

адабї; 

- тањлил ва арзёбии масъалањои наќди наќд, моњияти њунарии он ва 

мавќеи чењрањои адабї; 

- арзёбии наќди шеър, равишњои мавзўї, ѓоявию иљтимої, наќди 

жанрњо ва балоѓати тасвир дар осори интиќодї; 

- тањќиќи равишњои мусбат ва манфии наќди наср, тамоюлњои 

мавзўиву ѓоявї ва иљтимої дар он; 

 баррасии масъалањои ќањрамони осори насрї, хусусияти бадеї, сабк 

ва сохтори жанрии наќди адабї. 

Методологияи тадќиќот ва асосњои назарии он. Методологияи 

тадќиќот бо усулњои таърихиву муќоисавї ва таърихиву адабї ва 

дастурњои назарии муњаќќиќони таърихи адабиёт ва назарияи он бар 

асоси пажўњишњои М. М. Бахтин, Л. Тимофеев, М. Храпченко, М. 

Шакурї, С. Табаров, А. Сайфуллоев, Х. Шарифов, А. Сатторзода, Н. 

Салимї ва дигарон асос ёфтааст. 

Навгонии тадќиќот аз он иборат аст, ки бори аввал масъалаи 

наќши маљаллаи «Садои Шарќ» дар ташаккул ва тањаввули наќди адабї 

дар солњои 70 - 90-уми садаи ХХ мавриди тадќиќ ва арзёбї ќарор 

мегирад. Дараља ва савияи имрўзаи дарки ин масъала моро водор кард, 

ки тарзу усули њалли масъалањои мавриди тадќиќро бо назардошти 

дастовардњои навини афкори таърихиву адабї дар алоќамандї бо 
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љараёни инкишофи адабиёти муосир, аз љумла наќди адабї, тањлилу 

арзёбї ва мушаххасоти онро муайян намоем. 

Дар рисола бори аввал ин мавзўъ тадќиќ шуда, дар ин замина 

хусусиятњои хоси ташаккул ва тањаввули наќди адабї дар давраи 

мавриди назар муайян карда шуд. Муњаќќиќ бори аввал дар заминаи 

маводи интиќодие, ки дар солњои 70-90-уми садаи гузашта дар маљаллаи 

«Садои Шарќ» чоп шудааст, масъалањои умумии назарии наќди адабии 

тољик дар њудуди давраи мушаххас, худогоњии наќд, наќди назму наср, 

жанрњо ва сабки онро тањлилу баррасї намуд, ки навгонии илмии 

тадќиќотро муайян менамояд. 

Арзишњои назарии тадќиќот дар ќотеият, асоснокии илмї ва 

дарки хусусиятњои хоси инкишофи наќди адабї зоњир мешавад. Ба ин 

далел осори танќидии дар давоми солњои мавриди назар дар маљалла 

нашршуда тањлил ва арзёбї шуда, ќонунияти назарї ва амалии 

масъалањои дар миён буда муайян ва мушаххас карда шуд. Бинобар ин, 

тадќиќоти дар ин замина анљом гирифта, донишњои назариро оид ба 

наќди адабї ва равиши инкишофи он такмил мебахшад. 

Сарчашмањо ва маводи тадќиќот. Сарчашма ва маводи 

тањќиќот дар ин рисола маќолањо, гузоришњо, мусоњибањо ва таќризњои 

дар давоми солњои њафтоду навади садаи ХХ дар маљаллаи «Садои 

Шарќ» чопшудаи танќидї-адабї, суханронињои адибон дар анљуманњову 

љамъомадњо, маводи суњбатњои гирди миз, маљмўањои дастаљамъӣ ва 

алоњидаи мунаќќидон ва ќарорњои дахлдори соњавї буданд. 

Арзишњои амалии рисолаи тадќиќотї. Мавод ва натиљањои 

пажўњишро метавон њангоми таълифи китобњои «Таърихи наќди адабии 

тољик», «Таърихи адабиёти навини тољик», мураттаб сохтани китобњои 

дарсї ва васоити таълимї аз таърихи наќду адабиёти тољик, суханронињо 

аз боби масъалањои назарї ва амалии наќди адабї дар мактабњои умумї 

ва олї, њамчунин, чун асосњои назарї барои таълифи таърихи љомеи 

адабиёти навини тољик истифода кард. 
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Нуктањои асосие, ки ба дифоъ пешнињод мешаванд: 

–Вазъи сиёсї ва адабиву иљтимоии солњои њафтод ва навадум, 

хусусиятњои асосии раванди инкишоф ва бурду бохти наќди адабиро дар 

ин давра муайян мекунад. Дар асоси воќеияти сиёсиву иљтимої ва 

адабии ин давра ва маводи дар маљалла нашршуда хусусиятњои наќди 

адабї тањќиќ, тањлил ва арзёбї шудааст. Дар њамин равиш тамоюлњои 

мусбате, ки баъди нашри ќарори њизби коммунист «Дар бораи танќиди 

адабию бадеї» ба амал омад, муайян гардидааст. 

–Маљаллаи «Садои Шарќ» дар ин давраи мавриди назар барои 

ташаккул ва тањаввули наќди адабї, равишњои солиму судманди он 

сањми арзишманд гузошта, як силсила чорабинињоеро анљом додааст, ки 

то љое шароитро барои рушди афкори солим ва холисонаи њунариву 

зебоишиносї фароњам оварда, ба пешрафти ин соња мусоидат намудааст. 

Интихоб ва нашри маводи танќидї мавќеи маљалларо дар њифзи 

арзишњои касбии наќди адабї собит мекунад. Дар ин замина мавќеи 

зебоишиносии маљалла дар љойи аввал буда, љараёни дарки махсусият ва 

нављўињои наќди адабї дар шинохт ва арзёбии осори бадеї муњим ба 

назар мерасад. 

–Масъалањои ба таври љомеъ тањќиќнашудаи таърихи наќди адабї, 

аз љумла дар давраи мавриди назар зиёданд, ки дар ин радиф метавон аз 

сиёсати давлати ваќт дар тарњрезињои сиёсати адабї ёд кард. Дар бисёр 

њолатњо мањз њамин сиёсат равишњои инкишофи наќдро муайян мекунад, 

ки доирањои расмии илмиву адабї тарафдор ва амаликунандаи он 

буданд. Ин тамоюл мутаассифона, барои наќди адабии ин солњо мушкил 

низ будааст. Њамин тамоюл гоњо сабабгори бархўрди ѓайримунсифона 

ба эљодиёти адибони њунарманд шуда, монеи инкишофи адабиёти асил 

низ гардидааст. 

– Бо вуљуди монеањои мављуд наќди адабї дар ин давра пеш рафт, 

бо шохањои мустаќили наќди шеър, наќди наср, наќди наќд (худогоњии 

наќд), наќди махсуси тарљума ва адабиёти наврасону љавонон (бачагона) 
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људо шуд. Дар ин равиш савияи илмии мунаќќидон низ боло рафта, 

доираи жанрњои наќди адабї тавсиа ёфт. Таваљљуњи мунаќќидон ба 

љанбањои мавзўӣ, ѓоявї, шахсиятпардозї ва зебоишиноии осори бадеї 

афзуд. Наќди жанрњову сабки нигориши шоиру нависандагон низ аз 

хусусиятњои касбии наќди адабии ин давра дар сањифањои маљалла 

мебошад. 

Коркард ва татбиќи натиљањои тадќиќот. Диссертатсия дар 

љаласаи якљояи  кафедраи назария ва таърихи адабиёти факултети 

филологияи тољики ДДОТ ба номи С. Айнї № 6 аз 02 январи 2019 

муњокима ва ба њимоя тавсия шудааст. Натиљањои тадќиќоти илмї дар 

шакли панљ маќолаи илмї ва гузориш дар конфронсњои њарсолаи њайати 

профессорону омўзгорони Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон 

ба номи Садриддин Айнї зикр ёфтааст. Њаљми рисола аз 180 сањифаи 

компютерї иборат аст. 

Сохтори рисола. Диссертатсия аз муќаддима, се боб, хулоса ва 

рўйхати адабиёт иборат мебошад.  



 
 

- 10 - 
 

Боби I. Масъалањои назарї ва методологии наќди адабї  

дар маљаллаи «Садои Шарќ» 

1.1.Сиёсати адабї ва равишњои инкишофи наќди адабї 

Сиёсати адабиро дар замони Шўравї ќарорњои Кумитаи марказии 

њизби коммунисти Иттињоди Шўравї, нишондодњои анљуманњо 

(съездњо)-и њизб ва дар замина дастуру супоришњои њизби коммунисти 

Тољикистон муайян мекард. Њамин гуна ќароре, ки сиёсати адабии 

Њукумати Шўравиро дар соњаи адабиёт то октябри соли 1988 ќотеона ва 

пайгирона њимоят ва амалї кардааст ва дар муњити адабии Тољикистон 

низ ќарори њизби коммунист «Дар бораи журналњои «Звезда» ва 

«Ленинград» таъсиргузор будааст. Ин ќарор моњи октябри соли 1988 

бекор шуда бошад њам, таъсири зиёнбори он ба адабиёти Шўравии 

собиќ, аз љумла адабиёт ва наќди адабии тољик муддатњои тўлонї бар љо 

буд. Ин таъсирро фаќат нашри ќарори КМ њизби коммунист «Дар бораи 

танќиди адабию бадеї» [259] андаке коста бошад њам, вале сиёсати 

адабию фарњангї дар ихтиёр ва зери њукми њизб ва давлати Шўравї буд 

ва дар Тољикистон ин ќарорњо содиќона иљро мешуд. 

Бинобар ин, маљаллаи «Садои Шарќ» дар нашри маводи наќди 

адабї сароѓоз аз мавќеи ќарорњои анљуманњои њизб ва дигар амру 

нишондодњо ба осори адибон бањо додааст. Дар анљоми дањаи шаст ва 

оѓози солњои њафтодуми садаи гузашта сармаќолаи маљаллаи «Садои 

Шарќ» бо номи «Танќид ва љараёни адабї» [260] њамин гуна рисолатро 

анљом медод. Њадаф ва хости идораи маљалла дар пораи зер равшан баён 

шудааст: «Дар тањлили љараёни њаёти адабї ва наќди асарњои навини 

адабиёти мо мањаки асосии танќид, меъёри асосии тањќиќи танќидї бояд 

принсипи партиявияти адабиёт, принсипи марксистї –ленинї бошад. Мо 

дар ин роњ набояд ба субъективизми мањдуд ва дар зоњир илмї роњ 

дињем» [260, 3-5]. 

Сипас, дар сармаќола омадааст, ки мунаќќид дар баёни андешаву 

оро озод аст. Агар амри болоро бо ин назар дар тарозу андозем, натиља 
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ин аст, ки мањдудият дар баёни андеша њамчунон барљост. Дар маќола 

ќавї сохтани бунёди назарии наќди адабї, эљоди маќолањои тањлилї, 

барпо кардани мубоњисањои танќидї таъкид шуда, мањорати илмї ва 

њунарии мунаќќид њамчун омили аслии пешрафти соња эътироф шудааст. 

Маќола хусусияти дастурї дошта, сиёсати усулии адабии њизб ва 

давлатро дар соњаи адабиёт пайгирї кардааст [145, 6]. 

Нашри ќарори Кумитаи марказии њизби коммунист «Дар бораи 

танќиди адабию бадеї» низ асосан дунболагирї аз њамин гуна сиёсати 

адабї буда, маќолаи А. Сайфуллоев «Танќид ва адабиёти имрўз» як навъ 

њамовозї ба ќарори мазкур аст. Ин маќола матни суханронии муаллиф 

дар пленуми дуюми Иттифоќи нависандагон буд, ки баъди нашри 

ќарори зикршуда баргузор шуд ва сиёсати адабии њизбро дастгирї ва 

таблиѓ мекард. Аз љумла, муаллиф танќиди адабиро аз љумлаи 

масъалањои аввалиндараљаи њаёти иљтимої ва адабї дониста, таъкид 

менамояд, ки ин њуљљатро њамчун василаи рањнамои адибон боэътибор 

медонад ва бояд «њодисањо, тамоюл ва ќонунияти протсеси њозираи 

бадеиро чуќур тањлил карда, ба пайдо гардидани принсипњои ленинии 

партиявият ва халќият њарљониба ёрї расонад, барои дараљаи баланди 

ѓоявию эстетикии санъати советї, ба муќобили идеологияи буржуазї 

собитќадамона мубориза барад. Танќиди адабии бадеии советї 

анъанањои эстетикаи марксистї-лениниро инкишоф дода, бояд амиќии 

бањси идеявї, амиќии тањлили сотсиалиро бо серталабии эстетикї, 

муносибати эњтиёткорона ба истеъдод, ба љустуљўи самарабахши эљодї 

пайваст кунад» [224, 111]. 

Дар он замон, азбаски тањлили њодисањо, тамоюл ва ќонуниятњои 

љараёни адабї танњо аз мавќеи идеологияи њукмрон имкон дошт, 

муаллиф дар сари тањлили тезисњои ќарор андешаи мустаќил надорад ва 

ин амали ў ифодагари хусусияти итоаткории наќд ва дастандаркоронони 

он ба идеологияи њоким мебошад. Худшиносии наќд танњо аз мавќеияти 
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идеологияи њоким имконпазир ва амалишаванда буд, ки маљалла ва 

муаллифони он љонибдор ва таблиѓгари он буданд.  

Равиши инкишоф ва моњияти њунарии наќди адабиро таваљљуњи 

мунаќќидон ба сиёсати расмї ва хостањои он муайян мекунад. Дар ин 

замина китоби С. Табаров «Симои љовидонии пешво дар адабиёти 

тољик»-ро А. Сайфуллоев аз таълифоти наќди адабї ба шумор меоварад 

ва камбудии наќдро дар он мебинад, ки ноќидон пеши роњи тамоюли 

бетаваљљуњии адибон ба «ќањрамони муњтарам»-ро намегиранд. Бинобар 

ин, тасвири симои «одамони майда» дар осори бадеї афзалият пайдо 

кардааст. Мавќеи биниши сиёсию идеологї ба А. Сайфуллоев имкон 

намедињад, ки назари Х. Мирзозодаро оид ба адабиёти љадидия пазирад, 

баръакс ин љараён ва тарафдорони онро мањкум таъбир мекунад. Ба ин 

дастур ќарору дастурњои расмиро ў њамчун василаи боэътибори ситоиши 

як гурўњ ва мазаммати гурўњи дигар ба назар мегирад. Дар ин маќола 

мунаќќид куллан тобеи дидгоњњои расмї буда, мустаќилияти фикриву 

касбї надорад, яъне комилан тобеи идеологияи расмї ва дастурњои 

фармуда мебошад ва табиист, ки дар он рўзгор зиёд аз ин коре њам карда 

наметавонист. 

Соли 1973 маљалла дар атрофи масъалањои насри муосир мубоњиса 

доир кард, ки як навъ посух ба ќарори њизб оид ба наќди адабию бадеї 

мебошад. Ин гуфтугў бо маќолаи М. Шукуров «Ќањрамони њаёт- 

ќањрамони адабиёт» шурўъ шуда, бо навиштањои Р. Амонов «Њаќиќати 

бадеї ва њаќиќати зиндагї», А. Набиев «Дар роњи љустуљў», Ю. Акбаров 

«Тањќиќи бадеии рўзгори шўрангез», А. Сайфуллоев «Мавзўи таърихї ва 

аќидањои интернатсионалии нависанда», Ш. Мањкамова «Ќањрамони 

мусбат ва тасвири замон», Љ. Баќозода «Тасвири инсон дар њикоя» ва А. 

Усмонов «Образи њаљвї дар насри бадеї» идома ёфтааст. 

Идораи маљалла ин бањсро дар сармаќолаи шумораи якуми соли 

1974 љамъбаст карда, дар бораи њадаф ва вазифањои он навиштааст: 

«Мубоњиса дар атрофи масъалаи тасвири симои одами муосир дар наср 

ва конференсияе, ки дар шањри Ленинобод (Хуљанд) дар хусуси «Мавзўи 
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таърихию револютсионї дар насри тољик» шуда гузашт, мисол шуда 

метавонад. Ин мубоњисаву конференсия нишон доданд, ки мунаќќидон 

ва адабиётшиносон аз ќарори КМ КПСС «Оид ба танќиди адабию 

бадеї» хулосањои лозима бароварда истодаанд» [200, 113]. 

Ин хулоса ба он ишора мекунад, ки ќарорњои роњбарияти њизбї ва 

давлатиро ањли адаб иљро мекунанд. Ба фикри мо њадаф тасдиќ ва 

таъкиди тобеият асту бас. 

А.Њакимов дар маќолаи «Танќид ва љараёни адабї» ба ќарори 

зикршуда ишора карда менависад: «Моњияти танќиди адабии бадеї, 

чунон ки дар ќарори КМ КПСС оид ба танќиди адабии бадеї 

хотирнишон шудааст, дар он аст, ки вай на танњо вазифаи «шорењи» 

адабиётро ба зимма дорад, зиёда аз ин, вай барои ташаккули завќи 

эстетикї ва такомули тафаккури бадеии хонандагон хизмат мекунад» 

[276, 110]. Дар ин замина муаллиф ба хулоса меояд, ки танќид як њиссаи 

адабиёт ва илм буда, ба ташаккул ва такомули љараёнњои адабї ва 

назарияи худшиносии он мусоидат менамояд. Муайян кардани 

тамоюлњои љараёни адабї низ вазифаи танќид аст» [276, 124]. 

Сипас, муаллиф мушаххасан вазифаи аввалини танќидро дар 

дахолат ба масъалањои муњими замон мебинад, ки њадафи муайянкунии 

сиёсати адабиро дорад. Танќид, ба назари ў, моњияти осори бадеиро 

вобаста ба инъикоси воќеияти замони њозира мешиносад ва ќадр 

мекунад. Хулосаи ў ин аст, ки танќид ба љараёни адабиёт бањо медињад 

ва ба муаллифи асари бадеї ва хонанда нигаронида шудааст. 

Мунаќќид арзиши њуљљатњои њизбиро дар љои аввал гузошта, таъкид 

њам мекунад, ки нишондодњои њизб роњи инкишофи ояндаи 

адабиётамонро муайян мекунад. Вазъи танќиди адабї ва равиши 

инкишофи он аз мавќеи ќарорњои њизб шарњу тафсир карда мешавад. 

Ин андешаи А. Њакимов минбаъд низ дигар нашуда, дар маќолаи 

«Масъалањои адабиёт- масъалањои танќиданд», ки ибтидои солњои 

њаштодум дар маљалла чоп шудааст, моњияти дастурї касб мекунад. Аз 



 
 

- 14 - 
 

љумла, ў навиштааст, ки «танќиди адабию бадеї дар њама гуна шакли 

зуњуроти худ комилан партиявист. Партиявияти танќид дар он аст, ки 

ѓояњои Партияи Коммунистиро дар адабиёт тарѓиб мекунад, таваљљуњи 

адабиётро ба масъалањои муњими иљтимоию иќтисодї, ахлоќию 

маънавии љамъият равона месозад, барои ривољи услубњои гуногун ва 

њаррангии адабиёт мекўшад, тозаљўињои манфиатнокро дастгирї 

менамояд, љараёни асосии адабиётро муайян мекунад» [275, 133].  

Ду маќолаи дигар, ки аслан матни суханронии муаллифон дар 

пленуми дуюми садорати Иттифоќи нависандагон мебошад, дурнамои 

сиёсати адабиро дар заминаи нишондодњои њизби коммунист муайян 

кардааст. Инњо маќолањои А. Сайфуллоев «Танќид ва адабиёти имрўз» 

ва Р. Њодизода «Танќиди адабї ва масъалањои бадеияти адабиёт» 

мебошанд. А. Њакимов ин ду маќоларо наќд карда, дар ин замина 

мунаќќидони фаъол, аз ќабили М. Шукуров, Р. Њодизода, Р. Амонов, А. 

Сайфуллоев, С. Табаров ва љавонони он рўзгор Х. Шарифов, Љ. 

Баќозода, А. Сатторов, Њ. Шодиќулов ва Ю. Акбаровро зикр мекунад. 

Дар хотима ў аз ќарори КМ њизби коммунист иќтибоси тўлонї оварда, 

ба рањнамоии бебадали њизбї дар соњаи адабиёту фарњанг таъкид 

мекунад [276, 121]. Маќола ситиоишномаи ќарори мазкур буда, 

масъалањои бунёдии адабиёт ва инкишофи онро ба миён нагузоштааст. 

Маќолаи Х. Отахонова «Мавќеи танќиди адабї дар инкишофи 

адабиёт» низ дар ситоиши ќарорњои анљумани бисту панљуми њизби 

коммунист буда, тамоми муваффаќияти адабиёти тољикро мањсули «дар 

амал татбиќ намудани нишондодњои программавии партияи 

коммунистї» [217, 105] медонад. 

Унвони бисёре аз маќолањои чопшуда худ ифодагари сиёсати њизби 

коммунист ва давлати Шўравї дар соњаи адабиёт мебошанд. Масалан, 

С. Табаров маќолаашро «Ќарорњои партия ва инкишофи танќиди адабї» 

унвон карда, ќарори маълуми «Дар бораи танќиди адабию бадеї»-ро 

рањнамои адабиёт ва њунари асил медонад [259, 116] ва таъкид њам 
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мекунад, ки ќарори КМ КПСС «Дар бораи танќиди адабию бадеї»-ро 

барномаи эстетикї, платформаи адабию бадеии санъати сотсиалистї ва 

муайянкунандаи роњу равиши инкишофи танќиди адабиёту санъати 

сермиллати советї номидан мумкин аст» [259, 116]. 

Аз ин ва бисёре аз маќолањои дигар бармеояд, ки сиёсати адабї дар 

он давра пеши роњи њама гуна дигарандеширо гирифта, адабиётро дар 

ќолаб нигоњ медоштааст. Ин њамон равиш буд, ки ќарори КМ њизби 

коммунист «Дар бораи журналњои «Звезда» ва «Ленинград» нисбат ба 

адабиёт раво дида буд ва дар ваќташ нависандаи рус Зощенко ба дастури 

зер ба он эътироз карду ситезаш ба љое нарасид ва њизбу давлат чопи 

осорашро мамнуъ эълон карда буданд. Ў навишта буд, ки «Намешавад 

адабиётро мутамарказ сохт. Ин корро дар истењсолот метавон кард, вале 

дар адабиёт не. Ин низоми нодуруст аст ва ба он меоварад, ки мо бе 

адабиёти асил мемонем» [128, 178]. 

Воќеан, ќарорњои пешинаи њизб ва ќароре, ки С. Табаров онро 

њамчун далели «роњбарии партия ба кори танќиду адабиёт» тавсиф 

мекунад, њадафи адабиётро ба аслиња табдилдињї дошт. С. Табаров 

таърихи роњбарии њизб ба адабиёт ва танќиди адабиро зикр карда, 

миёни ин ќарорњо њељ фарќе намебинад. Њамаи он ќарорњо хуб будаанд 

ва ба адабиёту ањли адаб рањнамоии содиќона доштаанд. Њадафи аслии 

муаллифи маќола њамчун аслињаи идеологї нигоњ доштани танќиди 

адабї мебошад. Дар нињояти кор С. Табаров мањдудияти даъвоњои 

идеологиро ба адабиёт њис карда, ба масъалањои умумии танќиди адабї 

мурољиат мекунад ва менависад: «Ва ба ин фикрњо он њаќиќатро низ 

бояд илова намуд, ки гуногунии фикр, боигарии аќидањои адабї –

эстетикї, ифодаи маќсади ѓоявї, гуногунуслубї, фарќияти тавзењот ва бо 

бањодињї муайян кардани меъёри бадеиёт ва монанди онњо имрўз њам аз 

ќонунњои асосии танќиди адабии советї ба шумор мераванд» [259, 117]. 

Мунаќќид аз «ќонуниятњои асосии танќид» ба тариќи умумї ёд 

мекунад ва дар он рўзгор наметавонист аз ќурбониёни «рањнамоињои 
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њизб» дар соњаи адабиёт ёд кунад. Вале ў яктарафагии муносибати њизбу 

давлатро ба адабиёт њис карда, тарзњои гуногуни назару муносибатро ба 

адабиёт имконпазир дониста, дахолати мунаќќидро њамчун табиб дар 

шакли зер ба љараёни адабї ва сарнавишти њунарии адиб лозим медонад. 

Ба назари ў мунаќќид «метавонад ба чунин асарњо диагнози конкретї-

љамъиятї, диагнози таърихї - адабї ва идеявї - эстетикї гузорад, бо 

диагнозу фарзияи илмї - эстетикї ва тањлили обективї ба асосњои 

идеявї - тематикї, идеявї - бадеї ва эљодиёти адиб ва њатто ба рушду 

камолоти мањорати ў таъсир расонад ва бо њамин њам ба таќдири 

адабиёти муосир ва њам ба эљодиёти минбаъдаи санъаткорон дахолат 

намояд» [259, 124]. 

Аз дидгоњи С. Табаров танќиде, ки ба эљодиёти ањли њунар дахолат 

карда метавонад, танњо танќиди идеологии коммунистї аст. Танќид бояд 

њаќиќати бадеиро ба њаќиќати воќеї муќоиса кунад ва дар маърифати 

њар ду ширкат варзад. С. Табаров аз њимоячиёни љаррори равияи 

коммунистии танќиди адабї буд. Аз њамин мавќеъ ў мунаќќидонро 

«таълимдињанда ва муаллимони њаќиќии нависандагон» ва «мураббии 

љараёни адабиёти муосир» [259, 118] мешиносад. Ба назари ў осори адабї 

бояд «аз нуќтаи назари талаботи эстетикаи марксистї-ленинї ва 

нишондодњои КПСС тањлилу тасдиќ гарданд» [259, 118]. Шубњае нест, ки 

ин мунаќќид бисёр хостааст адабиёт ва нависандагон куллан итоатгари 

њизб ва сиёсати он дар соњаи адабиёт бошанд. Меъёри арзёбии осори 

њунарї барои мунаќќид танњо њуљљатњои њизби коммунистї асту бас. 

Танќид барои ў аслињаи тарбия буда, муќобили њама гуна мустаќилият 

ва дигарандешї равона карда шудааст, ки маљалла низ бо мунаќќид 

њамфикр мебошад. 

Њамин тариќ, дар аксари маводе, ки маљалла чоп кардааст, танќиди 

адабї «кори идеологї», «аслињаи муњими пропаганда», василаи 

«тарбияи коммунистї», «тарбияи коммунистии мењнаткашон», 

«мададгори њизб ва давлат» ба шумор омадааст. Њамаи ин андеша ва 
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маќсади мењварии танќид буда, роњњои амалї сохтани онњо низ замина 

ва њадафњои идеологиву табаќотї дорад. Хулосаи мунаќќид ин аст, ки 

ќарорњо ва њуљљатњо «дар роњи инкишофу равнаќи танќиди адабї-бадеии 

советї маќоми калон бозиданд ва онњо ин намуди санъатшиносиро ба 

ќуллаи боз њам баландтари тараќќиёт расонданд» [259, 120]. 

Вале муаллиф «ин ќуллаи баландтар»-ро ба хонанда равшан сохта 

наметавонад. Маљалла низ дар асл барои ошкор кардани њаќиќати 

масъала талош надорад ва хонанда хулоса мекунад, ки аксари ин 

дастовардњо љуз даъво чизи дигаре нест. Маќсад дастгирии сиёсати 

адабии њукмрон ва дар доираи идеологияи синфиятгаро ва вулгарии 

адабї нигоњ доштани наќди адабї ва адабиёти бадеї мебошад. 

Маќолаи дигари С. Табаров «Ќарорњои партия ва инкишофи 

танќиди адабї» [259] ба муносибати дањсолагии ќарори зикршудаи КМ 

њизби коммунист ба чоп расидааст. Маќолаи мазкур дар њимоя ва 

таблиѓи сиёсати идеологї ва табаќотии адабии он рўзгор навишта шуда, 

аз љониби «Садои Шарќ» њамчун маќолаи бунёдии рањнамо пешнињод 

шудааст, ки ифодагари мавќеи манфии маљалла дар шинохт ва арзёбии 

љараёни адабї мебошад. 

Маљалла барои таъкиди сиёсати њизб дар соњаи адабиёт аксаран ин 

гуна маводро дар шумораи аввалини сол чоп карда, ба ин васила сиёсати 

рањнамоиро дар соњаи наќди адабї амалї месозад. Дар маќолаи 

зикршуда С. Табаров ќарорњои шаст сол пеш дар соњаи адабиёт 

ќабулшударо зикр карда, њамаи онњоро «барномаи кори эљодии 

мунаќќидон» [259, 117] ба шумор оварда, аз аввалин ќарори њизб «Дар 

бораи сиёсати партия дар соњаи адабиёти бадеї” пораи зерро иќтибос 

мекунад: «Танќид фаќат он ваќт ањамияти чуќури тарбиявї пайдо карда 

метавонад, ки ба бартарии идеявии худ такя намояд. Танќиди марксистї 

бояд аз муњити худ њамагуна њавобаландии коммунистии даъвогарона, 

чаласаводона ва худписандонаро ќатъиян пеш кунад. Танќиди марксистї 

бояд дар пеши худ шиори таълим гирифтанро бимонад ва дар муњити 
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худ ба њама гуна бењуданависї ва гапњои худбофта зарба занад» [259, 

117]. Мунаќќид ањли танќидро даъват мекунад, ки «дар дасти партия яке 

аз аслињањои тарбия будани танќиди адабї»-ро дарк кунанд. С. Табаров 

дар маќолаи «Њаќиќатро бояд кушода гуфт» низ пеш аз њама ба моњияти 

идеявии ќарорњо ва дастурњои назариву усулии њизб таваљљуњ карда, 

тањлили љанбаи њунарии осори бадеиро фурў мегузорад. Фаќат дар 

анљоми маќола гила пеш меорад, ки мунаќќидон «солњо дар бораи 

њодисањои адабии љорї, эљодиёти санъаткорони замони худ, асарњою 

маљмўањои људогонаи нависандагони муосир ва дигар муаммоњои адабї 

ќариб ягон таќриз, маќола ё асаре эљод накардаанд» [255, 119]. Ин даъво 

низ аз воќеият фосила дошта, бо оњанги таъќибии ќарорњои њизбї 

њамсадо мебошад. 

Дар солњои њафтоду њаштод маљалла ба инъикоси сиёсати њизб дар 

бораи наќди адабї хеле зиёд диќќат дода, ба ин васила равиши наќди 

иљтимоиву идеологиро пайгирї кардааст. Маќолањои А. Њакимов 

«Танќид ва љараёни адабї» [276], М. Ќаноат «Бо роњи Ленин ва партия» 

[209], М. Шукуров «Бо дили шуълавару сухани бурро» [297] ва ѓайра 

њамин гуна сиёсати адабиро дастгирї ва таблиѓ кардаанд. 

Сиёсати адабї бо расидани замони бозсозї моњиятан дигар нашуд, 

вале љустуљўњое дар ин замина аз љониби маљалла роњандозї гардид. 

Нахустин коре, ки анљом гирифт ва то солњои аввали дањаи навад идома 

ёфт, рањнамоии мунаќќидон дар шинохти моњияти адабиёти асил, фурў 

гузоштани хулосабарорињои ќолабї, иќтибоси афкори идеологї, 

тањлили пањлўњои зоњирии эљодиёт, тарафдории иљтимоигароии мањз ва 

ѓайра буд, ки бо ин амал маљалла, кам бошад њам, барои пешрафти 

наќди асил талош варзид. Аз нашри бисёр маќолањо метавон чунин 

натиља гирифт, ки маљалла дар ин давра тарафдор ва таблиѓгари наќди 

воќеан адабї ва њунарї буда, барои барљоии усулњои наќди мушаххаси 

адабї ва наќде, ки метавонад осори бадеиро аз мавќеи таърихият тањлил 
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карда, арзишњои бадеї ва зебоишинохтии онро муайян намояд, талош 

варзидааст. 

Дар ин замина дар маљалла маќолањои М.Шукуров «Аз паи дарёфти 

фањмиши нав» [300, 114-122] ва Х. Шарифов «Марзи адабиёт» [290, 114-

120], А. Њакимов «Њарфи хеш дар даври хеш» [271, 118-125] ва ѓайра чоп 

шуд, ки моњияти сиёсати нави адабиро равшан карда, асосњои назарии 

равиши тозаеро дар наќди адабии тољик пайрезї намудааст. Муаллифон 

роњи бозгашт бар шинохт ва арзёбии адабиёти асилро роњи халосии наќд 

ва адабиёт аз иљтимоъгароии дурушт ва сиёсатфурўшии мањз таъбир 

карда, дар ин равиш сиёсати воќеии адабиро василаи ќадршиносии 

адабиёти асил дониста буданд. 

М. Шукуров бо маќолаи дар боло зикршуда аз равиши тозаи наќд 

мужда дод, ки тобеияти идеологї ва табаќотиро намепазируфт. Муаллиф 

таъкид карда буд, ки «замони мо навназарї, биниши тозаи танќидї 

талаб дорад» [300, 115]. Ин биниш айбљўии мањзро бояд истисно кунад, 

зеро гунањкори асосї дар ривољи тамоюлњои манфии адабї, аз љумла 

наќди адабї «низоми пурнуќси иљтимоию сиёсии сотсиализми казармагї 

(сарбозхонагї)» буд [300, 122]. Муаллиф зуњур ва ривољи наќдеро зарур 

ва сариваќтї медонад, ки «манзараи воќеии њаёту адабиёт» -ро намоён 

созад. Ин андешањо ва баъзе маќолањое, ки ин донишманд дар ибтидои 

солњои навад нашр кард, аз моњият ва равиши тозаи наќд мужда медод, 

ки мутаассифона, бо саршавии нооромињои кишвар бо сабабњои муайян 

ташаккул наёфт. Дар њар сурат, охири солњои њаштод ва ибтидои навад 

замони зуњури равиши тозаи наќд аст, ки назари љомеи иљтимоиву 

њунарї ва зебоишиносї меъёри њунаршиносии он буд. 

Равиши ин гуна наќдро, чунон ки Х. Шарифов мефармояд 

«эътибори сухан ва бадеият - обу гили хишти иморати адабиёт» [290, 114] 

муайян мекунад, ки на њама пайраваш буданд. 

Дар ин замина аз тањлилу арзёбињои анљомдода чанд нуктаро ба 

тариќи хулоса метавон зикр кард:  
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1. Маљаллаи «Садои Шарќ» дар солњои мавриди назар сиёсати њизби 

коммунист ва давлати Шўравиро дар соњаи адабиёт, аз љумла наќди 

адабї ба роњбарї гирифта, моњияти онро бо сиёсати љорї баробар 

медонист. Бинобар ин, маводе, ки дар ин замина дар маљалла чоп 

шудааст, пеш аз њама, сиёсати адабии шоеъро таблиѓ ва дастгирї мекард. 

Наќди ин давра, бахусус солњои њафтод ва ибтидои њаштод наќди 

идеологї буд ва манфиатњои њизбиро дар соњаи адабиёт њимоя мекард. 

Мунаќќидоне чун С. Табаров аз њимоятчиёни љаррори ин гуна наќд буд 

ва адабиётро аз мавќеи талаботи идеологии њизб наќду арзёбї 

мекарданд. Дар ин равиш наќди ин солњо ба тањлили мавзўии осори 

адабї гаравида, ба унсурњои њунарї эътибор намедод. Равиши инкишоф 

ва моњияти њунарии наќди адабї зери таъсир ва хостањои сиёсати расмї 

шакл гирифта, устувор мегардид. 

2. Дар аксари маќолањо, суњбатњои гирди миз ва тафсирњое, ки дар 

маљалла чоп шудаанд, танќиди адабї љузъи кори идеологї, василаи 

таъсиргузорї, таблиѓ ва тарбияи коммунистї, мададгори њизбу давлат 

шинохта шуда, њадафњои касбии он низ бо њадафњои њизбу давлат як 

дониста шудааст. Маќолањои Х.Отахонова «Мавќеи танќиди адабї дар 

инкишофи адабиёт», С. Табаров «Ќарорњои партия ва инкишофи 

танќиди адабї», Р. Њодизода «Танќиди адабї ва масъалањои бадеияти 

адабиёт» ва чанде дигар, ки зикр шуд, њадафи идеологии наќди адабиро 

«њамчун яроќ» муайян ва арзёбї намудаанд. 

3. Дар наќди ин давра арзёбии мавзўии осори бадеї нуфуз дошта, ба 

пањлўњои њунарии осори шоиру нависандагон кам диќќат дода шудааст. 

Пафоси баланди тараннуми бойигарињои маънавї ва ѓояњои олии 

сотсиалистї, мубориза бо ахлоќи буржуазї ва таблиѓи некўтарин 

принсипњои ахлоќи коммунистї авлавияти дидгоњњои усулиро дар наќди 

ин давра муайян мекард ва тобеи сиёсати давр будани онро собит месохт. 

4. Нимаи дуюми солњои њафтодумро метавон то љое заминагузори 

равиши тозаи наќди адабї унвон кард. Бо вуљуди он ки таъсири 

идеологї ба муњити адабї зиёд буд, маљаллаи «Садои Шарќ» дар шинохт 
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ва арзёбии љараёни адабї ва пешрафти наќди адабї сањмгузор аст. 

Бахусус, мубоњисањое, ки дар атрофи мавзўъњои «Ќањрамони њаёт- 

ќањрамони адабиёт», шеъри муосири тољик ва масъалањои насри муосир 

маљалла ташкил кард, сиёсати адабии њизбу давлатро дунбол карда 

бошад њам, тарзу тариќи тозаеро дар наќду арзёбии осори бадеї ба роњ 

андохт. Маводи дар ин замина чопшуда, дар баробари гаравиш ба наќди 

иљтимої пањлўњои њунарии эљодиёти шоиру нависандагонро низ 

мавриди арзёбї ќарор додаанд. Ба ин васила нашри назарњои гуногуни 

танќидї кам бошад њам, фароњам омад. 

5. Аз нимаи дуюми солњои њаштодум давраи тозаи наќди адабии 

тољик оѓоз мегардад, ки дар баробари дунболагирии сиёсати њизб дар 

соњаи адабиёт, ба равиши наќди солим асос гузошт. Муњити 

озодандешиву ошкорбаёнї ба рушди наќди солим мусоидат кард. 

Ташкили суњбатњои гирди миз оид ба масъалањои таърихи адабиёт, 

шеъри муосир ва мунозира доир ба насри имрўза равиши тоза ва касбии 

наќдро ривољ бахшид, ки то оѓози нооромињои кишвар идома ёфт ва бо 

фарорасии ин марњила ба ифодаи Х. Шарифов «дар Тољикистон алангаи 

оташи наќд то љое коњиш» [290, 120] ёфт. 

 

1.2. Жанрњои наќди адабї ва хусусияти тањлилии онњо 

Наќди адабї дар гузашта ба ин шаклу шева, ки њаст, вуљуд надошт. 

Наќди шеър ё наср дар шеъри шоирон, рисолањои назарї ва тазкирањо 

бо тарзњои гуногун ифода мешуд. Ин гуна наќд асосан бунёди филологї 

дошта, хусусияти балоѓї ва луѓавии асарро тањлил ва арзёбї мекард. 

Табиист, ки наќди гузашта њавзаи хос ва мушаххаси жанрї низ надошт. 

Таърихи адабиёти навини тољик бо наќди комилан нав ва нисбат ба 

наќди пешин пурмоятар шурўъ мешавад. Аз оѓози ин таърих мунаќќидон 

дар пайравї ба наќди адабии Шўравї дар ќолабњои гуногуни жанрї асар 

эљод мекарданд. Ин асарњои танќидї дар шаклњое, ки барои матбуот ва 

муњити адабии Шўравї љоиз буд, эљод мешуданд. Ба ин тарз аввалин 
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таќриз, маќола, мусоњиба, муколама ва монанди инњо ба миён омад, ки 

бо гузашти ваќт шакли устувор пайдо кард. Ба ифодаи сањењтар, 

жанрњои наќди адабии русї бо ном ва шаклу мундариљаашон ба наќди 

тољикї кўчиданд ва мавќеъ пайдо карданд. Ин воќеияти њаёти адабї буд, 

ки зери таъсири сиёсат ва адабу фарњанги русї ба воќеият табдил ёфт. 

Чун меъёрњои идеологї ва синфї тарозудори воќеияти њаёти адабї 

буданд, жанрњои наќди адабї низ аксаран зери таъсири сиёсати расмї 

шакл гирифта ва корбаст шудаанд. Ба ин далел, онњо гоњо мањдуд, гоњо 

ќолабї ва гоњи дигар хеле сиёсиву табаќотї ба назар меоянд [145, 12-14]. 

Аз таљрибаи маљаллаи «Садои Шарќ» дар нашри маводи танќидї 

метавон гуфт, ки аз рўйи шакл табаќабандии жанрњо бесуд аст. Ин 

жанрњо њар кадоме ба њоли худ мављуданд, ё ба вуљуд меоянд. Барои 

шинохтан ва арзёбии ин таљриба аввалан, тафовут додани хусусияти он 

муњим бошад, сониян, ин таљрибаро аз назари илмиву њунарї бояд 

арзёбї кард. Агар аз њамин мавќеъ ба таљрибаи маљалла дар корбасти 

жанрњои наќди адабї таваљљуњ кунем, он ваќт зарурати ба жанрњои 

хурду миёнаву бузург таќсим кардан аз байн меравад. Дар ин равиш 

арзиши илмиву тањќиќї ва њунарии онњо бояд эътибор дошта бошад, на 

њаљм. Аз ин мавќеъ мо њама гуна гурўњбандї ё табаќабандии сунъї ва 

зоњириро фурў гузошта, дар заминаи нашри маводи интиќодї дар 

маљаллаи «Садои Шарќ», жанрњои наќд, аз љумла маќола ва чењраи 

адабиро мавриди тањлил ва арзёбї ќарор додем. 

Профессор А. Сатторзода (А. Сатторов) навишта буд, ки «Мисли 

он, ки њар як шеъру достон ва ё роману повест, њикояву песса шакли 

тозаву оњанги тозаро талаб мекунад, маќолањои људогонаи як мунаќќид 

низ ба таќозои мавзўи худ бояд ќолаби гуногун дошта бошад» [245]. 

Назари ин муњаќќиќ дар ин самт нисбат ба жанрњои наќди адабї мусбат 

набуда, кўшиши мунаќќидонро дар «тозагии сабки баён» [245] низ ночиз 

мењисобад ва ба хулоса меояд, ки «љои тааљљуб он аст, ки дар рўзгори мо 

тамоми жанрњои адабиёт тараќќї кардааст ва таѓйиру такмил ёфтааст, 
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ба љуз жанрњои наќди адабї. Бадии кор дар он аст, ки мунаќќидони 

тољик њатто аз куњнатарин ва маъмултарин жанрњои наќди адабї низ ё 

истифода намекунанд ва ё баръакс, истифода баранд њам, нињоят кам. 

Барои мисол, дар наќди адабии солњои охир таълифи портретњои адабї 

ќариб ба назар намерасад» [245, 129]. 

Ваќте ки маводи дар давраи мавриди тањќиќ дар маљаллаи «Садои 

Шарќ» чопшударо аз назар мегузаронидем, сарфи назар аз баъзе 

пешравињо, дар сохтори мундариљавию шаклии жанрњои наќди адабї, аз 

љумла маќола, ки мавриди арзёбї ќарор гирифтааст, њолат анќариб 

њамон аст, ки А.Сатторов њанўз соли 1969 мушоњида карда будааст. 

Яке аз хусусиятњои муњими осори наќдие, ки дар маљалла нашр 

шудааст, дар он аст, ки муаллифони маќолањои танќидї дар ваќти 

арзёбї кардани асарњо, пеш аз њама, ба мавзўи асар таваљљуњ мекунанд. 

Ин њодиса ба он вобаста аст, ки дар адабиёти Шўравї интихоби мазўъ як 

навъ пешакї мавќеи сиёсиву иљтимоии муаллифро муайян мекард. Ин 

тамоюли њунарї доираи алоќаву таваљљуњи адабиёт ва наќди адабиро 

мањдуд мекард. Сабаби ин њодиса гароиши сахтфеълона ба ѓояњои 

сотсиализм буд, ки њамчун дастур ањли адабро дар тобеияти худ нигоњ 

медошт ва аз ањли ќалам таќозо мешуд, ки дар ваќти арзёбии мавзўъ 

пухтагии он, мумтозиву ањамиятнокии воќеањои тасвиршаванда ва ѓайра 

ба эътибор гирифта шавад. Аз ин мавќеъ аксари маќолањо ва осори дар 

жанрњои наќди адабї таълифшудаву дар маљалла чопшуда, њамин 

талаботро ба эътибор мегирифтанд ва ин њолат заминагузор ва 

ривољбахши нуќси ќолабї дар наќди тољик гардид, ки то имрўз идома 

дорад. 

Раљаб Амонов маќолаи худро, ки ба тањлили романи «Духтари 

оташ»-и Љалол Икромї бахшидааст, аз баёни андешањо дар атрофи наќш 

ва љойгоњи мавзўи асар дар адабиёти тољик оѓоз мекунад ва тафсил 

медињад. Барои ба таври айнї нишон додани моњияти чунин муносибат 

аз маќолаи зикршуда иќтибос меорем: «Духтари оташ» њаёти пойтахти 
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аморати Бухоро, зиндагии мардуми яке аз шањрњои калон ва ќадими 

Шарќ- Бухорои куњнаро пеш аз Револютсияи Кабири Сотсиалистии 

Октябр ва дар арафаи Инќилоби Бухоро инъикос мекунад, яъне роман 

давраеро дар бар мегирад, ки дар «Ёддоштњо»-и устод Айнї, повестњои 

«Љаллодони Бухоро», «Марги судхўр» ва романи «Ѓуломон» ва 

«Дохунда»-и ў тасвир гардидааст. Асарњои С. Айнї њамаи љињатњои 

њаёти мардуми ин шањрро, аз ањли мењнат, дењќонони камбаѓал, косибон, 

ѓуломон ва мударрисону талабагони мадраса сар карда, то кору кирдори 

амир ва дарбориёни амирро инъикос менамояд» [172, 124].  

Сипас, муаллифи маќола суол мегузорад, ки дар роман рољеъ ба 

њаёти мардуми Бухоро чї чизи наве дода шудааст ва љавоб медињад: 

«Пеш аз њама, бояд ќайд кард, ки Љалол Икромї бо романи нави худ як 

мавзўи нав ба миён овард. Ин мавзўи њаёту муборизаи занњо, зиндагии 

душвори модарон, занон ва духтарони мазлуми тољик аст. Фољиаи 

занони тољик дар љамъияти феодалї, њаёти онњо дар паси деворњои 

баланд, дар њавлињои дарун, дар зери фаранљиву чашмбанд њанўз дар 

адабиёти тољик ин андоза васеъ ва барљаста тасвир наёфта буд, њанўз 

асаре ба миён наомада буд, ки дар он тоќатнопазирии зиндагии занони 

тољик ва муборизаи шадиди занон барои озодї ва бахту саодати худ бо 

тамоми пањлуњояш инъикос гардида бошад» [172, 117]. 

Аз ин ду иќтибос бармеояд, ки наќди мунаќќид дар маќола мавзўї 

буда, пањлўњои њунарии масъала чандон мавриди таваљљуњ набудааст. Ин 

тамоюл хусусияти бештарини маќолањои дар маљалла чопшударо 

ташкил медињад. 

Имтиёз доштани наќди мавзўї нисбат ба арзёбии хусусиятњои 

бадеии асар махсусияти мундариљавии маќолањои дар «Садои Шарќ» 

чопшударо муайян мекунад. Чунин усули тањлил дар маќолањо, ки 

арзишњои бадеиву забоншинохтии осори бадеиро ба зинаи сонї 

мефарорад, аз яктарафа сурат гирифтани бањодињї нисбат ба асари 

бадеї дар наќди замони худкомагї гувоњї медињад. Ин тарзи наќд 
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тамоюли иљтимоии ошкоро касб намудани жанри маќоларо дар 

баробари арзёбии хусусиятњои бадеии асар муайян мекунад. 

Њангоми тањлили сохтори асар низ дар маќолањо ањамияти мавзўъ 

таъкид карда мешавад. Масалан, муаллифи маќолаи зикршуда таъкид 

мекунад, ки дар асар наќши роњбарикунандаи њизб нињоят кам инъикос 

шудааст. Ин тарзи арзёбї на дар асоси ќонуниятњои шоеъи сохтори асар, 

инкишофи образњо ва тамоюли ѓоявию зебошинохтии шоир ё нависанда 

собит мегардад, балки бо нишондињандањои барномавї мустаќиман ба 

он ишора мешавад. Чунончи, Р. Амонов дар маќолаи ёдшуда хусусияти 

сохтории асар, аз љумла, инкишофи сужет ва ташаккули мантиќии 

хислати шахсиятњои асари Љ. Икромиро ба эътибор нагирифта, ба он 

ишора мекунад, ки «тањти роњбарии КМ партияи болшевикони Бухоро 

ташкилотњои махфии партия дар њамаи гўшаву канорњои Бухоро оммаи 

зулмдидаи њунармандон, косибон ва дењќононро ба муборизаи ќатъї 

бармехезонданд» [172, 118]. Наќд ањли ќаламро ба инъикоси вулгаронаи 

воќеият даъват мекард, ки аз равиши инкишофи адабиёти асил бегона 

буд ва маљалла бо нашри маќолањо ин равишро ба таври густурда 

дастгирї ва инъикос мекард. 

Дар маќолањое, ки мавриди назар њастанд, тањлилу арзёбии мавзўи 

асар дар ду самт љараён гирифтааст: а) тањлили воќеањо дар ќисмати 

муќаддимавї, ки дар баррасии воќеањои асосии асар њамчун замина 

хидмат мекунанд; б) тањлили мавзўи асар бо майл ба сўйи љанбаи 

мундариљавии он, ки ќисмати асосиро ташкил медињанд. Мутаассифона, 

дар њар ду самт таъсири манфии љараёни «њаќиќатмонандї» 

(правдоподобия) ва «натурализм», ки дар афкори адабии замони 

Шўравї нуфуз дошт, дар маќолањо равшан ба назар мерасад. Аз 

мушоњида бармеояд, ки бештари мунаќќидоне, ки дар эљоди маќола ба 

самти аввали тањлил гароидаанд, тайёрии касбиашон заиф ба назар 

мерасад. Дар самти дувуми тањлил, ки маќолањо љанбаи мундариљавию 
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зебоишинохтї дорад, мунаќќидони тайёрии касбиашон ќавитар аксаран 

комёб шудаанд. 

Дар ин замина маќолањое, ки дар давоми солњои њафтод ва навад 

маљалла чоп кардааст, бештар масъалањои мундариљавию сохтории 

назму наср, фаъолияти эљодии шоиру нависандагон, мушкилоти љараёни 

адабї ва ѓайраро дар бар гирифтаанд. Дар маќолањои нашршуда доираи 

мавзўи тањќиќро худи муаллиф шарњ дода, мувофиќи завќу салиќа онро 

њаллу фасл намудааст. Дар бештари маќолањои дар ин фосила чопшуда 

масъалањои муњими њаёти адабї, эљодиёти шоиру нависандагон, насру 

назм ва ѓайра мавриди омўзиш ва арзёбї ќарор гирифтаанд.  

Табиист, ки жанри маќола ва дигар жанрњо низ дар замони Шўравї 

зери таъсири идеологияи њоким шакл гирифт ва инкишоф ёфт. Асосњои 

назарии онро љањоншиносии коммунистї муайян мекард. Аз ин назар 

бештарини маќолаву таќриз, мусоњибаву чењра, китобиёти чопшуда 

масъалањои адабиро аз мавќеи талаботи идеологияи расмї њаллу фасл 

мекарданд, ки дар ин равиш њадафњои табаќотї ва иљтимоигароии мањз 

мањаки эътибор буд. Тањлил ва арзёбии баъзе маќолањои дар маљалла 

чопшуда он чиро, ки зикр шуд, собит месозад.  

Дар маќолаи «Њаќиќати бадеї ва њаќиќати зиндагї» Р. Амонов 

исрор меварзад, ки муваффаќияти бештар ёри њамон нависандагонест, ки 

«воќеоти дар асар тасвиршударо ё худашон аз сар гузарондаанд, ё он 

воќеаро хуб медонанд… Ба ибораи дигар, истифодаи таљрибаи њаётї ва 

маводи этнографї аз сабабњои асосии муваффаќияти эљодии онњо 

гардидааст». Дар ин замина муњаќќиќ ба ин натиља мерасад, ки «инак, 

њамон њаќиќати маълум, ки дар њар мавриди мувофиќ ба забон оварда 

мешавад, бори дигар тасдиќ мешавад: нависанда бояд хаётро наѓз донад, 

аз тадќиќи моњияти воќеањои гуногуни зиндагї, ќонунияти инкишофи он 

даме намеосояд, яъне ба мавзўе, ки тасвири онро ба зима мегирад, аз 

чанд љињат бояд диќќат кунад. Њама гуна сохтакорињо, баёнот ва 
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тасвирњои ѓайритабиї, воќеањои бофта танњо дар натиљаи фаромўш 

кардан ва ё аз рўйи ин њаќиќат амал накардан ба миён меояд» [172, 126] 

Ин донишманд яке аз нуќсонњои асосии њунари нависандагони 

љавонро дар он дидааст, ки ќисме аз онњо маводи њаётии дар солњои 

бачагї ва наврасї ба даст овардаашонро истифода карданї шуда, ба 

тадќиќи воќеањои нави зиндагї нисбатан камтар кўшиш кардаанд ва ин 

ба онњо имконият додааст, ки масъалањои тозаро ба миён гузошта, ба 

тасвири њаќиќатнигоронаи зиндагї њарчи бештар муваффаќ шаванд [172, 

126]. 

Муаллифи маќола муњимии мавзўъро асос шумурда баъзе унсурњои 

сохторї ва мундариљавии асарро дар омехтагї тањлил мекунад. Аз ин 

тањлили мавзўї хусусияти асосии маќолањои танќидии дар маљалла 

чопшуда ва маќолаи зикршударо ташкил медињанд. Ин хусусияти 

маќолаи Р. Амонов њангоми тањлили романи Љалол Икромї «Духтари 

оташ» равшан ба назар мерасад. Дар маќола њаёти занон дар ќасрњои 

бойњову кулбањои камбаѓалон зина ба зина тањлил шуда, муаллиф бо 

наќли пай дар пай истифода аз усули бозгў кардани мундариљаи асар ва 

овардани иќтибосњои зиёд ќаноат кардааст. Ў ањёнан ба лањзањои нињоят 

љолиби асар, ки муњим будани тасвири бадеии мавзўъро тасдиќ 

мекунанд, диќќат дода, дар ин замина ба хусусияти бадеї ва 

зебошинохтии асар ишора кардааст. Чунончи, муаллифи маќола дар 

мавриди њусну зебої ва рафтору кирдори занон менависад: «Нависанда 

бо нишон додани њоли забуни занон дар шароити вазнини муносибатњои 

феодалї ќаноат накарда, пеш аз њама, њунару ќобилияти онњо, 

муборизаи бардавоми онњоро барои бахту саодати худ, њаёти 

ибратбахши одамони њаќиќї, занони дилсоф, некўкор ва шуљоъро 

мавзўи тасвир ќарор дода, ба адабиёти советии тољик боби тозае илова 

намуд. Занон бо вуљуди он ки ањли дину хурофот ва синфи њоким онњоро 

ноќисулаќл ва заифу нотавон эълон карда, аз њама гуна њуќуќњои инсонї 

мањрум сохта буданд, ба хубї исбот менамуданд, ки онњо њам ба рафти 
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зиндагї ва њатто њаёти љамъиятї таъсир гузошта метавонанд, аќли расо 

ва истеъдоди баланд доранд, љасуру тавоно ва заковатманданд» [172, 

127]. 

Воќеияти њол ин аст, ки навии асари бадеї мањз дар бархўрди 

бесобиќаи нависанда ба самтњои нави мавзўъ ифода меёбад. Мавзўъњои 

ќолабиву якранг ба сохтакорї ва ё тасвири сатњии воќеият оварда 

мерасонанд. Р. Амонов «яке аз сабабњои асосии пеш нарафтани» 

нависандагон ва «вобаста ба ин нисбатан аќиб мондани насри» [172, 127] 

тоҷикии он солҳоро дар њамин мебинад. Аз нигоњи ў унсури муњими 

мутобиќати њаќиќати бадеї бо њаќиќати зиндагї ин корбасти 

њунармандонаи љузъиёти бадеї мебошад. 

Чунин усули арзёбии мавзўї ва мувофиќати воќеияти њаётиву бадеї 

дар дигар маќолањои Р.Амонов, аз љумла, дар маќолае, ки ба баррасии 

насри соли 1976 бахшида шудааст, низ ба назар мерасад [173, 121-129]. 

Аксари маќолањое, ки ба тањлили асари алоњида ё гурўњи асарњо 

бахшида шудаанд ва маљалла чоп кардааст, сарењан аз рўйи тарњи якхела 

навишта шудаанд. Ин гуна маќолањо аз мулоњизањои умумї ва сатњиву 

дур аз асолат иборат мебошанд. Чунин маќолањо бо ќисми муќаддимавї, 

ки хусусияти гузоришї доранд, оѓоз шуда, дар онњо вазъи сиёсї, 

љамъиятиву адабї ё ёддоштњои муаллиф оварда шудаанд. Зайли намуна 

метавон аз маќолаи С. Табаров «Дар бораи одаму одамият» ёд кард [261, 

121-127]. Муаллиф дар ин маќола, ки ба наќди романи Ф. Муњаммадиев 

«Палатаи кунљакї» бахшида шудааст, асарро бевосита тањлил карда, 

мавзўи онро «одам ва љамъият» таъбир мекунад. 

Сипас, ба тарзи мухтасар мазмуни романро тавсиф карда, 

мундариљаи асарро наќл мекунад. Пас аз наќли мундариља ва тавсифи 

умумии сохтори роман муњаќќиќ рољеъ ба ањамияти ѓоявию иљтимоии он 

ба чунин хулоса меояд: «Ф. Муњаммадиев дар «Палатаи кунљакї» ба 

масъалаи баланд бардоштани њисси љавобгарии њар фард ба иљрои 

вазифа ва супориши љамъиятї ва амсоли инњо диќќати љиддї дода, њалли 



 
 

- 29 - 
 

онњоро дар кору амалиёти Носир Аббос, Иван-амак, Хиромон, Алиљон, 

Зардодхон, Ќамар, Зевар, Њамроњ-ака ва дигарон бо њиссиёту эњтиросоти 

амиќ тасвир менамояд, ки тамоми равиши мавзўъ ва низову задухўрдњои 

роман њам асосан дар атрофи њамин масъала давом мекунад…Муаллиф 

љавобгарии шахсии њар як одами советиро дар назди виљдон, дар назди 

коллектив, љамъият њодисаи муњими ахлоќї-эстетикї мешуморад» [261, 

124]. Мунаќќид дар бораи хусусияти бадеии роман, сохтор, нављўињои 

нависанда ва образњои асар сухан карда, сипас ба таври куллї романро 

арзёбї мекунад ва камбудињои онро низ нишон медињад. Эродњо љузъї 

буда, маќола ба таќозои хостањои идеологии замон навишта шудааст.  

Њамин хусусият дар маќолањои дигари С. Табаров, аз љумла, 

«Њамнафаси халќ» ва «Сохтмон-бунёди одами нав» низ, ки дар наќди 

осори Рањим Љалил ва асари М. Хољаев «Об-рўшної» навишта шудаанд, 

мушоњида мешавад. Маќолањои С. Табаровро хонда хулосаи зерини ў ба 

ёд меояд, ки то ҷое таҷрибаи худи ӯро низ таъбир мекунад: 

«…муњокимаронињои дурударози мунаќќид дар ин ё он маќола гапњои 

хушку холї ва нодаркорро ба ёд меоранд ва бо њамин меъёри 

љамбастнамоиву хулосабарорї тањлили мушаххаси илмиву эстетикї ва 

манифести мукаммали ѓоявию фалсафї ва адабиётшиносиро аз даст 

медињанд» [88, 133]. 

Маќолањое, ки дар маљалла чоп шудаанд, диди хоси назарї ва 

амалии њар мунаќќидро ошкор месозанд. Масалан, маќолањои М. 

Шукуров бо он фарќ мекунанд, ки онњо бештар масъалагузор буда, ба 

мушкилоти зиндагї на аз љињати зоњир, балки аз рўйи моњияти онњо 

каробат доранд. Њамин хусусият дар маќолањои Х. Шарифов, А. 

Сатторов, А. Њаким ва А. Набиев низ ба мушоњида мерасад. 

Камбудии умумии ќисме аз маќолањо пургўї ва зиёдаравї дар 

тавсиф мебошад, ки сабаби афзудани њаљми маќола гардидааст. Барои 

собит кардани њамнавъии маќолаву мавќеи муаллифон ва тарзи 

тафаккури онњо ба њайси мисол ба маќолаи А. Сайфуллоев «Роман 
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эпопея» мурољиат мекунем, ки он дар њамон мавзўе навишта шудааст, ки 

маќолаи Р. Амонов дар тањлили романи «Духтари оташ»-и Љ. Икромї 

иншо шудааст. 

Маќола ба тариќи анъанавї доир ба вазъи умумии адабиёт 

маълумот дода, доир ба масъалањои иљтимоиву сиёсї бањс намекунад ва 

аз ин љињат аз маќолањои њамсони худ фарќ дорад. Муаллиф рољеъ ба 

инкишофи наср, бахусус, жанри романи таърихї андеша ронда, сипас 

бевосита романи «Духтари оташ»-ро тањлил мекунад. Доир ба асолат ва 

навињои асар бањс карда, дар мавзўи њаёти пеш аз инќилоб асар 

навиштани устод Айниро низ ёдрас мекунад. Ин ишораи муњаќќиќ чунин 

маънї мегирад, ки њалли ин мавзўъњо ба охир нарасидаанд. Аммо 

хидмати нависандаро дар он мебинад, ки дар бораи Бухоро «сухани 

тоза» гуфта тавонистааст. Ба мушоњидаи муњаќќиќ Љ. Икромї он 

љињатњои њаёти Бухороро нишон додааст, ки дар њељ асари дигар тасвир 

нашудааст. Ин тозакориро муаллиф асосан дар тасвири образи занон ба 

мушоњида гирифтааст. 

А. Сайфуллоев заминањо ва омилњои таваљљуњи Љалол Икромиро ба 

воќеият, шахсиятњои таърихї ва прототипи онњо муайян сохта, сипас ба 

чунин хулоса меояд: «Инак, дар назди мо романи мураккабсужете 

истодааст, ки аз як тараф, њаёти тоќатфарсои занон ва азобу шиканљањои 

моддиву маънавии онњо, аз тарафи дигар, мењнату мубориза ва њарбу 

зарби шадиди занонро барои бахту саодат, озодї ва истиќлолият дар бар 

гирифтааст» [226, 99]. Чунин натиљагирї, пеш аз њама, ифодагари ин аст, 

ки асари мазкур ба талаботи иљтимої ва идеологии давр комилан 

љавобгў аст. Равиши тањлилї дар аксари маќолањои нашршуда чунин 

аст, яъне арзиши њунарї пойбанди фармоиши иљтимої мебошад. 

Чун ќоидаи маъмул мунаќќид образњои романро тањлил карда, 

баъди он мундариљаи асар баррасї гардидааст. Тањлили образњо 

мавќеияти ѓоявии мунаќќидро муайян мекунанд. Нахуст муаллиф образи 

занонро тањлил карда, сипас амали ќањрамонњои фаъолу ѓайрифаъол ва 
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хусусияти шахсиятњоро таснифот мекунад. Дар наќши дувум образи 

мардон арзёбї шуда, дар охир муаллиф образњои романро бо образњои 

асарњои дигар нависандагони Осиёи Марказї муќоиса мекунад ва дар ин 

ќиёс бурду бохти ин романро ба таври мушаххас нишон медињад. Чунон 

ки мебинем, А. Сайфуллоев ин маќоларо зери таъсир ва тобеияти 

дастурњои расмї, ки ба назари сиёсиву иљтимої дар наср имтиёз 

медињад, навиштааст. Чунин њамназарї миёни А. Сайфуллоев ва Б. 

Худойдодов [269, 131-143] дар шинохти роман дар маќолаи ў «Образи 

коммунист дар насри муосир» [270, 137-143] ба мушоњида мерасад, ки 

роњи нави тањлилро равшан намесозад. 

Маќолаи дигари С. Табаров «Дар бораи одаму одамият» намунаи 

якрангии тарзи тањлил дар ин жанр мебошад. Муаллиф дар бораи нашри 

«Дар он дунё ё ќиссаи њаљљи акбар» хабар дода, сипас мавзўи повест ва 

моњияти ахлоќиву иљтимоии онро шарњ медињад.Тавсифњои ў 

баландпарвоз буда, намунааш пораи зер аст: «Хато нахоњем кард, гўем, 

ки ин асари Ф. Муњаммадиев бо конкретнокию воќеият, бо 

мазмуннокию идеянокї, даќиќу равшан њал намудани чандин љанбањои 

њаётан муњими зиндагии рўњониён ва кирдору амалиёти онњо ќиммати 

калони идеявї ва адабї –эстетикї пайдо карда, дар бораи рафтору 

кирдори диндорон аз њамаи чунин асарњои философњо, муаррихон, 

сотсиологњо бештар ва хубтар маълумот медињад» [261, 126]. 

Маќола тавсифии иљтимоъгаро буда, дидгоњњои мунаќќид оид ба ин 

асар аксаран муболиѓаомезанд ва муаллиф дар тањлил аз усули илмии 

таърихї ва зебоишиносї фосила гирифтааст. Бинобар ин, моњияти 

иљтимоиву ахлоќї ва њунарии повест нокушода мондааст.  

Бо зикри андешањои боло наметавон хулоса кард, ки њамаи 

маќолањои чопшуда якрангу тавсифї бошанд. Маќолањо хонандаро 

тадриљан бо тамоюле рў ба рў месозанд, ки дар он тањлили асар, тањќиќи 

ин ё он мавзўъ аз нигоњи бадеият њам сурат мегирад. Баъзе маќолањои М. 

Шукуров, А. Сайфуллоев, А. Сатторов ва Љ. Баќозода намунаи ин тарзи 
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арзёбии осори адабист. Навиштањои онњо марбут ба тањлили ин ё он 

падидаи адабї буда, бештар ба њунари нигорандагї марбут мешаванд. 

Масалан, М. Шукуров дар бораи яке аз њикояњои Ф. Муњаммадиев 

менависад: «Ин тањлили батафсил комилан ба зоњир намудани моњияти 

аслии фарди муайяне, сифатњои асосии симои одамии ў нигаронида 

шудааст» [302, 112]. 

М. Шукуров ин падидаро на фаќат хоси эљодиёти Ф. Муњаммадиев, 

балки тамоми насри бадеии солњои шастуми асри бист дониста, бо ин 

амал нишондоди дастуриро дар хусуси тањлили иљтимої, тањќиќ ва 

тасвири таљрибаи иљтимоии инсон дар адабиёт дастгирї ва ташвиќ 

мекунад [302, 113]. 

Аз маводи нашршуда бармеояд, ки тамоюли асосї ва ќотеият дар 

тањлили воќеањо омилњои канорагирї аз тафаккури ќолабї будааст. 

Назар ба андешањои М.Шукуров «назари иљтимої ба њодисањои воќеият, 

тањлили иљтимоии рафтори мардум ва фикру њисси онњо шарти асосии 

кашфи њаќиќати њаёт дар асари бадеист. Мазмуни аслии замон ва симои 

маънавии њамзамонони моро бидуни кўшишњои љиддї дар роњи тањлили 

иљтимоии конкрету амиќи њодисањои зиндагонї зоњир кардан мумкин 

нест. Фаќат дар сурате, ки назари борикбини нависанда ба моњияти 

њодиса, ба чуќуртарин решањои иљтимоии он расидааст ва амиќтарин 

љараёнњои пањноби зиндагиро дидааст, љамъбастњои бадеї муяссар хоњад 

шуд» [302, 114]. 

Дар маќолаи М. Шукуров «Тањќиќи бадеї ва љанбаи публитсистї» 

[302] даъват ба ин навъи тањлил бар зидди тасвири сатњии њаёт, бар зидди 

асарњоест, ки дар онњо њаёт мувофиќи формулањои куњна тасвир 

шудааст, равона гардидааст. Тањќиќи тањлилии њаёт, бояд он 

хусусиятеро, ки пешрафти љомеаро дар роњи тараќќии иљтимої 

бозмедоштанд ва падидањои манфиро мепўшонданд, ошкор менамуд.  

Дар маќолањои М. Шукуров наќд чунин мавќеи даќиќ дошта, сужет, 

образњо ва воќеањои асар дар мабнои масоили иљтимої, зебоишинохтї 



 
 

- 33 - 
 

ва бадеї арзёбї шудаанд. Дар ин замина маќолаи зикршудаи ў љолиб 

буда, дар он осори як зумра адибон тањлил ва арзёбї шудааст. 

Таќвияти тањлили тањќиќиро, ки аз хусусияти хоси жанри маќола 

аст, М. Шукуров ба он алоќаманд мекунад, ки аз солњои шастум сар 

карда нависандагони тољик ба тасвири воќеоти муќаррарии рўзмарраи 

њаёт даст заданд. Ин њодиса асосњои илмї ва тадќиќии наср, аз љумла 

маќоларо пурќувват намуда, тарзњои нави тасвири психологиро ба вуљуд 

овард [302, 115]. 

Тавре мебинем, дар маќолањои ин донишманд шинохти хусусияти 

мавзўъ тарзњои махсуси тасвири бадеиро падид овардаанд, аммо 

муаллиф бар он аст, ки тасвири воќеањои муќаррарии њаёт худ ба худ 

омили мундариљаи амиќ нест. Ба андешаи ў «дар асоси рўйдодњои 

оддиву муќаррарї, ки дар назари аввал њељ љолиби диќќат нестанд, ба 

вуљуд овардани љамъбастњои љиддии бадеї бисёр душворињо дорад ва 

њамеша муяссар намешавад. Ин љо махсусан назари тезу даќиќсанљ ва 

чашмандози васеъ, истеъдод ва таљриба лозим аст. Тањќиќи батаании 

њамаљониба бояд аз аввал то охир ба маќсади муайяни ѓоявию эстетикї 

тобеъ гардида, ќадам ба ќадам дар роњи падид овардани маънои бузурги 

ботинии њодисањо корбаст шуда бошад. Фаќат тадќиќи фаъолонаи ба 

муддао, ки онро фикри даррок ва назариёти пешќадами санъаткор ба сўи 

кашфи њаќиќати њаёт равона кардааст, љамъбастњои мукаммалеро ба 

њосил оварда метавонад» [302, 113-114].  

Дар ин равиш муњаќќиќ ба повестњои М. Хољаев «Дилро ба дил 

рањест» ва М. Бобољон «Шаби охирин» эрод мегирад ва онњоро дур аз 

«усули тањлилу тасвир» медонад.  

Ба аксари маќолањои тањлилии дар маљалла чопшуда арзёбии 

мавзўї хос аст. Дар ин замина метавон аз маќолањои М. Шукуров «Як 

назар ба бурду бохти њикоя» [303, 112-121], А. Сатторов «Самараи 

мењнат ва љустуљў» [246, 127-137] ва Љ. Баќозода «Наср ва воќеияти 

замони љанг» [179, 99-105] ёд кард, ки тањлили мавзўъ дар љои аввал аст. 
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А. Сатторов боре сифати ин гуна маќолањоро зери танќид гирифта 

навишта буд, ки «Муаллифони ин гуна таълифот њангоми тањлилу 

тадќиќ гумон меравад, ки њунари зебо будани адабиётро, ки асрњо боз 

исботро талаб намекунад, фаромўш мекунанд, вагарна, ба он мањз аз 

нуќтаи назари мавзўъ наменигаристанд. Ё худ талаботи њунари зебо 

будани адабиётро дар назар доранд њам, аксар ба хотири муњим будани 

мавзўъ ва ё камии асарњо дар он боб ва бисёр сабабњои дигар дидаву 

дониста ба муаллиф гузашт мекунанд» [245, 129]. 

Аз тањлили ќиёсии маќолањои дар ин фосила дар маљалла чопшуда 

маълум шуд, ки муносибат ва бархўрди њар мунаќќид нисбат ба тањлили 

мавзўъ гуногун буда, мунаќќидоне чун Р. Амонов, С. Табаров ва А. 

Сайфуллоев аз њама бештар донистани санадњо ва воќеиятро зарур 

шуморидаанд. Онњо бештар камбудињои ин ё он асарро аз зиндагиро 

наѓз наомўхтани нависанда медонанд. Ба андешаи М. Шукуров, Љ. 

Баќозода ва А. Набиев нависанда њамчун муњаќќиќи бадеї чењра пайдо 

намуда, самараи фаъолияти ў аз ин вобаста аст, ки кадом андоза ба 

аъмоќи њодисањо назар карда, мушкилоти воќеияти зиндагиро дарк ва ба 

тасвири бадеии он комёб шудааст. 

Дар воќеъ, аз нимаи солњои њафтодум сар карда, маќолањое, ки дар 

маљалла чоп шудаанд, ба талаботи жанри маќолаи наќдї љавобгў буда, 

бо масъалагузорї ва арзёбињои даќиќ фарқ доранд. Дар ин замина 

метавон аз маќолањои М. Шукуров «Тањќиќи бадеӣ ва љанбаи 

публитсистї» [302], «Як назар ба бурду бохти њикоя» [303] А. 

Сайфуллоев «Роман дар бораи синфи коргар» [234], А. Њакимов «Шеъри 

инсон», Ю. Акбаров «Тавоноии рўњи инсон», Љ. Баќозода «Фаъолияти 

иљтимоии ќањрамон» [181] ёд кард, ки назари сарењ ва дурустро оид ба 

осори њунарї баён кардаанд. Ин маќолањо бо тарзи гузориши масъала ва 

тањлилу арзёбии он, пеш аз њама, њамчун намунаи осори њунар ва илм 

назар намуда, осори адабиро низ аз мавќеи њунари асил ва илмї 

бањогузорї кардаанд, ки намунаи наќди пешрав ва њадафманд 
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мебошанд. Ин гуна маќолањо дар нимаи дувуми солњои њаштодум ва 

солњои 1990-1992 дар маљалла зиёд ба чоп расидаанд, ки ифодагари 

ташаккул ва тањаввули тозаи ин жанри наќди адабї мебошанд. Дар ин 

радиф метавон аз маќолањои А. Сайфуллоев «Бозгўи чанд муаммо», 

«Соле, ки накўст аз бањораш пайдост…», А. Сатторов «Сарнавишти 

инсони покрав», С. Абдулло, Х. Даврондўхт «Оинаи каљнамои тасвир», 

А. Њаким «Њарфи хеш аз даври хеш», Ю. Акбаров «Ў меваи нахли орзу 

ночида» ном бурд, ки бо фарогирии хусусияти хоси жанри маќола фарќ 

мекунанд. Муњимтарин фазилати ин маќолањо бо тањлили амиќ ва бо 

далел ошкор сохтани муаммоњои њаёти адабї ва љустуљўњои эљодии 

адибони људогона мебошад. Агар А. Сайфуллоев дар маќолаи «Бозгўи 

чанд муаммо» дидгоњњои навро оид ба масъалаи тадќиќи таърихи 

адабиёт ва арзёбии осори шоирону нависандагон баён карда бошад, А. 

Сатторов аввалин бор ба ошкор кардани сањифањои торики њаёт ва 

эљодиёти Љумъа Одина ва арзёбии бодалели њунари нависандагии ў даст 

ёфтааст, ки ин дар наќди он солњо равияи пешрав мебошад. Маќолањои 

С. Абдуллову Х. Даврондўхт, Ю. Акбаров ва А. Њаким низ оид ба 

тањрифкорињои нависандаи ўзбек М. Мањмудов ва ҳунари шоирони 

тољик сухани тоза ва арзишманд мебошанд.  

Чењраи адабї, ки гурўње аз муњаќќиќон симои адабї низ унвон 

кардаанд, аз жанрњои машњури наќди адабї буда, дар он сухан аз 

шахсияти инсонї ва њайсияти њунарии шоиру нависанда меравад. Дар 

сањифањои «Садои Шарќ» мо бо чењрањои адабие дучор мешавем, ки 

муаллифон дар он барои таљљассум кардани шахсияти инсонї, 

хусусиятњои асосии эљодиёти адиб, арзиши иљтимоиву бадеии осори ў 

талош кардаанд. 

Муњаќќиќон, аз љумла, Соњиб Табаров асари Ѓанї Абдулло «Љалол 

Икромї ва эљодиёти ў» ва рисолаи Назрулло Бектош «Садриддин Айнї 

ва эљодиёти ў»-ро дар наќди адабии тољикї аввалин намунаи жанри 

љењраи адабї донистаанд. Баъдтар ин жанр тадриљан инкишоф ёфта, 
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чењраи инсониву адабии адибоне ба монанди Мирзо Турсунзода, 

Муњаммадљон Рањимї, Мирсаид Миршакар, Абдусалом Дењотї, Сотим 

Улуѓзода, Рањим Љалил ва дигаронро муњаќќиќон Рањим Њошим, 

Носирљон Маъсумї, Холиќ Мирзозода, Атахон Сайфуллоев, Соњиб 

Табаров, Муњаммадљон Шукуров ва дигарон ба ќалам овардаанд.Дар ин 

миён чењрањои адабие, ки Рањим Њошим оид ба њаёт ва эљодиёти Айнї, 

Лоњутї, Пайрав ва дигарњо навиштааст, љойгоњи хос доранд. 

Яке аз чунин чењрањои адабии Рањим Њошим офарида «Дар мактаби 

устод Айнї» ном дошта, бо забони нафису равон мушоњидањои љолиб ва 

шинохти хоси шахсияти инсонї ва њайсияти њунарии Айнї фарќ 

мекунад. Рањим Њошим дар ду фасли аввали ин асар чењраи њаќиќї ва 

инсонии устод Айниро таљассум намуда, ўро «марди интизом ва 

интизомдўст» тасвир менамояд. 

Муаллифи ин асар миёни шахсияти инсонии Айнї, осори ў ва 

алоќамандони адабиёт иртиботи воќеї тарњ медињад, ки аз махсусияти 

жанрии навиштаи ўст. Вай бо такя бар ёдворањояш фазилатњои инсонї 

ва њунарии Айниро ба хонанда ошкор месозад. Зимни тасвири огоњона 

тамоюлњои ахлоќї ва фикрии устод мушаххас мегардад. Аз љумла, Рањим 

Њошим мегўяд, ки ў дар назди Айнї дарс хонда чанд сол котибаш низ 

будааст ва хислатњои устодро хуб медонад. Айнї дар тасвири Рањим 

Њошим марди покиза ва покизакор буда, аксари асарњояшро аввал дар 

ќоѓази камбари дароз, баъд дар дафтари мактабї менавиштааст. 

Ба мушоњидаи Рањим Њошим, Айнї дар болои кўрпача нишаста кор 

мекардааст, зимистон дар болои сандалї ва тобистон дар болои мизи 

паст. Айнї субњи барваќт бедор шуда аз соати чор ба кор шурўъ 

мекардааст. Муаллиф таъкид мекунад, ки Айнї «заковати баланд, 

ќобилият ва истеъдоди калони модарзод, шавќ барои омўхтани чизњо, чї 

аз њаёт ва чї аз китоб, як њисси пурошўби нављўёна» [96, 16] дошта, 

сифатњои олии инсонии «беѓаразї, вазифашиносї, садоќати фидокорона 

ба халќ ва ба маданияти худ» чењраи ўро њамчун инсони шариф, 
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њунарманди масъулиятшинос ба назар менамояд. Њамин гуна чењрањои 

адабии дигари Рањим Њошим «Сарояндаи ишќу озодї», «Ёдат ба хайр, 

Пайрав!», «Њабиб Юсуфї», «Ду бародар» ва ѓайра, ки дар бораи Лоњутї, 

Пайрав, Њабиб Юсуфї ва бародарон Абдусалом Дењотиву Абдушукур 

Пирмуњаммадзода эљод шудаанд, бењтарин намунаи ин жанр дар шинохт 

ва арзёбии шахсияти инсонї ва њайсияти њунарии фидоиёни адабиёти 

тољик мебошанд. Ин донишманд бо ин асарњояш жанри чењраи адабии 

танќиди адабиро ташаккул ва тањаввул бахшид. 

Дар солњои њафтод таваљљуњи мунаќќидон ба чењранигории адабї 

афзоиш ёфта, дар ин самт корњои шоёне низ ба анљом расид. Аз љумла, 

маљаллаи «Садои Шарќ» тањти унвони «Симои эљодкор» ва «Чењраи 

адиб» як силсилаи осорро дар ин жанр ба чоп расонд, ки бо хусусияти 

тањќиќию тањлилї имтиёз доранд. Яке аз њамин гуна асарњо навиштаи 

М. Шукуров «Дили мењрпарвар ва ситезаангез» мебошад, ки њадафи 

намудани шахсияти инсонї ва њувияти њунарии Фаздиддин 

Муњаммадиевро дорад. Муаллиф дар ин асар дар муайян намудани 

заминањои истиќлоли шахсияти нависанда решаљўї карда, њувияти 

њунарии ўро дар аз љараёни беконфликтї халос кардани наср мебинад ва 

очерки проблемавиро њамчун падидаи аввал дар таљрибаи эљодии 

нависанда зикр мекунад [301, 130-144]. 

Ба мушоњидаи М. Шукуров марњилаи дигари дарёфти истиќлоли 

њунарї барои Ф. Муњаммадиев рўй оварданаш ба эљоди њикоя будааст, 

ки дар ин самт то љое аз Толис пайравї кардааст. Шиддат ва њиддати 

сужетро дар њикояњои нависанда М. Шукуров њувияти њунарї медонад, 

ки дар заминаи тасвири воќеї ва офаридани образњои психологї амалї 

шудааст. Ин хусусият тазоди хўю хислати ќањрамонони осори адибро ба 

вуљуд оварда, сабаби таќвият ёфтани тасвири вуќўъгароёна дар эљодиёти 

ў мегардад. Гароиш ба арзишњои инсониро мунаќќид омили аслии пайдо 

шудани симо ва шахсиятњои гуногун дар эљодиёти нависанда дониста, 

ахлоќи иљтимоиро дар тафаккури бадеии ў мањаки эътибор мешиносад. 
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Сифати дигари шахсияти эљодии Ф. Муњаммадиевро муаллиф майли 

ў ба њаљву мутоиба медонад, ки мањсули «табъи баланд ва завќи 

саршор»-и [301, 135] ўст. Махсусан, дар повести «Одамони куњна» ин 

нишонаи асосии услубї дониста шудааст. Њаљви ин асар аз назари М. 

Шукуров «юмори лирикї буда, њиссиёти нозук ва мураккаби муаллифро 

ифода мекунад» [301, 140]. Ба пайбурди ў ин хусусияти њаљви 

нависандаро муносибат ба сифатњои нек, љустуљўи љавњари аслии 

одамгарї ба вуљуд овардааст. 

Пањлўи дигари эљодиёти Ф. Муњаммадиевро мунаќќид бо тундї 

дахолат кардан ба њодисањои замон медонад, ки намунаи он романи 

«Палатаи кунљакї» дониста шудааст. Ба мушоњидаи М. Шукуров дар ин 

роман муњимтарин сифати одамон ба «њукми дил» рафтор кардан аст. 

Дар шаклгирии ин њукм таљрибаи таърихии ахлоќї низ наќши муассир 

дорад. Чењраи адабии Ф. Муњаммадиев дар ин асар хеле хуб ба вуљуд 

оварда шудааст [301, 144].  

А. Набавї дар бораи чењраи адабї сухан карда, таъкид мекунад, ки 

М. Шукуров «мавќеи тадќиќи бамуддао, тањлили иљтимоию психологї, 

имкониятњои зиёди онро дар тасвири воќеият ва инсон дар портрети 

эљодии Фазлиддин Муњаммадиев хеле хуб нишон дода тавонистааст». Аз 

мушоњидаи муњаќќиќ бармеояд, ки “ба Муњаммадиев идеянокии 

принсипиалї хос буда, фаъолии фикри иљтимої муњимтарин сифати 

истеъдоди онро ташкил менамояд» [212, 144]. 

Асари С. Табаров «Њамнафаси халќ» низ чењраи инсонї ва њунарии 

Рањим Љалилро таљассум сохтааст. Ин асар як пањлўи њаёти эљодкорро 

фаро мегирад, ки низ хусусияти жанри чењраи адабист. Ба фикри 

мунаќќид, Рањим Љалил аз љумлаи адибони тарбиядодаи мактаби адабии 

Айнї ва Лоњутї мебошад. Ў дар њамаи жанрњо асар эљод кардааст. 

Мунаќќид бештар ба моњияти иљтимоии асарњои нависанда диќќат дода, 

садоќати адибро ба мавзўи замон, синфи коргар ва гузашта собит 

месозад. Њамчунин муаллиф мавзўи љанги гражданї ва ташаккулёбии 
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синфи коргари тољикро дар романњои Р. Љалил муњим шинохта, дар ин 

замина дар шаклгирии андешањои мунаќќид равияи иљтимоъгароии мањз 

таъсири манфї расонидааст [262, 122]. 

С. Табаров њамчунин масъалањои услуб, муносибати объективона ва 

субъективона, воќеањои таърихї ва муосир, масъалањои миллию 

байналмилалї, жанрњо ва тавсифоти онњоро ба миён гузошта, дар ин 

замина «омезиши тарзи тасвири реалистї бо хусусиятњои романтикї»-ро 

њамчун муваффаќияти нависанда таъбир кардааст. Њамчунин ў 

хусусияти ќањрамонони осори нависанда, ташаккули шахсиятњо ва 

тасвири мољарову низоъњоро дар шаклгирии типњои адабї, таърихї ва 

њуљљатї муайян карда, хидмати нависандаро дар инкишофи жанрњои 

роман, њикояи вуќўъгаро, бахусус њикояи њаљвї бо тањлили мушаххас 

собит намудааст [262, 119-120]. 

Солњои њаштодум дар наќди адабии тољикї тарзи нисбатан озоди 

чењранигорї арзи њастї кард. Ин тарзи нигориш гоњо хеле шоирона 

буда, оњанги публитсистї низ дар он нуфуз дорад. Ин сабк риояти 

ќатъии истифодаи истилоњот ва категорияи илмиро зарур мешуморад. 

Онро метавон як навъ гуфтугўи озод ва самимонаю пурэњтирос дар боби 

њаёт ва эљодиёти адиб унвон кард. Истифода аз ёддошт љанбаи њуљљатии 

ин гуна чењрањои адабиро афзоиш додааст. Ин фазилатњо, албатта, 

арзиши илмї ва интиќодии чунин навиштањоро коњиш надода, балки 

меафзоянд. Дар ин равиш, махсусан чењрањои адабие, ки Акар Њакимов 

дар бораи Аминљон Шукўњї, Рањим Љалил ва Муъмин Ќаноат 

навиштааст, љолиб мебошанд. Љанбаи илмї-танќидии ин чењрањо низ 

ќавї буда, дар роњи муайян намудани асрори эљодї, шеваи њунарї ва 

мањорати ин адибон кўшиши љиддї мебошад.  

Яке аз чењрањои адабии ин силсила, ки дар маљалла чоп шудааст, 

«Шохаи райњон ва себњои шукуфта» унвон дошта, доир ба шахсият ва 

эљодиёти А. Шукўњї бањс мекунад. Дар ин асар муаллиф усули 

публитсистї ва танќидии илмиро ба кор гирифта, тасвирњои бадеиро низ 
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истифода кардааст. Бинобар ин, баъди як руљўи лирикї ва овардани як 

банди шеъри шоир мунаќќид ба шахсияти эљодии Шукўњї бањо дода 

менависад: «Шукўњї асосан шоири эњсосот ва таассурот аст. Дар 

шеърњои ў љузъиёти амалиёту њодиса ва ашёю табиат барои ифодаи 

хубтар, табиитари таассуроти лирикї хизмат мекунад» [278, 110]. 

Чунин руљўъ хонандаро водор мекунад, ки бо шоир њамдилу 

њамназар бошад ва вориди љањони эњсосу андешаи ў гардад. Зиндагонии 

ибратбахши шоир ўро ба ин маќоми дилёбї мерасонад. Мунаќќид бо 

зикри солу моњ ва мањалли таваллуди шоир ба хонанда талќин мекунад, 

ки шоирї мањсули табиати модарзод аст ва ин табиати модарзодї дар 

Аминљон Шукўњї њаст. Муаллиф мактаби шавќу тарбияи Шукўњї 

будани шеъри М. Турсунзода ва Абулќосим Лоњутиро бо далелњо нишон 

дода, «Намунаи адабиёти тољик»-ро сарчашмаи ошноии шоир бо мероси 

гузашта медонад. Сипас, муаллиф наќши муаллими адабиёт, 

таъсирпазирии шоир аз шеъри дигарон ва муњити иљтимоиву 

фарњангиро нишон медињад.  

Њамин тариќ, А. Њакимов дар заминаи тарљумаи њол ва роњи 

тайкардаи эљодии нависанда бо тањлилу тадќиќи амиќи бадеї чењраи 

комили инсонї ва њувияти њунарии А. Шукўњиро офаридааст.Назари 

худро ба шахсияти эљодии шоир мунаќќид ба ин дастур љамъбаст 

кардааст: «…шеърњои Шукўњї баландоњанг ва бафарёд нестанд. Агар 

дар аввалњои эљодиёташ аз хавфи он, ки ўро нашуниданашон мумкин 

аст, баъзан андак баланд сухан гуфта бошад, баъдњо баробари ба камол 

расиданаш асосан ором њарф мезанад. Зеро њарфи ўро бо њама оромияш 

њама наѓз мешунаванд, чунки аз самими дил аст» [278, 130]. 

Ба мушоњидаи сањењи мунаќќид њамаи шеърњои шоир мисли њалќае 

ба якдигар пайваст буда, «њиссиёт ва таассуротро ошиќонаю самимона 

баён мекунад» [278, 122]. Ин сифатњои њунарии шоирро мунаќќид дар 

мисоли маљмўаи дубайтињои «Чормаѓз» шарњ дода, омили аслии 

хушоњангии шеъри шоирро мусиќии он медонад. 



 
 

- 41 - 
 

Назар ба андешаи А. Њакимов шоир дар сурудани шеъри бачагона 

низ роњу равиши хос дошта, маљмўањои «Баррачаи гурезпо» ва «Ил-18» 

ба ин гуфта шоњиданд. Шеърњои бачагонаи шоир ба наврасон ахлоќ 

омўхта, ба онњо аз техника маълумот медињанд ва дар онњо њисси 

сохтану эљод карданро парвариш медињанд. 

Дар зиндагї на њамаи воќеиятро метавон бо шеър баён кард. Ба ин 

далел А. Њакимов ќайд мекунад, ки дар марњилаи муайяни умр ба наср 

рўй овардани А. Шукўњї низ њодисаи табиист. Шукўњї ќабл аз 

навиштани њикояњои лирикї, очерку маќолањо менавишт. Пайдо шудани 

маљмўаи «Нияти наѓз» барои муаллиф оѓози роњ буд. А. Њакимов лиризм 

ва зарофати хосро аз хусусияти насри Шукўњї медонад. Мунаќќид 

асарњои насрии Шукўњї, аз љумла, повести «Имзои шахсї», баъдан 

роман бо ин ном, инчунин повестњои «Парии љазира», «Асад ва Самад» 

ва ќиссаи «Достони Мулло-латиф», ки бо њамќаламии Њилолиён Аскар 

навиштааст, њамачониба тањлил карда, њусну ќубњи онњоро нишон 

медињад ва ба тариќи мухтасар оид ба романи «Печу тоби роњњо» 

андешањояшро баён мекунад. 

Њамин тариќ, метавон хулоса кард, ки ин чењраи адабиро 

А.Њакимов бисёр самимї навишта, гувоњи муњаббат ва дилгармии ў ба 

адабиёт, аз љумла, шахсият ва њунари Шукўњист. 

Чењрањои адабии «Умри пурмаъно» ва «Обшори шеър», ки аввалї 

њаёт ва эљодиёти Рањим Љалил ва дуввумї шахсияти инсонї ва њувияти 

њунарии Муъмин Ќаноатро наќд ва арзёбї кардаанд, низ дар њамин 

равиш навишта шудаанд ва сабки хоси мунаќќидро дар эљоди ин жанр 

собит мекунанд. 

Дигар аз чењраи адабие, ки дар бораи щахсият ва эљодиёти 

Абдумалик Бањорї навишта шудааст, ба ќалами А. Сайфуллоев мансуб 

буда, «Зинаи камолот» ном дорад. Дар оѓоз муаллиф бо зикри санадњои 

тарљумаињолї зиндагиномаи мухтасари А. Бањорї (Абдумалик 

Рањмонов)-ро тарњ медињад ва сифатњои неки инсонии А. Бањориро аз 

номи Боќї Рањимзода ба тариќи зер баён мекунад: «Бањорї аз тамоми 
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рафиќони њамсоли худ, ки дар як давраи муайян ба майдони адабиёт 

ќадам нињодаанд, бештар мењнатдўст мебошад. Вай њељ гоњ аз пайи 

шуњрат нарафтааст. Аз љавонї хоксор аст. Аз шеърњояшро ба назди мо 

тез-тез овардан шарм медошт. Худи мо аз ў бо зўрї талаб карда шеър 

мегирифтем. Агар дастнависњои ўро хонда, эрод гирем ва барои ислоњаш 

маслињате дињем, гаштаю баргашта кор мекард» [244, 111]. 

Нахустин шеъри Абдумалик Бањорї моњи апрели соли 1945 чоп 

шуда, аввалин маљмўаи шеърњояш «Сањнаи ќањрамонї» соли 1951 ба 

табъ расид. Њамчун шоир фаъолияти эљодиашро сар карда, то соли ба 

чоп расидани маќолаи А. Сайфуллоев, яъне нимаи солњои њафтодум шаш 

маљмўа чоп кардааст. Муаллифи чењраи адабї бештар ба мазмуни 

иљтимої ва муносибати шеърњо ба идеяњои партия ва Ленин ањамият 

дода, мавзўъњои замониро аз бозёфњои эљодии А. Бањорї таъбир мекунад 

ва бо ин тобеияти худ ва ќањрамонашро ба сиёсати ваќт таъкид 

менамояд. Мунаќќид Абдумалик Бањориро аз бунёдгузорони насри 

фантастикї ва муаллифи њикояву ќиссањои насри бадеї ба шумор 

меоварад. Аз тањлили ў маълум мешавад, ки њикояњои аввалинашро А. 

Бањорї барои бачањо навиштааст. А. Сайфуллоев доир ба насри А. 

Бањорї, аз љумла, насри фантастикии ў (ќиссањои «Љуръати доктор 

Мансур» ва «Сунбула») муфассал сухан ронда, хусусиятњои мундариљавї 

ва шаклии онњоро муайян мекунад. Муњаќќиќ дар бораи сабки 

нависанда сухан ронда, онро лирикї хондааст. Дар ин њол А. 

Сайфуллоев аз номи шахси якум хеле самимона наќл шудани асарњои 

нависандаро далели лирикї будани сабки нависанда медонад, ки аз 

воќеият дур аст. 

Њамин тариќ, А. Сайфуллоев фаъолияти эљодии А. Бањориро тањлил 

карда, ба ин натиља мерасад, ки ў дар шеър, наср, намоишноманависї ва 

адабиёти бачагона сањми намоён дорад. Ин асар самимона навишта 

шуда бошад њам, аз љињати вусъати тањлил ва диди њунаршиносї ба 
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чењрањои адабии таълифкардаи М. Шукуров ва А. Њакимов баробар 

намешавад. 

Аксари чењрањои адабие, ки дар маљалла чоп шудаанд, бо усусли 

наќди осор ва падид овардани сарнавишти инсонї ва њунарии шоиру 

нависандагон навишта шудаанд.Дар ин равиш метавон аз навиштаи Ю. 

Акбаров «Дар љањон болу пари хеш кушудан омўз» ёд кард, ки мунаќќид 

ба интиќод ва таљассуми шахсият ва њунари С. Маъмур пардохта ва то 

љое муваффаќ њам шудааст. Муаллиф њашт маљмўаи шеърњои Саидалї 

Маъмурро номбар карда, ба чунин хулоса меояд, ки «Саидалї шоири 

пуркору серѓайрат ва сермањсул аст» [162, 105]. Сипас, ў шеърњои 

шоирро аз љињати мавзўъ тањлил карда, ба инъикоси мавзўи ватан аз 

тарафи шоир таваљљуњ мекунад. Муњаќќиќ нармиву софдилии ќањрамони 

лирикиро хусусияти умдаи ашъори лирикии Саидалї Маъмур шинохта, 

мутобиќати ин тамоюли ахлоќиро бо хўю хислати инсонии шоир тавъам 

медонад. 

Ба мушоњидаи ў, асоси сохтори шеъри шоирро «монолог ва 

худкушоии ботинї» [162, 106] ташкил медињад. Ашъоре, ки дар мавзўи 

љанг ва оќибатњои он навишта шудаанд, бештар чунин хусусият доранд. 

Дар ин гуна шеърњо, ки сарнавишти инсон, фољиањои зиндагии ў ба 

тасвир омадаанд, њаяљону эњтиросот нуфуз дошта, таъсири њиссии 

онњоро таќвият бахшидаанд. 

Мунаќќид аз тањлили бисёре аз шеърњои шоир ба хулосае меояд, ки 

танњо маънињои тозаю борик, образњои тозаву шинам ва њаяљонбахш 

метавонанд шеърро гиро ва муассир созанд. Аз ин мавќеъ, назари ў ба 

шеъри С. Маъмур манфист, ки эроди љиддї њам њаст. Мунаќќид аз 

арзёбињои тўлонї ба чунин хулоса омадааст: «Аз маљмўањои ашъори 

Саидалї Маъмур, ки паињам чоп мешаванд, пешравии эљодии шоир хеле 

кам ба назар мерасад. Ў хеле одї ва сода сухан мегўяд.Дар эљодиёти вай 

љои тасвирро манзара, њодисаю воќеа ва андешањои амиќи фалсафию 

шоиронаро оид ба зиндагї ва рўйдодњои олам бештар шарњу наќли 
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берўњи саргузаштњо гирифтааст ва шеъраш бештар тору пуди эпикї 

дорад. Ин хусусияти эљодиёти Саидалї дар манзумаи «Ташнагї» бештар 

зуњур кардааст. Наќли хушку бетаъсири саргузашти Мирзо Юлдошев 

шеърњоро ба сўи публитсистикаи хушку берўњ бурда, барои ифодаи 

њаяљон бахши саргузашту фаъолияти мењнатию љамъиятии ў кўмак 

накардааст» [162, 115] 

Ин чењраи адабии Ю. Акбаров аз камбудињои љиддї низ холї нест. 

Муаллиф дар наќду баррасии эљодиёти Саидалї Маъмур ба усули 

таърихият содиќ набудааст, бинобар ин, њамчунон ки Саидалї Маъмур 

дар маќолаи љавобиаш баён доштааст, фаќат ашъори маљмўаи нахустини 

шоирро мавриди интиќод ќарор додааст, ки воќеъбинї нест [162, 125]. 

Дар бораи шахсияти инсонї ва њайсияти њунарии шоирон дар 

маљалла зери унвони «Солномаи адабиёт» маводе чоп шудааст, ки 

баъзеи онњо ба талаботи жанрии чењраи адабї мувофиќ аст. Аз љумла 

асари А. Сайфуллоев «Шеъри эњсосу андеша»-ро дар њамин радиф 

метавон ном бурд. Навиштаи А. Сайфуллоев роњи эљодии Ќутбї. 

Киромро аз оѓози фаъолияти мењнатї ва шоирї, тањсил дар Институти 

адабиёти љањонии ба номи Горкий дар Маскав ва фаъолияти шоириаш 

дар бар мегирад. Мунаќќид бо тањлили даќиќ наќш ва љойгоњи шоирро 

дар муњити адабї арзёбї карда, ашъори ўро аз љињати мавзўъ дастабандї 

мекунад ва усули «ба таври табиӣ, нарму самимї, сода» шеър гуфтани 

шоирро меписандад [227, 101]. Муаллиф дар ваќти тањлили шеърњо аз 

санадњои тарљумаињолї истифода карда, ба ин васила сифатњои инсонии 

шоирро ба хонанда менамояд. Ин асар хусусияти тарљумаињолї дошта, 

љанбаи интиќодиаш заиф аст. 

Чењраи адабии Р. Њодизода «Ба дўсти мо, ба њамќалами мо» низ ба 

тарзи ёдвораи тарљумаињолї навишта шуда, назари самимї, воќеъбин ва 

њунаршиносонаи муаллифро ба шахсият ва эљодиёти Фотењ Ниёзї ифода 

мекунад [282, 123-128]. Ин асар ёдвораи пайвандњои инсонї ва њунарии 

муаллиф бо нависанда буда, дар шинохти шахсияти инсонї ва њайсияти 
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њунарии њар ду таъсиргузор аст. Муаллиф лањзањои асосии зиндагии 

нависанда, аз љумла, тањсил дар омўзишгоњи омўзгории Самарќанд, 

эљоди шеърњо ба забони ўзбекї, омадан ба Душанбе, оѓози фаъолияти 

рўзноманигорї, хизмат дар армия ва иштирок дар љанги љањонии дуюм 

ва нињоят, бозгашт ба зиндагии осоиштаву эљоди асарњои бадеиро ба 

тафсил, моњиятљўёна арзёбї карда, дар ин замина ба шахсият ва њунари 

нависанда бањо медињад. Чењраи нависанда њамчун каси пуркор, 

поктиннат, садоќатманд ва нависандаи номдор тасвир шуда, мавќеи 

осори вай, аз љумла, романњои «Вафо» ва «Њар беша гумон мабар, ки 

холист» дар муњити адабї нишон дода шудааст. 

Дигар аз чењраи адабии љолиб, ки маљалла чоп кардааст, 

«Нависандаи мумтоз» ном дошта, ба ќалами А. Абдуманнонов тааллуќ 

дорад. Ин асар бо наќли таассуроти Љалол Икромї аз айёми наврасї ва 

таъсире, ки хонанда аз асарњои ў мегирад, шурўъ мешавад. Хонанда бо 

зиндагии пуршебу фарози нависанда ва ќањрамонони осораш ошно 

мегардад. Муњаќќиќ зинањои ташаккул ва тањаввули њунари 

нависандагии Љ. Икромиро дар муќоиса бо насри тољикї воќеъбинона 

нишон медињад. Дар ин равиш аввалин таълифоти ў «Тирмор» ва 

романи «Шодї»-ро наќд карда, равиши тадќиќии тањаввулоти њунарии 

нависандаро дар мисоли «Ман гунањкорам», «Духтари оташ», «Зоѓњои 

бадмур» ва «Сафар-махсум дар Бухоро» ба хонанда пешнињод менамояд. 

Симои ин «дарахти азимљусса»-и адабиёти тољик дар ин навишта ба 

таври мухтасар, вале гиро таљассум ёфтааст [159, 114-117]. 

Њамин тариќ, аз арзёбињое, ки дар боби жанри маќола ва чењраи 

адабї ва хусусиятњои тањлилии онњо сурат гирифт, чанд нуктаро ба 

тариќи хулоса зикр мекунем. 

1. Маќола аз жанрњои асосии наќди адабист, ки маљалла дар 

интишори он ба таври густурда мусоидат кардааст. Дар шаклгирии 

сохтори мундариљавї ва шаклии жанри маќола назарияи воќеагароии 

мањз, муносибатњои фармонравоии идеологї ва баъзе равишњои ќолабии 
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тањлил таъсири манфї гузошта, омили аслии нашри босуръати ин гуна 

маќолањо дар маљалла гардидааст, ки маќолањои С. Табаров, Б. 

Худойдодов ва баъзе навиштањои А. Сайфуллоев аз ин љумлаанд. 

2. Баъди нимаи дуюми солњои њафтод нашрия бештар ба чопи 

маќолањое иќдом кардааст, ки дар сатњи баланди касбї нигошта шуда, 

муњимтарин дастовардњои адибон ва адабиёти тољик, хусусиятњои 

њунарии шеъру наср аз мавќеи илмї наќду арзёбї шудаанд. Дар ин 

равиш маќолањои М. Шукуров, Њ. Шарифов, А. Сатторзода, А. Њаким, 

А. Набавї, Ю. Акбаров ва баъзе нигоштањои А. Сайфуллоев муњим ба 

назар меоянд. Маќолањои ин муаллифон љавобгўи талаботи 

мундариљавї ва шаклии жанри маќола буда, тозакорињои мундариљавї, 

хусусиятњои бадеӣ ва камбудии осори бадеии ин давраро воќеъбинона 

бањогузорї кардаанд, ки њамчун таљрибаи тањќиќ арзишманд мебошад. 

3.  Ба ин тартиб, аз тањлил ва арзёбии ќиёсии осори танќидие, ки дар 

жанри чењраи адабї навишта шудааст, метавон ба ин натича расид, ки 

аксари ин осор бо усули танќидиву тарљумаињолї навишта шуда, дар 

шинохт ва арзёбии симои инсонї ва њайсияти хунарии шоиру 

нависандагон таъсиргузоранд. Камбудии асосии ин осор тобеияти 

идеологї ва гароиши завќї ба «маданияти оммавї» мебошад, ки аксаран 

то љое ба шинохти њунари асил монеъ шудааст. Бо вуљуди ин, арзиши 

жанри чењраи адабї ва он чї наќд шуд, дар шинохти симои шоиру 

нависандагон ва равишњои судманди адабиёти давр таъсиргузор 

мебошад. 

 

1.3. Наќди наќд ва моњияти њунарии он 

Њамчунон ки адабиёт, аз љумла, назму наср ба наќди асил ва 

холисона ниёз дорад, худи наќди адабї низ ба арзёбии бетарафона 

эњтиёљманд аст. Х. Отахонова дар маќолаи «Мавќеи танќиди адабї дар 

инкишофи адабиёт», ки матни маърўзаи муаллиф дар анљумани шашуми 

Иттифоќи нависандагони Тољикистон буда, онро маљалла чоп кардааст, 
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ба чунин рисолати наќди адабї таъкид мекунад. Дар ин суханронї ва 

маќола мунаќќид вазъи адабиётро дар давоми ин солњо тањлил карда, 

баъди як муќаддимаи умумї дар панљ сол устувор гардидани мавќеи 

наќди адабиро ќайд менамояд. Ба мушоњидаи ў дар ин давра танќид аз 

љињати назарї ќавитар шуда, методологияи марксистї дар он устувор 

гардидааст. Танќид ба масъалањои муосир бештар мутаваљљењ шуда, «ба 

рафти инкишофи адабиёти тољик, раванди жанрњои гуногуни он, ба 

боигарии ѓоявию бадеии он наќш ва таъсири мусбате» [217, 106] 

гузоштааст. 

Муаллиф тавсиа ёфтани доираи назар ва вусъати фикри танќиди 

адабии тољикро ба мушоњида гирифта, дар танќид ба вуљуд омадани 

шаклњои нави муњокимањои илмиву бадеї, таќриз, маќолањои танќидї, 

маќолањои эљодї ва мизњои мудавварро нишони пешрафти соња медонад 

(217, 106-108). Баъди тањлили умумии асару маќолањои танќидї боз ба 

маводњои њизбї мурољиат мекунад, ки дар онњо «диќќати 

интеллигентсияи эљодкор… ба тадќиќи чуќур ва баёни мукаммали 

соњањои гуногуни сохтмони коммунистї» [217, 110] нигаронида шудааст. 

Дар хотима наќди адабї њамчун як ќисми таркибии маданият шинохта 

шуда, масъулияти он дар иљрои ќарорњои њизб таъкид мешавад. 

Мунаќќид бовар дорад, ки танќиди адабї василаи боэътимоди тарѓиби 

идеологї ва мафкураи расмї мебошад. 

Аз мазмуни маќола маълум мешавад, ки нашрия онро њамчун 

маводи дастурї чоп карда, ба ин васила дидгоњњои расмиро таблиѓ 

намудааст. Маќолаи Њ. Шодиќулов «Барои танќиди реалистї» бо 

ситоиши ќарорњои њизб шурўъ шуда, низ ифодагари равиши суннатии 

танќиди идеологї ва супоришии он рўзгор аст. Баъди ин руљўъ муаллиф 

аз суханронињои Р. Њодизода ва А. Сайфуллоев рољеъ ба танќид дар 

анљуман ва пленуми Иттифоќи нависандагон ёд мекунад. Ба мушоњидаи 

ў дар маќолањои М. Шукуров, А. Њалимов, Х. Шарифов, Х. Отахонова 

ва чанде дигар «масъалањои марказии танќид, бурду бохти он, 
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методология ва љињатњои назарии вай, вазифањои минбаъда мавриди 

баррасї ќарор гирифтаанд» [292, 124].  

Муњимтарин дастоварди танќид ба «пояњои умумииттифоќии 

тараќќиёт» расидани он буда, арзиши онро меъёри « ба њам омехтани 

аспектњои сотсиологї ва ѓоявию эстетикии назар ташкил менамояд. 

Барои бештари маќола ва тадќиќоти боло, гирифтани дараљаи назарї 

чун омили минбаъд њам пеш бурдани адабиёти бадеї шинохта шудааст 

ва ба њам наздик шудани адабиётшиносї ва танќид ба мушоњида меояд» 

[292, 125]. 

Дар он давра ба «пояи танќиди умумииттифоќї» расидан маънои ба 

сатњи танќиди адабии рус расиданро дошт. Ба њам омехтани ѓояњои 

иљтимоиву зебоишинохтї орзу буд, вале чандон дастрас намешуд. 

Пешрафти назария ва мутобиќати он бо амалия низ њарфи умумї буд. 

Масъалаи «таъсири мутаќобилаи адабиёту санъат» ангезаи идеологї 

дошт, на сабќати њунарї. Дар ин замина маљалла маќолаи Х. Шодиќулов 

«Барои танќиди реалистї»-ро чоп карда, масъалаи тавсиаи назариёти 

инсонпарвариро дар танќиди адабї ба миён мегузорад ва таљрибаи 

судманди тањќиќро дар мисоли рисолањои А. Сайфуллоев «Дўстии 

адабиётњо-дўстии халќњо», «Аќидањои адабии В. И. Ленин ва адабиёти 

тољик», М. Шукуров «Пањлўњои тањќиќи адабї» ва ѓайра ном мебарад. 

Муаллиф барои такмили ин равия баргузории њар гуна маљлису 

маъракањоро муњим медонад ва таваљљуњро ба танќиди тарљума љалб 

карда, камбудињои соња, аз љумла бетаваљљуњї нисбат ба рушди 

тарљумаро ёдрас мекунад. Њ. Шодиќулов дар фароварди маќола ба 

анъанањои ситоиши њизб ва ќарорњои он содиќ буданашро нишон дода, 

маќоларо бо мадњи иќдомњои пешбарандаи њизб анљом медињад. 

Маќолаи Љ. Баќозода «Танќид ва масъалањои адабиёт» низ 

масъалањои худогоњии наќди бадеиро дар заминаи идеологї, яъне 

хостањои њизбу давлат ба миён мегузорад [176, 125]. Мунаќќид ќарори 

КМ КПСС «Дар бораи танќиди адабии бадеї»-ро «дар афкори бадеию 



 
 

- 49 - 
 

эстетикї ва танќидї» як навъ табаддулот ба шумор меоварад. Асли 

воќеият он аст, ки ин ќарор диќќатро ба танќид љалб кард ва омили 

бештар навиштани маќолањои танќидї гардид. Дар њамин равиш 

мунаќќид «бозёфту мањдудиятњо»-и наќди адабиро дар мисоли 

маќолањои М. Шукуров, Р. Њодизода, А. Сайфуллоев, А. Њакимов ва Њ. 

Шодиќулов нишон медињад. Дар маќола тарзи масъалагузорї дар наќди 

адабї ба таври умумї таъриф мешавад. Муаллиф ба њам наздик шудани 

танќид ва адабиётшиносиро њамчун њодисаи мусбат арзёбї намудааст 

[176, 124-125]. 

Мунаќќид маќолањои М. Шукуров «Жанри таърихї ва худогоњии 

халќ», «Вусъати роман», А. Њакимов «Тањаввули арўз дар назми 

муосир», «Аз ѓазал то шеъри озод», «Шеъри инсон», Н. Нурљонов 

«Барои сифати баланди драматургия», Р. Њошиму С. Табаров ва 

дигаронро наќд карда, ба ин васила диќќатро ба баъзе равишњои 

инкишофи наќди адабї љалб мекунад. Дар ин замина тањлили мушаххас 

бо арзёбии маќолаи М. Шукуров оѓоз меёбад. Нуќтаи муњим дар ин 

маќола жанри таърихию инќилобиро дар тањаввулоти бадеї нишон 

додани мунаќќид мебошад. Ба назари ў, заминасози ин тањаввулот 

дигаргунињои сиёсї ва иљтимої аст, ки ба инкишофи ин жанр мусоидат 

кардааст. Ангезаи судманди ин њодисаро мунаќќид дар мисоли эљодиёти 

Љ. Икромї, С. Улуѓзода, Р. Љалил, Ф. Муњаммадиев ва баъзе 

нависандагони дигар шарњ медињад. 

Љ. Баќозода масъалањои умумии танќидро дар мисоли маќолањои 

зикршудаи А. Њакимов шарњ додааст. Андешаи мунаќќид дар бораи 

пойдории анъана ва ба ин васила њифзи асолати миллии адабиёт диди 

муњим ва арзишманд шинохта шудааст. Дар њаракату дигаргунї ва ба 

инкишофи тафаккури бадеї мусоидат кардани суннатњои адабиро 

мунаќќид дар мисоли фарзияњои А. Њакимов назари пешрав ва созанда 

таъбир мекунад. 
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Мунаќќид дар бораи жанрњои наќди адабї, аз ҷумла, чењраи адабї 

сухан ронда, Рањим Њошимро устоди ин шакл медонад ва асарњои ўро 

дар бораи Айнї, Лоњутї ва Пайрав муњим арзёбї мекунад. Ба андешаи 

Љ. Баќозода «Адибон иштирокчии бевоситаи љараёни адабианд, њангоми 

тањлили эљодиёти онњо сифат ва хусусиятњои хос, давраи муайяни 

адабиётро низ нишон додан мумкин аст» [176, 128]. Дар маќола 

хидматњои Р. Њодизода, М. Шукуров, С. Табаров ва А. Њакимов дар 

инкишофи ин жанр ва ошкор кардани хусусияти эљодиёти Р. Љалил, Ф. 

Муњаммадиев, М. Ќаноат ва А. Шукўњї нишон дода шудааст. 

Мунаќќид ба масъалаи суннатњои адабї бештар ањамият додани 

мунаќќидонро дар наќди адабї њодисаи мусбат медонад. Назари 

воќеъбини мунаќќидон ба онњо имкон додааст, ки ба масъалањои 

адабиёти гузашта ва имрўза аз мавќеи таърихї муносибат намоянд. 

Робитаи анъана дар гузориши масъала ва интихоби мавзўъ низ зоњир 

мешавад. Ташаккул ва тањаввули усули муќоисавї хусусияти миллї ва 

инсонии осори адабиро низ муайян мекунад. Ин пањлўи масъала бештар 

дар маќолањои А. Сайфуллоев мавриди арзёбї ќарор гирифтааст. Љ. 

Баќозода чунин аќидаро, ки «гўё таълифи маќолањои љамъбастиву 

масъалагузор ба дараљае осон аст», рад карда [176, 130], чунин гузориши 

масъаларо ба роњи ѓалат бурдани наќди адабї таъбир мекунад.  

Маљалла доир ба масъалањои шакли осори бадеї низ маќолањо ба 

чоп расонидааст. Ин масъала дар маќолањои Р. Амонов, Х. Отахонова, 

Л. Демидчик ва муњаќќиќони дигар ба миён гузошта шудааст. Хусусияти 

шаклии жанрњову навъњои адабї дар маќолањои проблемавї матрањ 

гардидаанд. Маќолањои људогонаи ба тањќиќи жанрњо бахшидашуда, 

арзиши зиёди адабї ва илмї доранд. Дар маќола асарњои М. Шукуров 

«Вусъати роман», Н. Нурљонов «Барои сифати баланди драматургия» ва 

чанди дигар тањлил ва арзёбї шудаанд. 

Аз љумлаи эродњои Љ. Баќозода ба вазъи танќид яке ин аст, ки вай 

«њанўз ба масъалањои мањорати нависандагї, сабку услуб, жанр ва 
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имконияти дохилии он, ягонагии шаклу мазмун кам ањамият медињад ва 

њол он ки …мањз дар тањлили якљояи мундариљавию ѓоявї ва мањорати 

бадеї њусну ќубњи асар, фардияти адибе муайян мегардад» [176, 132]. 

Муаллиф нуфузи наќди мазмуну мундариљаро дар наќд њодисаи мусбат 

дониста, таъкид мекунад, ки арљгузории муњимияти мавзўъ сабаби 

дастгирї ва ситоиши асарњои сусту камарзиш аз љониби наќди адабї 

мегардад. 

Рисолаи М. Шукуров «Пањлўњои тадќиќи бадеї» дар таќризи А. 

Набиев «Андешањои моњиятљў» наќд шудааст. Дар заминаи љустуљўњои 

М. Шукуров мунаќќид рањнамо ва пешбаранда будани танќидро 

эътироф мекунад. Ба назари ў наќди адабї рањкушои адабиёти асил аст. 

Ин аќида дар замони Шўравї устувор гардида буд ва он ба нерўњои 

роњбарикунанда вобаста дониста мешуд. А. Набиев ин мулоњизањоро 

њамчун «љамъбасти хулосаи тамоми рисола» ба ќалам додааст. Пас аз ин 

муњаќќиќ ба тариќи умумї асарро тањлил карда, фазилатњои њунарии 

мунаќќидро дар фаро гирифтани масъалањои муњим, вусъати чашмандоз 

ва умќи андеша мебинад [212, 145]. 

Дар мисоли маќолањои М. Шукуров мунаќќид таъкид мекунад, ки 

танќид агар ба протсесси адабї фаъолона дахолат карда, тамоюли 

асосии љустуљўњои эљодии адабиётро зоњир ва муайян намояд, њамоно 

худ ба ин љўяндагињо шарик мешавад, барои ёфтани роњњои нави њалли 

бадеии масъала, барои фарогирии амиќи ѓоявию эстетикии њодисањои 

тозаи воќеият мусоидат хоњад кард. Дар ин замина А. Набиев ба чунин 

хулоса меояд, ки «танќид ќувваи фаъолест, ки ќобил аст адабиётро ба 

роњњои нав барад, ба кашфи тозаи бадеї иштирок кунад» [212, 141]. 

Дар маќолаи М. Муллољонов «Хонанда, китоб, нависанда» низ 

нуктањои муњиме оид ба наќди адабї хаст. Ин маќола натиљаи пурсиши 

хонандагонро дар масъалаи танќид низ фаро гирифта, муаллифро ба 

чунин натиља меорад, ки хонандагон «маќолањои танќидї ва таълифоти 
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мунаќќидони моро кам мехонанд, ё агар хонанд њам, ба он ањамият 

намедињанд» [206, 141]. 

Ин натиљагирї воќеияти муносибати оммаи хонандагонро ба наќд 

ифода мекунад. Сабаби нахуст ин буд, ки маќолањо асосан љанбаи 

идеологї доштанд ва дар масъалаи маърифат ва дониш, ќадршиносии 

осори асили бадеї ќариб бањс намекарданд. Усули наќл ва бозгўи 

мазмуни асар низ маќолањои танќидиро дилбазан карда, омили ба 

талаботи хонанда љавобгў набудани онњо гардида буд. Муаллиф ба ин 

натиља мерасад, ки «солњои охир афкори танќидии мо хеле пеш рафт, 

эътибори љамъиятии он афзуд, дараљаи методологї ва фаъолиятмандиаш 

дар тањќиќи муњимтарин проблемањои назария ва амалияи реализми 

сотсиалистї боло рафт» [206, 138]. 

Дар ин замина муаллиф номи чанде аз мунаќќидонро низ зикр 

карда, омили аслии пешрафти наќди адабиро шарњ дода менависад, ки 

«Мунаќќидону адабиётшиносон, адибон ва арбобони маданияти мо дар 

кори њамарўзаи худ нишондодњои ќарори КМ КПСС--ро «Оид ба 

танќиди адабию бадеї» дастурамал ќарор додаанд» [206, 138]. Ин хулоса 

тобеияти идеологии наќди адабиро ифода мекунад. 

Андешањои мунаќќид дар бораи пешрафтњои наќди адабї дар 

маљмўъ дурустанд. Дар њаќиќат, дар солњои њафтод сафи мунаќќидони 

касбї афзуд, миќдори онњо аз њисоби љавонон зиёд шуд, лекин њамаи ин 

пешравињоро ба ќарорњои њизб пайвастан навъе созиш бо сиёсат ва 

идеологияи замон асту бас. 

Муаллиф ба камбудињои наќд ишора карда, паст будани дараљаи 

фалсафию эстетикии бисёре аз маќолаву таќризњоро зикр менамояд. Аз 

мунаќќидон беѓараз буданро талаб мекунад. Ба фикри ў «танќиди 

њаќиќї, танќиди аз љињати илмї мукаммал, бояд пеш-пеши адабиёт 

ќадам занад, асари адабиётро омўзад, шарњ дињад, тарѓиб кунад…» [206, 

139]. Ин хулосаро муњаќќиќ натавонистааст, ки бо нишон додани роњњо 

ва заминањои пешрафти танќид ба таври мушаххас асоснок кунад. 
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Соњиб Табаров дар маќолаи «Ќарорњои партия ва инкишофи 

танќиди адабї», ки дар боло зикр шуд, мунаќќидро «муборизи фаъол 

барои идеали Партияи Коммунистї» медонад, ки «ба њар њодисаи адабї 

мувофиќи талаботи эстетикаи марксистї –ленинї бањо медињад» [259, 

116]. Вай камбудињоро ошкор мекунад, то монанди «алафњои бегона 

реша надавонанд». Танќид барои ин мунаќќид љузъи идеология буда, 

мусоидати онро дар амалї шудани сиёсати иљтимоиву фарњангии њизбу 

давлат муњим ва лозим медонад. С. Табаров љонибдори наќди 

идеологиву иљтимоии вулгар буда, нашрия то љое дар солњои њаштод ва 

интишори чунин афкори танќидии сиёсатгаро ва иљтимоъгаро мусоидат 

намудааст. 

Ю. Акбаров дар маќолаи «Шебу фарози тањќиќи шеър» оид ба 

маќолањои танќидї ва шеъри А. Њакимов андеша рондааст, яъне ин 

маќола њам танќиди танќид, њам танќиди шеър мебошад. Дар оѓози 

маќола муаллиф мегўяд, ки Аскар Њакимов дар нахустин асарњояш «бо 

роњи инкор ва ради ќолаббозию сохтакорињо рафт» ва шеъри асилро 

тарафдорї кард. Ба ин равияи танќид, ки А. Њакимов побанди он 

будааст, Р. Њошим, М. Шукуров, Х. Шарифов ва А. Сатторов шомил 

карда шудаанд. 

Сабки А. Њакимов дар маќолањояш «шоирона ва лирикї», 

ратсионалї дониста шудааст. Тањќиќи ў пурњиссиёт буда, бо «эњсоси 

баланду самимият» сухан мегўяд ва асарњояш ба мушоњидаи Ю. Акбаров 

«тањлили танќидї бо тањлили њиссиётангез» мебошад. Дар навиштањои 

танќидии ў «ман»-и лирикї аввалин бор истифода шуд. Баъди Рањим 

Њошим мунаќќид ўро дуюмин кас медонад, ки ба навиштани симои 

адибон машѓул шудааст. Сипас Ю. Акбаров маљмўаи маќолањои А. 

Њакимов «Дар ќаламрави сухан»-ро наќд мекунад. Дар маќолаи аввали 

маљмўа  «Шеъри замонї ва љустуљўњои маънавию ахлоќї» ба андешаи 

Ю. Акбаров масъалањои рўњия ва оњанги замон, мазмуну ѓоя, шаклу 

мазмун ва ѓайра ба миён гузошта шудаанд. Муаллиф тамоюлњои асосии 
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шеърро муайян ва арзёбї мекунад. Ю. Акбаров бурду бохти А. 

Њакимовро дар шинохти шеър зикр менамояд. 

Ю. Акбаров мавзўи дигари маќолањои А. Њакимовро масъалањои 

ќањрамони лирикї дар шеър медонад. Ба назари мунаќќид А. Њакимов 

ба муќобили арзишманд шинохтани њар як ќањрамон чун инсон аст. Ба 

андешаи нињоии ў, ќањрамони лирикии ў шоири боистеъдод ва тавоно 

мароќангез шуда метавонад, зеро танњо шоири асил ќањрамони воќеии 

лирикии замонро ба вуљуд оварда метавонад. Ба мушоњидаи мунаќќид, 

А. Њакимов, ќањрамони лирикии њар лањза авзояш таѓйирёбандаро ќабул 

надорад. Ба назари ў, дар андешаи шоир ду чизи бо њам муќобил бояд 

вуљуд надошта бошад, зеро чунин аќида «љавлонгоњ ва олами андешањои 

шоирро тангу мањдуд мегардонад». Њамин гуна назарро А. Њакимов дар 

таќризи ба маљмўаи шеърњои Бозор Собир навиштааш низ пайгирї 

намудааст. А. Њакимов њиљрат дар шеърро василаи тазйиќи рўњ медонад. 

Ю. Акбаров ба ин андеша муќобил баромада меафзояд, ки «ѓам дар 

шеър як роњи аз ѓам наљот додану сабукрўњ гардонидани инсон аст» [163, 

136]. 

Назари Ю. Акбаров ба маќолаи А. Њакимов «Тазодњои фаровони 

шеър» манфист, онро камзарф дониста, ашъори дар он тањлилшударо 

баррасї мекунад ва назарашро баён медорад. Ю. Акбаров кўшиши 

муайян кардани фардияти эљодии њар шоирро аз љониби А. Њакимов 

падидаи муњими наќди адабї дониста, дар ин замина камбудињои 

маќолаи «Умри пурмаъно»-ро мушаххас нишон медињад. Назари 

мунаќќид ба маќолаи дигари А. Њакимов «Шохаи райњон ва себњои 

шукуфта» мусбат буда, «бо як самимияту дилбастагї, эњтирому 

сипосгузорї ва мафтунии тамом» [163, 137] навишта шудани он таъкид 

шудааст. 

Наќди Ю. Акбаров аз маќолањои А. Њакимов рољеъ ба ашъори М. 

Турсунзода, М. Ќаноат, Лоиќ, Ѓаффор Мирзо ва дигарон низ аз бисёр 

љињат воќеї ва тозаву холисона аст. Ў таќризњои «Бо хоки Ватан» ва 
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«Гули хор»-ро наќд карда, ба эродњои А. Њакимов посухи сахт мегўяд. А. 

Њакимов баъзе шеърњои Лоиќро аз љумлаи намунањои бењтарин медонад 

ва баъзеи дигарро рад мекунад. Ю. Акбаров бо чунин оњанг сухан 

ронданро як навъ беэътиної медонад. Назари А. Њакимов оид ба шеъри 

Бозор Собир низ тањлил шуда, андешањои мунаќќид дар ин боб 

«њаќиќати бебањс» унвон шудааст.  

Дар охир Ю. Акбаров ба масъалаи забон ва сабки А. Њакимов дахл 

карда, онро «сершираю шоирона ва пуробу рангу хоно», вале гоњо 

мантиќан бељо таъбир мекунад ва намунањо меоварад. Дар маљмўъ, 

маќолаи Ю. Акбаров дар наќду арзёбии осори танќидии А. Њакимов 

њарфи тоза буда, кам иттифоќ меафтад, ки як мунаќќид маќолањои 

мунаќќиди дигарро бо ин њавсала ва даќиќназарї тањлил карда бошад. 

Њамин тариќ, маљаллаи «Садои Шарќ» бо нашри як силсила 

маќолањои танќидї вазъу њолат ва роњњои ташаккулу тањаввули наќди 

адабиро дар њама зинањо мариди таваљљуњ ќарор додааст. Ин 

масъалањоро борњо Ш. Њусейнзода, М. Шукуров, С. Табаров, А. 

Сайфуллоев, М. Муллољонов, Љ. Баќозода. Х. Шарифов, А. Сатторов, Њ. 

Шодиќулов, Ю. Акбаров ва дигарон дар маќолањояшон ба миён 

гузоштаанд. Ин љараён баъди нашри ќарори маълуми КМ КПСС «Дар 

бораи танќиди адабии бадеї» то љое равнаќ пайдо карда, дар сањифањои 

матбуот, аз љумла «Садои Шарќ» маводњои зиёде ба чоп расидаанд. Дар 

ин маводњо нисбат ба наќди адабї таљдиди назар њам ба мушоњида 

мерасад. 

Ташаккул ва тањаввулоти индавраинаи наќд ба таѓйироти авзои 

сиёсї ва иљтимоии мамлакат низ вобаста мебошад. Танќид дар ин давра 

њамчун шакли худшиносї ва худогоњии наќди адабї то љое фаъол шуд. 

Дар њамин фазо дастовардњои асосии наќди адабї зуњур кардаанд. Дар 

бисёре аз маќолањо консепсияи тозаи алоќаманд бо хостњои идеологї 

матрањ шудаанд, ки гоњо аз осори асили њунар фосила гирифтаанд. Ин 

равиш дар маќолањое, ки дар боби наќди наќд навишта шудаанд, ифодаи 

худро ёфтаанд. Дар ин замина М. Шукуров дар маќолањое, ки дар боби 
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наќди наќд дар маљалла чоп шуда, сухани аввал ва тоза гуфтааст, ки ба 

баъзе нукоти он мо дар боло ишорањое доштем. 

Дар зимн зарур медонем оид ба маќолаи ў «Илми танќид ва санъати 

мунаќќид» чанд нуктаро баён кунем. Ин маќола арзёбии назарї ва 

амалии наќд аст, ки дар бораи хусусияти он наќл мекунад. Муаллиф ба 

суоли –наќд чист?, санъат аст, ё илм?- посух мегўяд. М. Шукуров 

танќидро «пеш аз њама яке аз шуъбањои илми адабиётшиносї дониста, 

сипас меафзояд, ки фаќат бархўрди комилан илмї асосњои обективии 

наќдро ќувват дода метавонад. Ў асоси объективиро аз умдатарин 

меъёрњои методологияи марксистї-ленинии наќд медонад. Хулосаи ў ин 

аст, ки «бунёди мустањками илмї имкон хоњад дод, ки асари муайян ё як 

њодисаи адабї, ки дар эљодиёти нависандае дида мешавад, њамаљониба 

тањлил шавад, протсесњо, ки дар адабиёт љараён доранд, ошкор ва 

моњияти онњо дуруст таъйин гардад» [294, 129]. 

Ба ин тартиб, наќди адабї аз назари ў илм аст ва фаќат њамин 

хусусият имконияти дарки мушаххасоти адабиётро муайян мекунад. Аз 

ин љињат, барои наќди адабии тољик «объективияти илмї ва 

мулоњизањои асосноку эътимодбахши илмиро» зарур мешуморад [294, 

129]. 

Камбудии асосии наќди тољикро муаллиф, пеш аз њама, дар он 

мебинад, ки он аксаран шакли бањодињии ќатъиро дорад, мисли «фалон 

чиз хуб ва фалон чиз бад аст». Дар ин маврид одатан овардани далелу 

бурњон ва исботи фикр фаромўш карда мешавад. Ба андешаи М. 

Шукуров «ин гуна њукми бедалел, агарчи дорои фикри муњим аст, на дар 

назари нависанда ва на дар чашми хонанда эътибор пайдо карда 

наметавонад» [294, 131]. Ў чунин мешуморад, ки «моњияти аслии асари 

танќидиро њамоно тањлили амиќу эътимодбахши илмї муайян мекунад 

ва мунаќќид њар чи донишу њунар дорад, бояд дар њамин роњ ба харљ 

дињад» [294, 132]. Њамчунин, номбурда таъкид мекунад, ки дарки 

андешаи нависанда бидуни дарназаргирии шакли асар мумкин нест ва 
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асари алоњидаеро бояд дар контексти тамоми адабиёт баррасї кард. Ў 

даъват мекунад, ки аз ратсионализми бењаракат, ки торафт ба наќди 

воќеї нуфуз карда истодааст, бояд даст кашид. Наќли одии мундариљаи 

асари бадеиро њамчун тањлили обективии илмї вонамуд кардан мумкин 

нест, мулоњизањои умумии мавњум, наќли мазмун, њамчунин 

хурдагирињои сунъии пуриддао аз ољизиву заифии наќд дарак медињанд. 

Муаллифи маќола хусусияти наќдро ба тариќи зер тавсиф мекунад: 

«Танќид илми санъат аст, аз љумла илми санъати сухан, илми адабиёт 

мебошад. Дар айни замон набояд фаромўш кард, ки танќид камтар аз 

дигар илмњои санъатшиносї хусусияти «академї» дорад ва зиёдтар аз 

онњо бевосита ба омма нигаронида шудааст. Ба ин ваљњ санъат, њунар ва 

мањорат дар танќид бештар аз њамаи дигар илмњо зарур аст» [294, 145]. 

М. Шукуров мунаќќидро дорои шахсияти комил ва њунари воло дониста, 

соњиби табъи баланд будани онро таъкид мекунад. 

Дар маќолаи «Танќид ќувваи фаъол аст» М. Шукуров масъалањои 

муносибати нависанда ва мунаќќидро ба миён мегузорад. Дар ин равиш 

ў ба муносибати нависандаву мунаќќид диќќат дода, њаќшиносиро 

мањаки эътибори фаъолияти њар ду медонад [298, 121-134]. 

Мунаќќид нуќсонњои асосии наќдро дар ошкор накардани арзишњо, 

равишњо ва муайян накардани моњияти онњо мебинад. Њар як нависанда, 

њар як асар ба таври алоњида омўхта мешавад, аммо ин барои ошкор 

намудани алоќањои дохилии падидањои адабї, таѓйирёбии шаклу 

мундариља кифоят намекунад. Маќолаи «Гавњариёни сухан бошем» низ 

масъалањои назарї ва амалии наќдро дар бар гирифта, наќшу љойгоњи 

наќд дар љараёни адабї ва эљодиёти ин ё он адиб нишон дода шудааст. 

Дар ин маќола М. Шукуров маќолањои А. Сайфуллоев «Танќиди адабї 

дар мубориза барои ормонњои коммунистї», «Танќид ва адабиёти 

имрўз» ва маќолаи Р. Њодизода «Танќиди адабї ва масъалањои бадеияти 

адабиёт» -ро арзёбї кардааст [299, 124-125]. 
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Дар маќолаи зикршуда муаллиф ба масъалаи танќиди танќид 

эътибори хос медињад. Ба назари ў, наќди наќд василаи пешрафти ин 

соња буда, тањлили илмии обективї бояд мањаки он бошад. Муаллиф 

принсипњои асосии танќидро муайян карда, назари таърихиро асоси он 

мешуморад. Риояи ин усули наќд ба дарк ва арзёбии холисонаи эљодиёти 

шоирону нависандагон ва љараёни адабї ёрї мерасонад. Дар ин замина 

камбудии асосии маќолањои А. Сайфуллоев ва Р. Њодизодаро дар 

набудани таърихияти комил мебинад. Дар маќола ба тарафњои мусбат ва 

манфии фаъолияти мунаќќидии Ю. Акбаров ва А. Њакимов бањо дода 

шудааст. Муаллиф маќоларо бо изњори назар дар бораи маданияти наќд, 

одоб, нигоњ доштани андоза, таъсири сухан ва муносибати беѓаразонаи 

нависанда ба танќид ба поён бурда, аз љумла менависад: «Нависанда 

бояд муносибаташро ба танќиди асарњои худ ва њамкасбонаш ошкоро 

гўяд. Чунин фикри нависанда њам бо мунаќќидон зиёда зарур аст, зери 

барои равшан шудани баъзе масъалањо ёрї мерасонад, лекин 

гуфтугузори нависандагон бояд фаќат ба гила табдил наёбад, балки низ 

комилан ранги эљодї дошта бошад. Фаќат гуфтугузори љиддии эљодї ба 

фоидаи танќид, ба фоидаи адабиёт амал хоњад кард» [299, 135]. 

Профессор А. Сатторов низ оид ба масъалањои наќд маќолањои 

«Нуќсу камоли танќид» ва «Дархостњои танќидї»-ро ба чоп расонида, 

андешањояшро доир ба вазъи наќди адабї баён доштааст. Муаллиф 

наќдро василаи муассир дар шинохт ва арзёбии эљодиёти шоиру 

нависандагон ва љараёни адабї дониста, таъкид мекунад, ки шоиру 

нависандагон њамеша умедвори арзёбии навиштањояшон буда, интизори 

баррасии холисона ва воќеї њастанд. Аммо ба мушоњидаи ў, наќди адабї 

ин рисолаташро пурра иљро карда наметавонад. Сабаби асосии 

ќафомонии наќдро А. Сатторов дар масруфии мутахассисон бо дигар 

корњо, махсусан бо корњои илмї –тадќиќотї мебинад. Сабаби дигарро 

муаллиф дар набудани таваљљуњ ба наќд ва гоњо беэътиборию 

беэњтиромї ба наќд медонад. Нињоят, сабаби охир дар он будааст, ки 
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аксари маќолањо ба таърифу ситоиши ин ё он адиби бомартабаву 

соњибмаќом бахшида мешаванд [245, 127-128]. 

Ин донишманд бесалоњиятии мунаќќидонро низ яке аз сабабњои 

ќафомонии наќд медонад. Ба андешаи ў мунаќќидон «дар танќидњову 

таќризњои худ дар бораи бархе шоирону нависандагони људогона ва 

асарњои алоњидаашон аксар носанљидаву ноандешида сухан меронанд ва 

аз њамин рў, наметавонанд пешрафту пасмонии ин ва ё он адибе, њусну 

ќубњи асарњои онро њаматарафа бо далелњои муътамад собит кунанд» 

[245, 145] ва ин омили норозигии нависандагону шоирон аз наќду 

наќќодон аст. 

Муаллиф дар оѓози солњои њафтод доираи наќди адабиро мањдуд 

дониста, фаќат дар маљаллањои «Садои Шарќ» ва «Помир» вуљуд 

доштани шуъбањои наќдро барои пешрафти ин соња нокифоя медонад. 

Назари мунаќќид ба забони наќди адабї низ манфї буда, аз љумла 

менависад, ки «мувофиќат накардани гуфтору кирдори мунаќќидони мо 

дар маќолаву асарњои онњо зуњур кардааст. Барои мисол, онњо дар 

навиштањои худ њамеша аз шоирону нависандагон талаб кардаанд, ки бо 

забони фасењу равон, ширину бадеъ сухан гўянд, мањорат ва дониши 

худро мунтазам такмил дињанд, њаќиќати зиндагиро бо тамоми 

мураккабиаш ва бо тасвироти даќиќ ба рўи дафтар оранд ва дар баён 

тарзу тариќњои тоза ба тозаро љустуљў кунанд. Вале њайњот, ки худашон 

солњои сол бо забони хушку беобуранг сухан мегўянду мањорат ва 

донишашонро пайваста такмил намедињанд, њаќиќати бадеиро, ки 

таљассуми њаќиќати зиндагист ва нависанда онро ба ќалам додааст, бо 

тамоми мураккабї ва зебоиаш тањлилу тањќиќ намекунанд, тарзи баёни 

якрангу якнавохт доранд ва гузашта аз он, симои хоси худ ва ё чунон ки 

худашон мегўянд ва ин ќадар ба шоирону нависандагон нисбат додани 

онро дўст медоранд, пайрањаи хоси худро надоранд» [245, 129]. 

Мунаќќид сабаби ин падидаи номатлубро дар он мебинад, ки 
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мунаќќидон бештар ќолабї менависанд, дар сурате, ки њар як маќолаи 

адабиву танќидї шакли наву мундариљаи навро талаб мекунад. 

Мунаќќид ба тањлили бевоситаи маводи танќидї гузашта ќайд 

мекунад, ки таќризњо бештар аз љониби ќаламкашони љавон навишта 

мешаванд. Њарчанд «аксари мунаќќидони ботаљриба» низ фаъолияти 

худро дар соњаи наќди адабї мањз аз навиштани таќриз оѓоз кардаанд, 

аммо бо мурури замон аз жанри таќриз даст кашидаанд. Шакли 

таќризњое, ки дар сањифањои матбуот маъмул гаштааст, чунин аст, ки 

онњоро њатто њар шахси андак хушсавод њам навишта метавонад. «Дар 

асл набояд чунин бошад, -менависад муаллиф, -тањлилу тањќиќи амиќ ва 

вобаста ба њамин аз мунаќќид дониш ва ранљи бешуморро мехоњад. 

Чунончи барои он ки мунаќќиде дар бораи маљмўаи тозаи шеър ва ё 

њикояњои нависандаи муосире муњокима ронад, вай бояд на танњо 

тамоми эљодиёти он адибро наѓз донад, балки аз адабиёти гузашта ва 

имрўза низ бохабар бошад ва аз њамин замина ба он бањо дињад. 

Мутаассифона, таќризнависони мо дар доираи бањси маљмўа ва ё китобе, 

ки тањти назар доранд, мањдуд шудаанд ва чунон сухан кардаанд, ки гўё 

пеш аз ин на адабиёт буду на адибон ва баъд њам нахоњад буд» [245, 132]. 

Муњаќќиќ тањлили маърифативу эстетикии осори бадеиро меъёри 

шинохт ва арзёбї шинохта, онро ба тањлили сирф иљтимої муќобил 

мегузорад. Ба андешаи ў рўњи граждании наќди адабї, рўњи граждании 

адабиёт на танњо ба мавзўоти он, балки бо арзиши эстетикии асар низ 

вобаста мебошад. 

Маќолаи дигари ин муњаќќиќ – «Дархостњои танќидї» нисбат ба 

маќолаи боло оњанги некбинона дошта, дар боби пешрафтњои наќди 

адабї дар солњои њафтод сухан ба миён меоварад. Сабаби ин пешрафтро 

муаллиф дар људошавии мутахассисон ва мунаќќидони насру назм ва 

њамчунин дар инкишофи наќди наќд, ташкили наќди адабиёти бачагону 

адабиёти тарљумавї, ташаккули услуби инфиродии худи мунаќќидон, 

болоравии самтњои илмиву методологї, тазоњури шаклњои нави тањлил 
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дар фаъолияти мунаќќидон, умуман, мудохилаи фаъол намудан ба 

раванди адабї ва љоннок гардидани дигар хусусиятњои наќд мебинад. 

Дар наќди адабї асарњое пайдо шудаанд, ки хусусияти эљодиву 

навоварона доранд. Инчунин бисёр олимони љавон дар наќди адабї 

таљриба андўхтаву малака њосил намудаанд [84, 184]. 

Мунаќќид дар маќола дар баробари дастовардњо нуќсонњои наќдро 

низ зикр кардааст, ки яке аз асоситарини он нофаъолии наќд ва 

мунаќќидон мебошад. Муаллиф њамчунин заъфи бунёди илмї ва 

методологиро аз нуќсонњои дигари љиддии наќди адабї таъбир мекунад. 

Ў илова ба ин, мављудияти «танќиди бефикр»-ро низ ёдрас мекунад, ки 

хусусияти публитсистикаи камзарфро дорад. Ѓайр аз ин ба андешаи 

дурусти муаллиф «вайрон кардан ва ё сарфи назар намудан аз усули 

тањлилу тањќиќи таркибии ѓоявию бадеї, иљтимоиву эстетикї аз 

нуќсонњои љиддист, ки дар фаъолияти танќидии чанде аз мунаќќидони 

тољик вуљуд дорад. Онњо дар таќризу маќолањояшон маъмулан бо наќлу 

баёни мазмуни асарњои бадеї саргарм шуда, бо шарњу тафсири рўякии 

образњои бадеї ќаноат намуда, аз табиати махсуси асарњои бадеї ва 

образњои он, аз бадеият ва мањорати адабии муаллифонашон фаромўш 

мекунанд» [84, 189]. 

Мунаќќид шарњи нодурусти яке аз масъалањои муњими адабї-рўњияи 

граждании шеърро беэътиної ва ба инобат нагирифтани усули тањлили 

якљояи ѓоявию бадеї дар танќиди адабии тољик дониста, дар ин замина 

ба маќолањои Х. Мирзозода «Розњои мањрамона ё сурудњои замонавї» 

[205, 124-139] ва А. Њакимов «Шеъри замонї ва замони шеърњо» [280, 

121-136] мисол мезанад ва таъкид мекунад, ки муаллифон ба њамовозии 

мањз ба воќеаву њодисањо гаравида, бо њамин шеъри гражданиро 

нодуруст маънидод кардаанд [84, 190]. 

Масъалањои вазъу њолат ва ташаккулу тањаввули наќд аз љониби А. 

Сайфуллоев, Њ. Шодиќулов ва Љ. Баќозода низ арзёбї шудаанд. Аз 

љумла, Љ. Баќозода дар маќолааш «Љустуљўњои эљодї дар насри тољик» 
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ба он таваљљуњ кардааст, ки дар солњои охир шароит ба инкишофи наќд 

мусоидат кардааст. Ба мушоњидаи муаллиф дар наќди адабии тољик 

усули гузориши масъалањо таѓйир ёфта, ба равандњои инкишофи адабиёт 

муносибатњои тозае ба вуљуд омадааст [180, 120]. 

Муаллиф яке аз хусусиятњои наќди ин давраро ба њам наздикшавии 

наќди адабї ва адабиётшиносї дониста, меафзояд, ки ин њодиса асосњои 

илмии наќдро ќавї сохта, сифати танќидии онњоро баланд менамояд.Ба 

назари ў, масъалањои гуногуни адабиётро дар алоќамандї бо воќеияти 

айнї ба тадќиќ гирифтани наќд тамоюли мусбат аст.Дар иртибот бо 

мавзўъњои наќд, аз љумла, худшиносї, асосњои иљтимоиву миллии 

адабиёти муосир ў маќолањои М. Шукуров «Жанри таърихї ва 

худогоњии халќ», «Асоси реалистї ва рўњи романтикї», А. Њакимов ва 

дигаронро наќд карда, љустуљўњои наќди адабиро дар ин замина 

самарабахш мењисобад.  

Дар маќола навиштањои шоирону мунаќќидоне чун М. Турсунзода, 

А. Сайфуллоев, М. Миршакар, Х. Шарифов, А. Сатторов, С. Табаров, Р. 

Мусулмонќулов ва дигарон мавриди наќд ќарор гирифтаанд [180, 122]. 

Тадќиќоте, ки дар ин замина анљом гирифта ва дар солњои гуногун 

дар маљалла чоп шудааст, гувоњи он аст, ки як шохаи наќди адабї –

наќди наќд дар ин давра то љое чењраи касбии худро намуда, ба равнаќи 

ин соња мусоидат кардааст. Аз љумла, М. Шукуров дар мақолаи “Бо дили 

шуълавару сухани бурро” навишта буд, ки «савияи ѓоявию назарии 

танќиди тољик нисбат ба 20-25 соли пеш ба маротиб баландтар аст. Ба 

дараљаи муайяни камолоти илмию иљтимої расидани танќиди тољикї аз 

ҳамин ҳам маълум мегардад, ки моҳияти баъзе протсесҳои адабии 

имрӯзаро дуруст муайян карда, ба андак дер мондан бошад ҳам, ба 

асарҳои нави адибони тоҷик баҳои дуруст дода истодаанд» [297, 17]. Дар 

ин замина мунаққид асарҳои А. Сайфуллоев, Л. Демидчик, Ю. Бобоев, А. 

Ҳакимов ва Ю. Акбаровро ном мебарад, ки дар онҳо умдатарин 

масъалаҳои адабиёти муосир ва муҳимтарин асарҳои он нақд шудаанд. 
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Маљаллаи «Садои Шарќ» дар охири солњои њаштодум дар боби 

худшиносии танќид як силсила маќолањои љолибро ба чоп расонда, 

равишњои воќеии наќди адабї ва имконоту вазифањои онро муайян ва 

мушаххас намуд. Яке аз њамин гуна маќолањо таълифоти М. Шукуров 

«Барои танќиди тањлилии объективї» унвон дошта, дар боби 

худшиносии наќди адабї њарфи тоза ва боњадаф буд. Муаллиф наќши 

наќдро дар љараёни адабї муайян карда, аз љумла навишта буд: «танќид 

аз муњимтарин омилњои амиќбурди бозљустњои маънавиву ахлоќии шахс 

ва љамъият аст, ки фикрњоро ба љунбиш меорад ва ба самти нав равона 

месозад… Њоло на танњо афзоиши фаъолиятмандии иљтимоиву 

граждании танќид, балки беш аз пеш вусъат додани навназарї мувофиќи 

талаботу вазифањои тозаву љамъият мавриди баррасї ќарор додани 

рўйдодњои адабї ва корбаст кардани меъёрњои олии бадеият зарур аст» 

[306, 146]. 

Ин ва баъзе маќолањои Х. Шарифов, А. Сатторов, Ю. Акбаров ва Љ. 

Баќозода, ки охири солњои њаштод ва ибтидои солњои навади садаи ХХ 

дар маљалла чоп шудаанд, заминаро барои равиши касбии худшиносии 

наќд поягузорї карданд, ки мутаассифона, воќеањои сиёсии баъди соли 

навад афкори интиќодиро аз маљрои дурусти инкишоф берун бурд. 

Муњити тарсовар пеши роњи наќди озодандеш ва њунаршиносро як 

муддат баст.  

Њамин тариќ, дар анљоми ин бахш метавон хулоса кард, ки: 

а) дар маводе, ки дар ин давра маљалла ба чоп расонидааст, наќди 

адабї мавриди арзёбии бетарафона ќарор гирифта, ба ин васила равиши 

солими худогоњии ин соња поягузорї шудааст. Маводи ин давр вазъи 

наќди адабиро тањлил карда аз љињати назарї пурќувват шудани онро 

собит ва равишњои мусбату манфиро ошкор намудаанд; 

б) тавсиа ёфтани доираи назар, вусъати андешањои интиќодї, ба 

вуљуд омадани шаклњои нави муњокимањои илмиву адабї, такмили 

сохтори жанрї аз афзалиятњои наќди ин давра дониста шудааст. Аксари 
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маќолањои нашршуда масъалаи худогоњии наќди адабиро дар заминаи 

идеологї ва хостањои дастурии њизби њоким ба миён гузошта, арзёбињои 

иљтимої ва њунарии осори бадеиро њамчун равиши наќди солим ва 

њадафманд ёдрас намудаанд; 

в) осори танќидї дар маљалла ба таври густурда мавриди наќду 

арзёбї карор гирифта, дар ин замина таќризњои зиёде чоп шудаанд, ки 

баёнгари њолати воќеии љараёни њудогоњии наќди адабї мебошанд; 

наќди осори танќидии чопшуда, арзёбии фаъолияти мунаќќидон, аз 

љумла М. Шукуров, А. Сайфуллоев, А. Њакимов ва дигарон аз љониби 

мунаќќидони касбї, монанди А. Набиев, Њ. Шодиќулов ва Ю. Акбаров 

гувоњи пешрафти наќди наќд ва ошкор сохтани равишњои мусбату 

манфии инкишофи он мебошад, ки маљалла мунтазам дунболагирї 

намудааст; 

г) маќолањо ва таќризњои дар маљалла чопшуда ташаккул ва 

тањаввули индавраинаи наќдро ба таѓйироти авзои сиёсї иљтимоии 

солњои њаштод ва навади Шўравї вобаста карда, њамчун шакли 

худшиносї ва худогоњии наќд ва фаъол шудани онро собит кардаанд. 

Маќолањоро аз руйи моњият ва самти андеша ба тариќи зер метавон 

дастабандї кард: нахуст маќолањое, ки љанбаи назар ва методологии 

наќдро арзёбї кардаанд (маќолаи М. Шукуров «Илми танќид ва санъати 

мунаќќид» аз ин љумла аст); дувум маќолањоеро метавон зикр кард, ки 

бевосита ба арзёбии равишњои амалии наќд, бахусус фаъолияти 

мунаќќидон пойбанд будаанд; нињоят, маќолањои интиќодие, ки 

нуќсонњои асосии наќдро дар ошкор накардани арзишњо, равишњои 

номатлуб ва моњияти зиёнбори онњо дар љараёни адабї донистаанд; 

ѓ) охири солњои њаштод ва ибтидои навад давраи ављи худогоњии 

наќди адабии тољик буда, фаъолиятњои огоњонаи мунаќќидоне мисли М. 

Шукуров, А. Сайфуллоев, Х. Шарифов, А. Сатторов, А. Њакимов, Ю. 

Акбаров ва дигарон гувоњи пешрафти ин соњаи наќди адабї мебошад. 



 
 

- 65 - 
 

Аз тањлили ќиёсие, ки дар ин боб оид ба масъалањои сиёсати адабї, 

инкишофи наќд, жанрњо ва усули тањлили онњо анљом гирифт, метавон 

ба тариќи зер натиљагирї кард: 

1.Сиёсати адабиро дар солњои њаштоду навади садаи ХХ ќарорњои 

њизби коммунисти Шўравї, нишондодњои анљуманњои њизб ва дар ин 

замина дастуру супоришњои њизби коммунисти Тољикистон муайян 

мекард. Маљаллаи «Садои Шарќ» низ дар нашри маводи наќди адабї 

тобеи хостањои идеологии њизб ва давлати Шўравї буда, принсипи 

партиявияти адабиёт, принсипи марксистї-ленинї меъёри асосии 

арзёбии љараёни адабї ва осори шоиру нависандагон будааст. 

Сармаќолањо ва маќолањои људогонае, ки дар ин давра нашрия чоп 

кардааст, наќши наќди адабиро дар љараёни адабї аз мавќеи њизб 

муайян карда, дар ин замина роњу равиши инкишофи наќдро муайян 

кардааст. 

2.Сиёсати адабиро дар соњаи наќди адабии тољик дар солњои њафтод 

ва баъди он асосан ќарори њизби коммунисти Шўравї «Дар бораи 

танќиди адабию бадеї» шакл дода, равиши ташаккул ва тањаввули 

афкори танќидї, наќди осори бадеиро муайян намудааст. Дар њамовозї 

ба сиёсати расмї идораи маљалла мунтазам маќолањои дастурї чоп 

карда, танќидро аз љумлаи «масъалањои аввалиндараљаи њаёти ѓоявию 

сиёсї ва эстетикї» маънидод мекард. Дар ин равиш дар маљалла 

маќолањои А. Сайфуллоев «Танќид ва адабиёти имрўз», А. Њакимов 

«Танќид ва љараёни адабї», Х. Отахонова «Мавќеи танќиди адабї дар 

инкишофи адабиёт», С. Табаров «Ќарорњои партия ва инкишофи 

танќиди адабї» ва ѓайра чоп шудааст, ки сиёсати идеологї ва табаќотии 

адабии он рўзгорро таблиѓ ва дастгирї кардаанд. Хусусияти асосии 

наќди ин давраро арзёбињои мавзўии иљтимої муайян карда, љанбањои 

њунариву зебоишиносии асари адабї кам мавриди таваљљуњи мунаќќидон 

ќарор гирифтааст. 

3. Аз нимаи дуюми солњои њафтод, бахусус давраи бозсозии 

горбачёвї сар карда, дар сиёсати адабї ва равиши наќди адабї 
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дигаргунињои идеявї ва касбї ба назар мерасад. Маводи дар ин давра 

дар маљалла ба чоп расида далели он аст, ки мунаќќидон дар баробари 

гаравиш ба наќди иљтимої, ба арзёбии њаќшиносонаи арзишњои бадеии 

осори адабї ва эљодиёти шоиру нависандагон талош кардаанд. Наќди 

адабї дар баробари дунболагирии сиёсати њизб дар соњаи адабиёт, аз 

љараёни озодандешӣ ва ошкорбаёнї пайгирї карда, ба равиши наќди 

солим мусоидат намуд, ки ба роњ андохтани мусоњибањои ошкоро, 

суњбатњои гирди миз оид ба масъалањои муњими таърихи адабиёт, шеъру 

насри муосир ва наќду арзёбии озодонаи эљодиёти баъзе шоиру 

нависандагон мањсули њамин давра мебошад. 

4. Дар давраи мавриди назар наќди адабї аз жанрњои гуногун кор 

гирифтааст, ки бонуфузтарини он маќола мебошад. Дар ташаккули 

сохтори мундариљавї ва шаклии жанри маќола назарияи воќеагароии 

мањз, равишњои ќолабии иљтимоъгароёна таъсири манфї гузошта бошад 

њам, аз нимаи солњои њафтод ба ин тараф маљалла ба нашри маќолањое 

мусоидат кардааст, ки бештаринашон савияи баланди касбї дошта, 

арзишњои ѓоявї ва њунарии осори бадеӣ аз мавќеияти касбї бањогузорї 

шудааст. Ин равиши наќдро, ки метавон иљтимоиву њунарӣ номгузорї 

кард, маќолањои М. Шукуров, А. Сайфуллоев, Х. Шарифов, А. Сатторов 

ва дигарон муаррифї мекунад. Яке аз жанрњои дигаре, ки дар равиши 

инкишофи афкори назариву амалии танќиди адабї наќши хос дошта, 

маљалла дар интишори он њаматарафа мусоидат намудааст, чењраи адабї 

мебошад. Чењрањои адабие, ки чоп шудаанд, љанбаи тањлиливу танќидї 

ва тарљумаињолї дошта, дар шинохт ва арзёбии симои инсонї ва 

моњияти њунари шоиру нависандагон ањамияти калон доранд. Гоњо 

тобеияти идеологї ва гароиши манфии завќї ба муаллифони ин гуна 

осор имкон надодааст, ки дар шинохти њунари асил муваффаќ шаванд.  

 5. Аз нимаи солњои њафтод ба ин тараф ба маънии томаш давраи 

худшиносӣ ва худогоњии наќди адабї оѓоз мегардад, ки наќди касбии 

осори адабї, осори танќидии чопшуда, арзёбии фаъолияти мунаќќидон 



 
 

- 67 - 
 

муњимтарин хусусияти он мебошад. Маљалла чопи осори наќдиро дар 

жанрњои гуногун ба роњ мондааст, ки арзёбии назариву методологї, 

амалї ва интиќодиро дар бар гирифта, баёнгари равишњои мусбати 

љараёни худогоњии танќиди адабї мебошанд. 
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БОБИ II 

Наќди шеър ва махсусияти он 

2.1.Равиши наќди мавзўиву ѓоявї ва жанрї 

Маводе, ки дар тањлилу арзёбии шеър аз назари мавзўъ ва ѓояву 

моњияти иљтимоии шеър дар маљаллаи «Садои Шарќ» ба чоп расидааст, 

пеш аз њама, бар пайвандњои осори адабї бо њаёти љомеа таъкид дорад. 

Ин гуна наќди иљтимої мероси замони Шўравї буда, ба осори адабї, аз 

љумла шеър њамчун падидаи синфї бањо медод.Дар ин равиш бисёр ваќт 

омили ќарењаи њунарї, завќу тамоюли фардии шоиру нависандагон ба 

эътибор гирифта намешуд. Меъёри шинохти њунари шоиру нависанда 

ањамияти идеологї ва љамъиятии андешаву орои онњо мањсуб меёбад. Аз 

ин назар, равиши мавзўї ва ѓоявию иљтимої раванди асосии наќди 

шеъри ин давраро муайян мекунад. 

Унсури асосие, ки дар шарњи фаъолияти тарафдорони ин равия ба 

назар мерасад, масъалаи иртиботи шеър бо муњит ва табаќањои иљтимої, 

њамчунин бунёди иќтисодии љомеа ва усули истењсолот мебошад. Ин 

усул тавсиа ва рушди адабиёт, аз љумла шеъру љомеаро аз назари 

пайванде, ки байни инсон, кор, табаќа ва воситањои истењсолот њаст, 

баррасї мекунад. Њамчунин таъсире, ки ин омилњо дар роњи эљоди осори 

бадеї, аз љумла шеър доранд, наќши ин осорро дар бењбудии ањволи 

иљтимої зери назар дорад. Ин тарзи наќди адабї тарзи воќеагароии 

сотсиалистиро њамчун меъёри баррасии осори бадеї ба њукми ќонун 

даровард. 

Наќди иљтимоии даврони Шўравї, аз љумла маводе, ки дар ин 

замина дар маљаллаи «Садои Шарќ» чоп шудааст, ба љанбањои њунарии 

осори бадеї кам таваљљуњ дошт. Манфиати синфї ва идеологї 

муњимтарин меъёри шинохт ва арзёбии осори бадеї буд. Барои 

пайравони ин равия, ин наќд фардияти эљодии шоиру нависандаро дар 

шинохти воќеият хеле мањдуд сохта, уфуќњои эљоди асилро барои шоиру 

нависандагони њунарманд ва таањњудпеша мањдуд сохт. Масъалањои 
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њаёти љомеа, ахлоќ, дин, омўзишу парвариш танњо аз мавќеи ѓаразњои 

синфї ва сиёсї шарњ ёфта, мунаќќидон муќовимати адиб ва сохти 

љомеаро ќабул надоштанд. Њамин равия ва таљриба раванди асосии 

наќди шеърро дар сањифањои маљаллаи «Садои Шарќ» муайян мекард, 

ки намунааш маќолањову таќризњои дар фосилаи мавриди назар 

чопшуда мебошад. 

Дар маќолаи Ю. Бобоев «Гуфтор аз ашъори тозаи шоир» шеърњои 

М. Турсунзода аз назари мавзўъ ва ѓоя тањлил шудаанд, ки бо таќозои 

наќди иљтимоъгарои он замон навишта шудааст. Пас аз зикри шеърњои 

«Таронаи ишќ», «Се нозанини Шарќ», «Њалќаи заррин», «Наќши пой», 

«Дурахшон ќуллањо», «Ќасди пањлўи офтоб кунем», «Модарам», 

«Офарин дил» ва ѓайра, муаллиф мавзўи онњоро шарњ дода, ин шеърњоро 

натиљаи «омезиши лирикаю њисси гражданї» [182, 115] медонад. Ба 

андешаи мунаќќид салиќаи бадеии шоир дар ин шеърњо хеле пеш рафта, 

дар тасвири зебої њунарманд шудааст. Шеъри шоирро муаллиф лабрези 

эњсосоти лирикї дида, саховату некбиниро равиши асосии фикрии ў ба 

ќалам медињад. 

Дар ин замина мавзўъњои шеъри шоир мушаххас карда мешавад, ки 

иборат аст аз васфи Ватан, модар, зан ва дигар масоили иљтимої. 

Мавзўи шеъри шоирро мунаќќид аз мавќеи ѓаразњои сиёсиву табаќотї 

баррасї кардааст, ки њадафи усулии наќди замони Шуравї буд. Бинобар 

ин, дар ќиёс бо шеъри классикї зан дар шеъри М. Турсунзода њам зебост, 

њам оќила ва њам фаъол. Дар шароити иљтимоие, ки ў зиндагї дорад, 

дигар хел буда њам наметавонад. Мавзўи дигари ашъори М. Турсунзода 

дўстии халќњо ва муносибатњои инсонї мебошад.Мунаќќид шеърњои дар 

ин мавзўъ гуфтаи шоирро тањлил карда, ба чунин хулоса меояд, ки 

тасвири мавзўи модар дар тарзи нигориши шоир «аз љињати ќувваи 

ташвиќу тарѓиботи ватанпарварї сухани навест» [182, 121]. 

Мунаќќид ишќу муњаббатро аз мавзўъњои асосии шеъри М. 

Турсунзода таъбир карда, моњияти љустуљўњои фардии шоирро дар ин 
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замина шарњ медињад, ки ба таќозои хостањои љомеаи онрўза амалї 

шуда, моњияти сиёсї ва ѓоявии маќбули низоми сиёсиро дорад. Ин 

тамоюл ба мушоњидаи мунаќќид ба шеърњои манзаранигорї ва ишќии 

шоир низ мазмуни иљтимої ато кардааст. Ин маќола оњанги некбинона 

дошта, наќди ситоишгарона нисбат ба шеъри М. Турсунзода мебошад,  

Ваќте дар боби наќди њадафманд ва касбии шеър сухан ба миён 

меоварем, бешак, дар саргањи он Ш. Њусейнзода ва маќолаи ў «Дар 

бораи баъзе майлњо дар шеъри муосири тољик» меистад. Ин маќола 

сухани љиддї ва олимона дар арзёбии шеъри тољикї мебошад, ки то 

имрўз ањамияташ барљост. Муаллиф равиши шеъри тољикро наќд карда, 

аз љумла, андешаи муњими зерро баён медорад: «Тасвири одам дар 

шеърњои дањсолаи аввали пеш аз љанг бисёр яктарафа буд. Одам, пеш аз 

њама, ба сифати ё пахтачин ё тракторчї ё коргари сари дастгоњи 

корхонањо таљассум ёфта, масъалањои мењнату муњаббат ва характери он 

ѓайри ќобили эътимод ва бе алоќањои табиї нишон дода шуда, образњо 

ба мисоли плакатњо инъикос ёфта буданд. Шиорњо ва баёнияњои 

њаррўзаро ба сурати манзум ва бо каме наќшу љилодињї ба унвони шеър 

таќдим мекарданд; мавзўъ ва мотивњои аксарияти шеърњои мо њамин 

зайл умумї ва якранг буданд. Баъд аз съезди ХХ партияамон шеъри мо 

њам аз ин ќабил нуќсонњо њар чи бештар рањо ёфта истодааст» [99, 227]. 

Ин иќтибосро мо ба ин далел дароз гирифтем, ки воќеан, ин ва маќолаи 

М. Шукуров «Сухан аз лирика ва мазмуни њаётии он» дар наќди он 

солњо сухани ќавї ва бодалел буданд. Махсусан, талоши Ш. Њусейнзода 

барои таваљљуњи ањли тадќиќро ба «шеъри ноб» [99, 222] бозгардондан 

ќобили мулоњиза аст. Муњаќќиќ тањаввулот ва нављўињоеро, ки дар он 

давра рух медод, зикр карда, муњимтарин хусусиятњои ин њодисаро дар 

он мебинад, ки «акнун дар шеър бо гузоштани оинаи њассос ва даќиќ 

имконоти маънавии одам, рўњ ва ќудрати ношикастании ў њарчи бештар 

инъикос ёфта, дар катибаи адабии халќамон маънињои фалсафї, наќшу 

оњангњои лирикии нав афзуда истодааст» [99, 222]. Ба назари ў «образњои 
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лирикї, ки дар шоњроњи њаёти имрўза худро њамсанги зиндагї медонанд, 

ба мисоли одами зинда дар њама њол њассосу самимитар гардидааст» [99, 

227]. Ин назар нисбат ба шеъри дањаи шастум тоза ва воќеї ба назар 

меояд, ки роњро барои адабиёти асил, яъне «шеъри ноб» њамвор мекард. 

Муњаќќиќ тамоюли ба љавњари шеър даст дароз кардан ва дар 

љустуљўи бозёфтњои шоирона гаштан, ба гармхонањои дил роњ ёфтанро 

аз рўи унвонњои маљмўаи шеърњои шоирон низ њадс мезанад, ки воќеан 

кўшиши љиддї дар ифодаи бадеии мазмун ва тобишњои њодисањои 

зиндагї буда, то андозае аз тааллуќоти сиёсї ва мафкуравї озод 

гардидани шеър ва шоиронро нишон медињад. Китобњое монанди 

«Нафаси гарм», «Ситорањои замин», «Наргис», «Суруди Зарафшон» аз 

љумлаи осоре буданд, ки аз нављўињои соњибонашон дарак медоданд.Дар 

ин замина муњаќќиќ муњимтарин љињатњои шеъри Турсунзода, Шукўњї,  

Ќаноат, Ѓаффор Мирзо, Жола ва Лоиќро мушаххас месозад. 

Чизи дигари муњим ин аст, ки муаллифи маќола масъалањои 

инкишофи назм, аз љумла нављўињои маънавию ахлоќии шоиронро дар 

ин давра аз назари ирсияти таърихї ва њадафњои њунари асил мавриди 

муњокима ќарор медињад. Ў ин корро бо огоњии комил анљом медињад, 

зеро ќонунияти инкишофи ѓоявию зебошинохтии адабиёт њаминро 

таќозо мекунад ва ба ин восита самти асосии пешрафти адабиёт дуруст 

муайян хоњад шуд. Њамин равиши андеша маќолаи ўро њамчун маљмўаи 

афкори муњими танќидї љилва медињад, ки мутаассифона, дар ваќташ аз 

тарафи ањли тањќиќ чандон дастгирї наёфта буд. 

Маќолаи Ш. Њусейнзода «Дар бораи баъзе майлњо дар шеъри 

муосири тољик» аз ќисматњои «Ба азми шеъри ноб», «Имон ва машъали 

ишќофарин», «Њусни ахлоќ» ва «Анъана, љустуљў ва навоварї» иборат 

буда, њар кадоме як ё чанд масъалаи бунёдии шеъри имрўзро мавриди 

наќди солим ќарор додааст. Муњимтарин кўшиши муаллиф дар ин 

маќола аз тааллуќоти сиёсї озод кардани адабиёт, бахусус наќду шеър 

мебошад. 



 
 

- 72 - 
 

Ба мушоњидаи даќиќи ин донишманд агар Аминљон Шукўњї бо 

ашъори самимонаи лирикиаш «шоњроњи шоирї»-ро боз карда бошад, 

Ѓаффор Мирзо «бозёфтњои шоирона»-и худро дар айни содагиву равонї 

ба хонанда таќдим кардааст. Абдуљаббор Ќањњорї «њисси бародарї», 

«дўстии шоистаи даврони моро» тараннум мекунад. Дар ашъори Лоиќ 

«кўшиши баёни эњсосоти драмматизми одамї» мавќеи хос дорад.Имрўз 

њарфњои зерини мунаќќид чун пешгўии огоњона ва собитшуда ба гўш 

мерасад: «Лоиќ дар олами шеър њанўз нав аст, лекин аз ашъор ва 

сурудњои шавќангези ў маълум мешавад, ки дар оянда, бешак, лоиќи 

шеъри тољик хоњад шуд» [99, 231]. Дар шеъри Муъмин Ќаноат «андеша 

ва эњсоси замон бо як тарзи пухта ва асил мављ мезанад. Беш аз ин, 

аксари шеърњои ў «инъикоси орзуњо ва лањзањоест, ки дар зиндагии 

мардуми кишвари мо воќеъ» гардида, мањсули «шавќу изтиробњо ва 

дилвопасињои шоир аст» [99, 231]. 

Мунаќќид мавзўи панду њикмат ва «муњаббату њусни ахлоќи 

инсонї»-ро аз хусусияти ирсии адабиёти њазорсолаи мо дониста, интиќод 

ба касоне мекунад, ки «ашъори панду ахлоќиро ваъзи хушку холї ва аз 

љињати санъат паст пиндоштаанд». Ба назари ў шеърњои панду ахлоќї аз 

панду насињат ё ки аз шеърњои таълимї фарќ доранд. Албатта, њар як 

сухани панду њикматомезе, ки дар шеър оварда мешавад, шеъри панду 

ахлоќї нест. Шеъри панду ахлоќиро ў маљмўаи суханони њакимона ва 

шоирона дониста, ду намуди онро дар мисоли шеъри гузашта ва имрўза 

таъин менамояд:яке ин ки маќсад дар њукми масал зикр мешавад, дигар 

шоир дар баробари ифодаи маќсад барои таъкиди маќсадаш дар мисрае 

масал меоварад. Ба назари ў ин гуна шеър набояд «натиљаи андеша, 

таљриба ва озмоишњои бардавом» ва «таљассуми шеърии хулосаи 

андешањои ахлоќї ва фалафии шоир» бошад. Навї дар ин гуна шеърро 

низ муњаќќиќ аз шартњои баќои он мењисобад [99, 231]. 

Масъалањое, ки Ш. Њусейнзода дар ин маќола мавриди муњокима 

ќарор додааст, он ваќт бори аввал ба миён гузошта шуда буданд. 



 
 

- 73 - 
 

Баъдтар дар солњои њафтодум бо нашри ду маќолаи Ѓаффор Мирзо 

«Шоистаи ѓамхорї» ва «Оре, шоиста ва муњтољи ѓамхорист» сари ин 

мавзўъ бањси тезу тунде барпо шуд ва М. Шукуров дар маќолаи «Панду 

њикмат фалсафафурўшї нест!» онро љамъбаст кард. Бо вуљуди ин 

андешањои танќидии Ш. Њусейнзода дар боби наќди мавзўъ ва 

тамоюлњои ѓоявии шеъри он солњо њоло њам пурарзиш аст. Махсусан, 

љанбаи назарї ва амалии ин маќола сањифаи тозае буд дар наќди замон 

ва умуман раванди адабии он давр.  

Маќолаи А. Сайфуллоев «Роља дар Кремл» низ асосан дар наќди 

мавзўъ ва тамоюлњои ѓоявию иљтимоии достони њамноми М. Турсунзода 

навишта шудааст. Мунаќќид аз он шурўъ мекунад, ки зиёда аз бист сол 

боз М. Турсунзода дар мавзўи Шарќи хориљї асарњо меофарад. Ў 

њамчун шоири интернатсионалист дар васфи мардуми кишвари 

Њиндустон силсилаи «Ќиссаи Њиндустон» ва «Духтари муќаддас»-ро 

навишт. Баъдтар достони «Аз Ганг то Кремл»-ро ба вуљуд овард. Њамаи 

ин осор дар заминаи воќеияти таърихї навишта шуда, хусусияти 

инкишофи шеъри тољикиро дар њамон давра муайян мекарданд [226, 

115]. 

Наќли мазмуни достони «Аз Ганг то Кремл» бо шарњи вазъи сиёсии 

Њиндустон дар оѓози садаи бист шурўъ мешавад. Ба назари мунаќќид 

мавзўи асар тасвири кўшиши мардуми њинд дар роњи љустуљўи адолат, 

озодию истиќлолият ва мубориза бар зидди ѓосибони инглис ва 

иртиљоъпарастони мањаллї мебошад. Пањлўи дигари мавзўъ тасвири 

таъсири ѓояњои Ленин ва сохти Шўравї ба мардуми Шарќ буда, 

мунаќќид ба ин натиља мерасад, ки «Протап, Баракатулло ва Убайдулло 

намояндагони халќи њинду, љўяндагони озодї, истиќлол ва худи шоир 

њамчун вакилони халќу давлати советї тасвир ёфтаанд» [228, 115-131]. 

Дар замина метавон гуфт, ки А. Сайфуллоев бештар тобеи ѓаразњои 

табаќотї ва сиёсї шуда, ба хусусияти тасвири натуралистонаи мавзўъ ва 
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ифодаи ѓоя дар эљодиёти шоир таваљљуњ накардааст, ки дар маљмўъ 

заъфи наќди он солњост. 

Дар маќолаи Ю. Акбаров «Хоки Ватан аз тахти Сулаймон хуштар» 

мавзўи Ватан ва ватандўстї наќд ва арзёбї шудааст.Дар он рўзгор 

назари вулгарии тамоми сарзамини шўравии собиќро ватани ягона 

хондан шоеъ буд ва аз њамин дидгоњ ашъори дар мавзўи Ватан навиштаи 

шоирон арзёбї мешуд. Ин тамоюли барѓалатро дар наќди он солњо 

суханони зерини С. Давронов ба сароњат нишон медињад. Ў навиштааст, 

ки «Дар шеърњои ба Ватан бахшидаи Њабиб Юсуфї боре њам зодгоњаш-

мањаллаи Боѓи Майдони шањри Самарќанд зикр нашудааст, вале 

калимаи Ватан мафњуми хеле фарохе дошта, њар дафъа тобишњои нав 

пайдо мекунад. Доираи шеърњои ба Ватан бахшидаи Гулрухсор аз 

зодгоњаш дењаи Яхч сар шуда, то Тољикистон меояд ва аз њудуди 

Тољикистон берун намебарояд» [190]. 

Ин андеша гувоњи ба эътибор нагирифтани тањаввулоти афкори 

назарї оид ба ашъори ватанхоњї буда, зери таъсири назарияи вулгарии 

«ватани ягонаи Шўравї» шакл гирифтааст. Ю. Акбаров низ дар мисоли 

ашъори ватанхоњии он рўзгор тамоми сарзамини Шўравиро Ватан 

таъбир мекунад. Вале моњияти онро ба дўст доштани зодгоњ, шањру дењи 

кишвари худ пайванд медињад. Сипас, мунаќќид мавзўи ватанхоњиро дар 

мисоли ашъори М. Турсунзода наќд карда, шеъри «Силсилаи кўњи 

Њисор»-ро тањлил ва моњияти ватанхоњии онро ба хонанда ошкор 

менамояд. Муњаќќиќ шеърњои дар ин мавзўъ навиштаи Мастон, Ансорї 

ва Ќутбї Киромро тањлил карда, онњоро бо ашъори М. Турсунзода 

муќоиса мекунад. Андешањои ватанхоњї дар мисоли шеъри «Замини 

меросї»-и Лоиќ ва шеърњои Гулназару Бањром Фирўз тањлил шудаанд. 

Ба андешаи мунаќќид дар мавзўи ватандўстї шеърњои зиёде навишта 

шуда бошанд њам, вале дар бештарини онњо фикр умумї ва такрор 

мебошад. Чунин шеърњо образњо ва тасвирњои зебо надоранд.  
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Дар маќолаи А. Сайфуллоев «Шеър нидои зиндагист» шеърњои 

шоирони он ваќт љавон Ёдгорї, Бањром Фирўз, Лоиќ, Ќутбї Киром, 

Бозор Собир, Ашўр Сафар, А. Ќањњорї, Бобо Њољї, Мастон ва дигарон 

тањлил ва наќд шудаанд. Мунаќќид аввал ашъори шоиронро аз љињати 

мавзўъ тањлил карда, сипас хусусияти бадеии онњоро мушаххас 

менамояд. Дар маќола масъалањои орзуву ормони љавонон, ѓояњои 

инсонпарварї, зиндагї ва мушкилоти он, масъулияти инсон дар љомеа, 

ёди Ватан, мавзўи љанг ва оќибатњои он арзёбї шудааст. Наќди А. 

Сайфуллоев иљтимоъгаро буда, талабаш аз шоирон гуфтани шеъри ба 

истилоњ гражданї аст [229, 97-129]. 

Тањлил ва арзёбии шеър аз љињати ѓоявию иљтимої хусусияти асосии 

наќди ин давра мебошад, ки маљалла ба нашри ин гуна маќолањо 

мусоидат кардааст. Сабаби ин дар он аст, ки адабиёт дар он замон 

њамчун василаи таблиѓи идеологияи њизби коммунист ва давлати 

Шўравї истифода мешуд ва аз мавќеи эњтиёљоти сиёсиву иљтимоии њизбу 

давлат арзиши осори бадеї муайян карда мешуд.Дар маќолаи Р. 

Њодизода “Танќиди адабї ва масъалањои бадеияти адабиёт”мазмуну 

мундариља ва ѓояву арзишњои иљтимоии достони М.Турсунзода «Аз Ганг 

то Кремл» аз њамин мавќеъ наќд шудааст. Муаллифи маќола тафовути 

ин достони шоирро аз дигар осори ў дар он мебинад, ки њамаи онњо дар 

мавзўъњои дохилии Тољикистон ва ин асар дар мавзўи хориља навишта 

шудааст. Наќд наќди мавзўї буда, мазмуни достон арзёбї шудааст. 

Хулосаи муаллиф сиёсию иљтимоист ва аз мавќеи хостњои сиёсати 

хориљии давлати Шўравї дар он рўзгор таъбир ва тавсиф шудааст [281, 

128]. 

Дигар аз мавзўъњое, ки наќди адабї тасвири онро дар шеъри ин 

давра љиддан пайгирї кардааст, мавзўи дўстии халќњо ва 

интернатсионализми пролетарї мебошад. Ин масъала дар маќолаи 

зикршудаи Р. Њодизода низ баррасї шуда, Ю. Акбаров дар маќолаи 

«Рўњи граждании шеър» ба он зиёд эътибор додааст. Мунаќќид ин 
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мавзўъро дар шеъри М. Ќаноат, Лоиќ, Убайд Раљаб, Бозор Собир ва 

шоирони дигар тањлил карда, сарчашмаи рўњи интернатсионалии осори 

шоирони тољикро «аз њамон миллияти чуќури» ашъорашон медонад 

[165, 138]. Таъкиди ў дар ин маќола ба моњияти синфї ва идеологии 

адабиёт аст. 

Масъалаи арзиши иљтимоии шеъри М. Турсунзода дар таќризи ба 

чопи љилдњои якум ва дуюми «Куллиёт» - и шоир навиштаи А.Сатторов 

«Ќайдњо дар њошияи куллиёти шоир» низ баррасӣ шудааст. Муаллиф дар 

ин таќриз масъалаи муносибат ба халќ ва кишвари худро аз мавзўъњои 

бунёдии осори шоир дониста, онро далели пайванди баѓоят мустањкам ва 

муњаббати беандозаи ў ба сарзамини худ ва мардуми он медонад.  

Мунаќќид дар маљмўъ аз осори шоир «оњанги ѓолибият, суруди 

шодї, ифтихору ќаноатмандї, худшиносї ва љўшу хурўши мењнати 

озод»-ро дарёфта, ба чунин хулоса меояд, ки «инъикоси бадеии рўњи 

замон ва ањли он аз муњимтарин муваффаќияте буд, ки дар љодаи адабиёт 

аз ќадами аввал насиби адиби љавон гардид ва баъдтар ба яке аз 

сифатњои аслии эљодиёти ў табдил ёфт» [248, 137]. Мунаќќид дар 

заминаи таљрибаи эљодии шоир ба ин натиља мерасад, ки вай тарзу 

воситањои баёни муносиб ва махсуси худро кашф намуда, «барои назми 

муосири тољик дар роњи реалистона тасвир кардани зиндагї ва симои 

одамони имрўза хидмати барљастаро адо кард» [248, 140]. 

Ба андешаи Абдунабї Сатторов Мирзо Турсунзода барои ифодаи 

маъниву мазмунњои рўзгори навин ќолиби мувофиќро пайдо карда 

тавонист. Аз таљрибаи М. Турсунзода муњаќќиќ ба хулосае меояд, ки 

шоир дар заминаи шаклњои суннатї тарзи тозаи нигоришашро устувор 

намуд. Хулосаи зерини мунаќќид низ дар шинохти шеъри шоир муњим 

аст: «Муваффаќиятњои аввалини Мирзо Турсунзода дар шеъру шоирї 

дар натиљаи омезиши анъанањои неки адабиёти классикиву фолклори 

тољик, ѓояњои инсондўстї, ватанпарастї, озодї, адлу адолат, умеду 

рўзгори хуш, забон ва воситањои баён бо таљрибаи адабиёти сотсиалистї 



 
 

- 77 - 
 

дар баёни маънї ва мазмунњои нав ба даст омадааст. Минбаъд чунин 

синтез ба яке аз воситањои асосии љустуљў ва навоварињои адиб табдил 

ёфтааст. Бењтарин асарњои ў, бидуни истисно мањз ба њамин восита 

таълиф гардидаанд» [248, 146]. 

Масъалаи муносибат ба анъанањо ва тамоюлоти мавзўии шеъри М. 

Турсунзода дар маќолаи А. Сайфуллоев «Паймонаи муњаббат» низ ба 

миён гузошта шудааст. Дар ин маќола асосан мавзўи ишќ ва тарзи 

инъикоси он дар шеъри М. Турсунзода арзёбї шудааст. Муаллиф аз 

мавзўњои љовидонаи адабиёт будани ишќ ва дар шеъри шоир љойгоњи 

хос доштани онро таъкид мекунад. Ба мушоњидаи ў, шоир дар тасвири 

ин мавзўъ назари синфї дошта, намунаи он драмаи «Хусраву Ширин» 

(бо њамќаламии А. Дењотї) ва «Тоњиру Зўњро» мебошад. Аз тањлили 

мазмуни ишќии ин асарњо мунаќќид ба хулосаи зер меояд: 

«Ќањрамонони онњо њамчун ошиќ ба мурод намерасанд ва маргро 

мардона ќабул мекунанд. Марги онњо як эътирози иљтимої ба муќобили 

љабру зулми феодалї ва нобаробарињои замона аст» [230, 126]. Мунаќќид 

дар ин наќд муќовимати шоирро ба сохти сиёсиву иљтимої муњим 

шумурда, бо ин њувияти эљодии эљодкорро зери шубња мегузорад. 

Моњияти иљтимої ва синфї бахшидан ба марги ќањрамонон натиљаи 

талаби идеологии замон буд, ки шоир ва мунаќќид онро иљро накарда 

наметавонистанд. Муаллиф мавзўи ишќу муњаббатро дар алоќамандї бо 

адабиёти классикї, осори шифоњї ва адабиёти халќњои дигар њамчун 

ифодаи суннатњои миллї ва пайвандњои интернатсионалї ба шумор 

меоварад. Дар тафсири ў ишќ моњияти умумибашарї дошта, тамоми 

соњањои зиндагии инсонро фаро мегирад. 

Бунёди иљтимоии наќди замони Шўравї мунаќќидро водор месозад, 

ки мавзўъро дар алоќамандї бо сохти иљтимої тањлил кунад. Њатто рози 

зан «аз доираи розњои мањрамона берун баромада, масъалањои 

давлативу љамъиятї ва байналхалќиро дар бар мегирад» [230, 133]. 

Шеъри шоир албатта, аз ин раванд канора нест, вале онро ба 
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муносибатњои љањонї ва умумибашарї пайвастани мунаќќид муболиѓа 

ва муњобот аст. Њамин гуна муболиѓа дар натиљагирињои муаллиф низ ба 

назар мерасад. Бо вуљуди ин, маќолаи мазкур дар наќди шеъри М. 

Турсунзода ќадами љиддї ва пурарзиш буд. 

Тањлили мазмун ва мундариљаи асари бадеї дар наќди он солњо 

ногузир ба баёни ѓоя ва масоили иљтимої рабт мегирад. Маќолаи Ю. 

Акбаров, ки бо номи «Тавоноии рўњи инсон» дар маљалла чоп шудааст, 

њамин хусусияти наќди шеърро ифода мекунад. Мавзўи бањси маќола 

тасвири љанг дар эљодиёти Муъмин Ќаноат мебошад. Мунаќќид сабаби 

ба ин мавзўъ мурољиат кардани шоирро аз забони худи ў чунин шарњ 

додааст: «Дар мамлакати мо оилае нест, ки доѓи љангро надидаю талхии 

онро начашида бошад. Аз майдони набард падар, писар ва ё бародарони 

мо бар нагаштаанд… Ин ѓаму андуњ аз хурдї як умр њамроњи мост» [166, 

134]. Навиштани асар дар мавзўи љанг, ба андешаи Ю. Акбаров таљассум 

намудани дарду аламест, ки шоир онро аз хурдї чашидааст. 

Мавзўи асосии достони «Сурўши Сталинград» зиддият ва низои ду 

низоми иљтимої мебошад. Пас аз тањлили достони дигари шоир 

«Тољикистон-исми ман» муаллиф дар бораи мазмуну шакли достонњои 

Ќаноат ба чунин хулоса меояд: «…достонњои ў ва умуман, тамоми 

ашъораш аз оњангњои фалсафию гражданї ва ватанпарварї саршор аст. 

Дар достонњои ў, хусусан дар ду достони сонї образи ватану фарзандон, 

ѓояи људоинопазирии онњо, њамбастагии наслњо мавќеи муњим дорад ва 

ин асарњои ў комилан њаётдўстонаю ватандўстона буда, љавононро дар 

рўњи садоќат ба Ватан, ба халќи худ, эњтироми тамом ба анъанањои 

бузурги падарон ва гузаштагони худ тарбия менамояд» [166, 143]. 

Тобеият ба забон ва хў гирифтан ба рўњияву хостњои замон асоси диди 

интиќодї ва тањлилии мунаќќидро дар шинохти шеър ва њунари шоирии 

Муъмин Ќаноат ташкил медињад, ки аз хусусияти аслии наќди адабии он 

рўзгор аст. 
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Маќолаи А. Сатторов «Шеър ва зиндагї», ки бо он соли 1975 

маљалла мубоњисаро дар атрофи шеър оѓоз нињод, бештар тамоюлоти 

мавзўї ва хусусияти њунарии шеърро мавриди бањс ќарор дода, дар ин 

замина камбудињои шеъри он рўзгорро нишон додааст. Мунаќќид 

дигаргунињои асосии солњои панљоњу њафтодро иборат медонад «аз 

таваљљуњи шоирон ба тасвири њаматарафа ва доманадори олами бойи 

маънавии инсони муосир, љањони мураккаби он, љойгоњи вай дар 

зиндагї, муносибати вай бо табиат ва љомеа; ба дарки маънии зиндагї ва 

диалектикаи инкишофи таърихи халќу кишвар, аз љумла, корномаю 

диловарињои фарзандони он; маданияти гузашта ва имрўзаи вай; 

тадќиќи љиддї ва амиќи њаёти реалї; дахолати фаъолона ба воќеоти 

муњими рўзгор» [249, 130-131]. 

Дар идомаи ин бањс маќолањои А. Абдуманнонов «Сухан аз 

ќањрамони лирикї» [158, 100-107], Њ. Шодиќулов «Ду мавзўи муњими 

шеъри имрўз» [293, 127-132], Ю. Акбаров «Роњ ба сўи дили инсон» [167, 

119-129], А. Сайфуллоев «Назаре ба таърихияти шеъри муосир» [231, 121-

127], Х. Мирзозода «Розњои мањрамона ё сурудњои замонї» [205, 124-

139], Њ. Муњаммадиев «Сењри мањорат» [210, 135-137], Р. Мусулмонќулов 

«Шеър машъал аст» [208, 122-126], Г. Келдиев «Замини барўманди шеър» 

[196, 129-133] ва дигарон ба чоп расидаанд, ки ба ифодаи А. Сатторов 

«вазъи танќиди адабии тољик» [250, 130], бахусус наќди шеърро намудор 

кард. 

Дар ин замина метавон гуфт, ки дар ин бањс наќди мавзўъ ва ѓоя то 

љое афзалият дошт. Агар Њ. Шодиќулов мавзўи иљтимоиро дар шеъри 

рўз муњим шинохта намунањоеро дар ин замина тањлил карда бошад, Х. 

Мирзозода моњияти тањаввулоти ѓоявиро дар шеъри тољикї арзёбї 

кардааст. А. Абдуманнонов дар маќолаи зикршуда њаводиси зиндагиро 

сарчашмаи мавзўи шеъри шоирон медонад. Маќолаи Р. Мусулмонќулов 

низ дар тањлил ва арзёбии мавзўву ѓоя ва манбаи иљтимоии шеъри 

шоирон, аз љумла ашъори М. Ќаноат, Лоиќ, Бозор Собир ва дигарон 
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арзишманд буда, муаллиф гоњо дар ин равиш ба шеъри шоирон бањои 

нодуруст медињад. 

Мунаќќид шеъри «Сањна»-и Бозор Собирро тањлил када, чунин 

менигорад: «Шоир зиндагиро ба сањна ташбењ карда, образи шоиронае 

меофарад». Баъд пораеро аз шеър иќтибос карда, ба хулосае меояд, ки 

«дар байни ин издињоми беормон» «ду-се солхўрда» њастанд, ки 

«тирадил, тирагўй, тирамизољ» мебошанду «дар таги тўри чинњои љабин 

дар миёнаи калобаи оташ чашмашон анкабутро монад, анкабуте, ки 

метанад найранг….». Мунаќќид паси ин сатрњо суолњои «ин манзараи 

кадом рўзгор аст?», «Аз кадом замону сохти иљтимої аст?»-ро гузошта 

бо ин тааллуќоти сиёсї ва тобеияти мафкуравиашро ба наќди њаётнигар 

ва сиёсатзада собит месозад. 

Р. Мусулмонќулов аз ин шеър танњо бандеро људо карда дар 

заминаи он ба хулосае меояд, ки он заминаи муайяни иљтимоӣ надорад 

ва мавќеи ѓоявии шоир равшану комил нест. А. Сатторзода дар маќолаи 

зикршудаи љамъбастї менависад, ки «агар Бозор Собир бештар аз 

тоифаи одамони зишт ном бурда бошад, равшан аст, ки маќсадаш аз он 

танњо танќиди ин ќабил шахсон буда, њаргиз маънои онро надорад, ки 

дар сањнаи њаёт «њама сиёњтинатанд» [250, 125]. 

Тањлили мавзўи шеър дар маќолаи Њ. Шодиќулов «Ду мавзўи 

муњими шеъри имрўз» [293, 127-132] яктарафа ва сиёсатзада аст. Ў аз 

инъикоси боигарињои маънавї сухан карда, онро бо меъёрњои ахлоќи 

њизбї бањогузорї мекунад ва дар њамин равиш ба шеъри шоирон бањо 

медињад. Дар доираи њамин талабот шеъри М. Турсунзода «Асри ман», 

шеърњои Лоиќ, Њ. Файзулло, М. Њайдаршо ва дигарон тањлил шудаанд. 

Дар ин замина инъикоси мавзўъњои сулњ, љанги Бузурги Ватанї, дењот, 

дўстии халќњо ва ѓайра бо назардошти меъёрњои «ахлоќи коммунистї» 

арзёбї шудаанд. Ю. Акбаров низ дар маќолаи «Роњ ба сўи дили инсон» 

ќарори КМ КПСС «Дар бораи танќиди адабию бадеї»-ро меъёри арзёбї 

ќарор дода, шеъри он солро (1976) пешрафта мењисобад. Онро 
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таљассумгари зиндагии халќ дониста, љанбаи реалистиашро меситояд. 

Инъикоси «воќеияти рўзгор, њиссиёти тоза, драмаи њаёт, зебоию 

назокати инсон, симои маънавии њамзамонон»-ро аз фазилатњои мавзўии 

шеъри он рўзгор ба шумор меоварад. 

Пас аз ин Ю. Акбаров ба тањлили мавзўи шеър машѓул шуда, 

ѓанитар шудани тасвири мавзўи љангро дар солњои шастум ва њафтодум 

яке аз падидањои мусбат мењисобад, ки намунаи он шеъру достонњои 

Муъмин Ќаноат мебошад. Рўњи замон ва воќеияти давр ба воситаи њиссу 

њаяљони шахсї баён мешавад. Дар баробари ин, дигаргунињои азими 

љамъият сабаби ба вуљуд омадани «инсони љасуру тавоно» дар шеър 

шудаанд. Ба мушоњидаи ў тасвири њолати рўњї ва ранљу аламњои инсон 

низ дар шеър мавќеи намоён ёфтаанд, ки дар шеъри «Мављњои 

бародарї»-и М. Ќаноат, шеърњои Лоиќ, Гулназар ва дигарон њис карда 

мешавад [167, 124-125]. 

Мунаќќид дар сари масъалаи мавзўъњои шеър бо Р.Мусулмонќулов, 

А. Сатторов, К. Беков ва М. Њазратќулов бањс ороста, аз љумла дар 

посух ба онњо ба сароњат гуфтааст: «Дар эљодиёти шоирони љавон ба 

шеърњое дучор шудан мумкин аст, ки дар онњо зодгоњ, мањалли зиндагї 

ва ѓайра тасвир ёфтаанд. Доираи мавзўи ин ќабил шеърњо аксаран хеле 

мањдуданд, чунки онњо ба як гурўњи одамон, ба ањли як мањалли муайян 

бахшида шудаанд. Васфи мањал ва мардуми он, ба фикри мо, ба 

шоирони љавон авфпазир нест…» Ба андешаи Ю. Акбаров «Имрўз 

шоирони тољик дар масъалаи ватану ватандўстї ва инсонпарварї 

бештар аз љузъ ба кул мераванд ва аз ин њаргиз чунин хулоса бар 

намеояд, ки ин ќабил шеърњои «онњо фаќат ба як гурўњи одамон, ба ањли 

як мањалли муайян бахшида шуда бошанд ва њатто дар чунин њолат њам 

шеъри шоир ањамияти умумї ва љамъиятї касб мекунад» [167, 127]. 

Мунаќќид камбудии асосии шеъри онрўзаро «дар надоштани 

поэзия» [167, 128] дидааст. «Поэзия» дар фањмиши ў дар шеър набудани 
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«фикри хоси шоирона», «аз кашфиёти бадеӣ холї будан» аст. Ин назар 

муљаррад буда, бо тањлили мушаххас собит нашудааст. 

Яке аз мавзўъњои муњими наќди адабии замони Шўравї масъалаи 

робитањои адабї ва тасвири дўстии халќњо ва интернатсионализм буда, 

ин мавзўъро сиёсати синфиятгарои њизб њамчун ќонуни муносибатњои 

оммаи мардум ба роњ андохта буд. Ин равиш њамчун унсури устувории 

давлат пазируфта шуда, шоиру нависандагон ба он таваљљуњи хос 

доштанд, онро ситоиш мекарданд ва аз мунаќќид низ талаб карда мешуд, 

ки онро муносиби замон ва аќидаи давр тањлил кунад. Б. Худойдодов 

дар маќолааш «Образи коммунист дар насри муосир» њамин гуна вазифа 

гузошта, онро мувофиќи талаботи идеологияи давр њал намудааст. 

Сипас, аз хидмати Айнї дар офаридани образи «намояндагони халќи 

рус, аз љумла Иван аз «Одина», Шведову Баротов аз «Дохунда», коргари 

рус аз «Ѓуломон», Сония ва Наташа аз «Ятим» сухан мекунад [270, 138]. 

Мунаќќид бар ин назар аст, ки ин иќдоми «Айнї зери таъсири эљодиёти 

Максим Горкий» воќеъ шудааст ва кўшиш мекунад, ки «устоди бузурги» 

Айнї будани Горкийро нишон дињад. Дар идомаи маќола хидмати Айнї, 

Пайрав, Лоњутї, Турсунзода, Миршакар дар тасвири ин мавзўъ нишон 

дода мешавад. Дар ин равиш «рўњи байналмилалї»-и ашъори шоирони 

он ваќт љавон Аминљон Шукўњї, Абдуљаббор Ќањњорї, Ѓаффор Мирзо, 

Муъмин Ќаноат ва дигарон арзёбї шудааст. Барои исботи фикр 

шеърњои «Силсилаи Карпат» ва «Мављњои Днепр» тањлил шудаанд. 

Мавзўъ дар ин маќола њадаф ва меъёри танќид аст.Наќди мавзўъ ба 

тарзи инъикос намудани он рабте надорад, ки аз камбудињои љиддии 

наќди он рўзгор мебошад. 

Дар маљалла анъанаи љамъбаст кардани шеъри сол ва хулосаи 

навиштањои навќаламон яке аз василањо барои наќди шеър будааст, ки 

равишњои гуногуни наќдро ифода мекунад. Яке аз њамин гуна маќолањои 

тањлилї «Шеъри соли 1976»-и Х. Отахонова мебошад, ки наќди мавзўъ 

дар он имтиёз дорад.Ба аќидаи ў муњимтарин падидаи шеъри он сол 
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«равияи тањлилию танќидї» будааст. Дар маќола силсилаи шеърњои 

Лоиќ «Илњом аз «Шоњнома» ва «Шеърњои нав» наќд шудаанд.Ба 

андешаи Х. Отахонова сифати асосии шеъри Лоиќ «њисси масъулият дар 

назди замон ва инсон» аст. «Муборизаи баду нек, љангу сулњ» ба тамоми 

даврањои таърихи инсоният хос буда, Лоиќ идомабахши ин мавзўъњо 

шинохта шудааст [218, 131]. 

 Назар ба андешаи ў шоирони тољик ба «дарки ќонунияти замон» 

кўшиш карда, «олами маънавиёти инсон»-ро фаро гирифтаанд.Ин гуна 

љустуљўњои љиддиро мунаќќид дар шеъри М. Ќаноат, Лоиќ, Бозор Собир 

низ ба мушоњида гирифтааст. Ў дар шеъри он сол вусъат ёфтани 

мундариљаи фалсафиро дар заминаи «Илњом аз «Шоњнома» ва «Шеъри 

нав»- и Лоиќ собит мекунад ва дар онњо ба њам омадани «андешањои 

фалсафї ва њисси баланди гражданї ва самимияти инсонї»-ро њамчун 

хусусияти умдаи равияи тањќиќиву тањлилї дар шеър медонад. 

Дар њамин равиш шеърњои Бозор Собир ва Ќутбї Киром низ тањлил 

шуда, њастии инсон ва љангу сулњ аз муњимоти мавзўи шеъри њар ду шоир 

маънидод шудааст. Аз баррасии ашъори дар давоми сол дар маљалла 

чопшуда, мунаќќид ба ин натиља мерасад, ки «равияи тањќиќї ва 

тањлилие, ки умуман дар адабиёти тољик дар солњои охир вусъат гирифта 

истодааст, дар назми соли 1976 низ давом дорад» [218, 140]. 

Атахон Сайфуллоев дар маќолаи «Шеъри эњсосу андеша» аз љињати 

ѓоя ва зебоишинохтї ѓанї гаштани шеъри ибтидои солњои њаштодро 

дастоварди ин соња дониста, таъкид мекунад, ки шеър дар ин давра аз 

умумигўї ва баёноти декларативї рањо ёфт [227, 99].  

Ин мулоњизаашро ў дар заминаи тањлили шеъри Бозор Собир ба 

миён мегузорад. Ба мулоњизаи ў шеъри Бозор ба равияи асосии шеъри 

муосир мувофиќат дошта, равиши хоси инкишофи худро низ дорад. 

Шеъри Бозорро «ба љавони навхате» монанд мекунад, ки «нав аз дењаи 

кўњистон ба шањр омадааст… ба мардум бо самимият роз мегўяд» [227, 

100]. 
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Мунаќќид шеъри шоирро табиї ва воќеї шинохта, онро аз олоиши 

назарњову аќидањои илмиву таълимотї озод медонад. Ба ифодаи ў Бозор 

«ба лањни хоса» шеър мегўяд. Бо мазмунњои таъсиргузор шарики ѓаму 

шодии мардум мегардад ва шеъраш ба «идеали эстетикї табдил меёбад». 

А. Сайфуллоев бо тањлили шеърњои «Дарё шавад» ва «Шеър» ормони 

шоирии Бозорро муайян мекунад. Заминаи шеъри ўро аз зиндагї 

шинохта, онро шарики ѓаму шодии мардум таъбир менамояд. Ба 

мушоњида ў шеъри шоир аз назари мавзўву масъалагузорї вусъатнок 

буда, ин фазилат нављўињояшро таъмин кардааст. Дар маќола моњияти 

шеъри Бозор муфассал тањлил шуда, муњаќќиќ «нияти гуманистии 

шоирро ба сиёсати интернатсионалистї мепайвандад» [227, 100], ки 

ифодагари усули таърихиву фарњангии наќди он давра мебошад. 

Ба мушоњидањои А. Сайфуллоев мавзўъњои шеъри Бозор гуногун ва 

нотакрор буда, онњоро андешањо ва мушоњидањои шахсии шоир таќвият 

бахшидаанд. Мунаќќид шеърњои «Такрори умр», «Симои ман», 

«Зиндаанд бо ман шањидон» ва ѓайраро тањлил карда, моњияти иљтимоии 

онњоро шарњ медињад. Ба назари ў фаъолиятмандии иљтимоии 

ќањрамони лирикї, пайванди он бо халќ тамоюли асосии шеъри Бозорро 

муайян мекунад. Дар ин замина ба ин натиља мерасад, ки «мундариљаи 

иљтимоии ашъори Бозор Собир торафт амиќу комилтар ва оњанги 

граждании онњо баланду хурўшонтар мешавад. Мушкилоти ќисмати 

халќ дар тўли таърихи башарият диќќату эътибори ўро бештар ба худ 

мекашад. Таърихияти назми ў чуќуртар мешавад ва дар он, пеш аз њама 

маќоми мардуми мубориз барои бењбудии њаёт ва озодии кишвар 

инъикос меёбад» [227, 104]. 

Ин тамоюли арзёбии А. Сайфуллоев мутобиќ ба ќолабњои сиёсии 

тањлили осори бадеї буда, фосилагирї аз тањлили воќеии шеъру шоирӣ 

аст. Мунаќќид арзиши бадеии шеърњоро як сў гузошта, бештар ба 

тарафи сиёсиву иљтимоии онњо эътибор медињад. Равиши тањлили 

ашъори Бозорро љамъбаст карда, ў менависад: «ашъори Бозор Собир 
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натиљаи фикру андеша ва хулосаи шоиронаи ў аз рўзгор аст. Шоир 

воќеияти реалиро тањлил карда, андешањои фалсафии худро низ ба 

риштаи назм мекашад, ки гоњо пурраю мукаммал ва баъзан яктарафаю 

мањдуд ифода меёбанд» [225, 105]. 

Мунаќќид заъфи њунари шоирро дар тасвири воќеият мељўяд, ки аз 

љињатхои усулии наќди замони Шўравист. Дар шеъри «Сањна», ба фикри 

мунаќќид байни њаќиќати њаёт ва идроки шоиронаи он ихтилофи љиддие 

ба назар мерасад. Зеро шоир дар сањнаи зиндагї фаќат образњои 

манфиро тасвир кардааст [227, 104]. А. Сайфуллоев дар шинохт ва 

тањлили мазмуни шеъри «Сањна»-и Бозор бо Р. Мусулмонќулов њамназар 

аст. Аз рўи фањмиши А. Сайфуллоев шоири замони советї њаќ надошт, 

ки тарафњои манфии њаётро тасвир кунад. Мунаќќид њадафи ѓоявии 

шоирро фурў гузошта, моњияти зоњирии мавзўъро арзёбї мекунад, ки 

ўро ба роњи дарки нодурусти адабиёт мебарад. 

А. Сайфуллоев ташаккул ва тањаввули њунари шоирии Бозорро 

ёдрас карда, таъкид мекунад, ки мањорати ў дар тасвири воќеияти 

зиндагї такмил ёфтааст. Ин тамоюли эљодии шоирро мунаќќид ба 

воќеанигорї алоќаманд карда, «бўи рўњпарвари дењот, боѓу бўстон, 

шаршараву љўйбор, марѓзору кўњсор»-ро дар шеъри шоир њамчун љузъи 

воќеият ба ќалам медињад. Мунаќќид пойбанди усули тањќиќи 

фарњангию таърихї шуда, аз тањлили њунари шоирї ва љанбаи бадеии 

шеъри шоир фосила гирифтааст.  

Яке аз мунаќќидоне, ки дар охири солњои 70 ва аввали солњои 80 – и 

садаи ХХ љиддан ба наќди шеър, аз љумла тањлили мавзўву мундариља ва 

ѓояи он машѓул будааст, А. Њакимов мебошад. Маќолањои ў «Гузаштаи 

зинда ва рўњи замон», «Образ ва тасвир дар шеър», «Шеъри инсон», 

«Шеъри замонї ва љустуљўњои маънавию ахлоќї» ва ѓайра ба тањќиќи 

масъалањои инкишофи назми муосири тољик бахшида шуда, дар наќди 

шеъри он солњо сухани тозаанд. Аз ин љињат ба вуљуд омадани ин 
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таълифотро танќиди танќид «њодисаи муњим» ва дар «тањќиќи назария 

ва амалияи шеъри муосир сањифаи тозае» хонда буд. 

Ин муњаќќиќ ба таќозои ќонуни инкишофи ѓоявию эстетикии 

адабиёт масъалањои инкишофи шеъри муосирро аз назари ирсияти 

таърихї ва анъанаву навоварї тањќиќ намуда, бо ин восита доир ба 

тамоюлњои инкишофи ин навъи эљоди бадеї андешањои муњим баён 

доштааст. Ў ба шарњи масъалањои анъана ва навоварї пардохта, бар ин 

аќида аст, ки «навоварии ѓоявию бадеї вобаста ба инсони нав ва 

ќањрамони нави адабиёт зуњур мекунад» ва ин њаќиќатро дар мисоли 

эљодиёти С. Айнї, А. Лоњутї, М. Турсунзода, Пайрав, Њ. Юсуфї, М. 

Миршакар, М. Ќаноат, Лоиќ, Бозор Собир, Ќутбї Киром ва дигарон 

арзёбї мекунад. 

Асосњои методологии тадќиќоти А. Њакимов дар маќолањояш 

љиддї, бо далел ва доираи назараш фарогир буда, мундариљаи ѓоявї, 

тасвири инсон ва шеърияти назми муосирро дар бар мегирад. Ин 

масъалањо нахуст дар маќолаи «Шеъри инсон» ба муњокима гирифта 

шуда, аз дидгоњи мунаќќид образи лирикї, љойгоњи инсон дар лирика, 

ќањрамони лирикї ва тарзу тасвири он асоси мундариља ва нављўињои 

шаклии назми муосирро муайян мекунад. 

Ба андешаи ў «баробари дар эљодиёти М. Турсунзода, М. 

Миршакар, Б. Рањимзода, А. Шукуњї равшан сурат гирифтани љињатњои 

љамъиятии субъекти лирикї, дар эљодиёти ќисми дигари шоирон тасвир 

ва тањлили амиќи љањони ботинии инсон мавќеъ пайдо кардан мегирад» 

[279, 127]. 

Муњаќќиќ бо ќиёсу муќобила ва тањлили амиќ собит кардааст, ки 

тасвири инсон ва моњияти зиндагии ў дар њамаи шоирон яксон нест. Ин 

гуна инсон дар шеъри М. Турсунзода шабењи шахсияти шоир буда, бо 

ифодаи шоиронаи «њар тори мўям коммунист» назарнамо гардидааст. 

Шеъри Миршакар ба мушоњидаи ў бо тасвири симои љомеи инсон ва 

сарнавишти иљтимоии ў имтиёз дорад. Инсони Ѓаффор Мирзо дар 



 
 

- 87 - 
 

фаросўи зиндагии њаррўза ва ташвишњои муќаррарии рўзгор ба тасвир 

меояд. Дар ашъори шоирони дигар, аз љумла М. Ќаноат, Лоиќ, Ќутбї 

Киром, Бозор Собир ва дигарон сифатњои зотии инсон рўњия ва 

масъулияти вайро дар љомеа муайян сохтааст. Дар заминаи тањлили 

шеъри Лоиќ маќому манзалати инсон, андешањо ва муаммоњои њастии ў 

хеле љиддї ва мукаммал ба миён гузошта шудааст. Ин мушоњида низ 

таъкид бар ирсияти ѓоявии адабиёти муосири тољик дошта, тобеияти 

идеологї ба мунаќќид иљозат надодааст, ки маънои иљтимої ва ѓоявии 

шеъри Лоиќ ва њунари шоирии ўро ба таври воќеї арзёбї намояд. 

Мунаќќид бо маќсади таъкиди роњбарии идеологї бар адабиёт аз 

њуљљатњои њизбї иќтибос карда, моњияти ахлоќию иљтимоии шеърро дар 

њамин замина таъбиру тафсир мекунад, ки равиши усулї дар наќди он 

замон буд. Њамин равиш дар маќолаи «Шеъри замонї ва љустуљўњои 

маънавию ахлоќї» асоси тањќиќ ќарор гирифтааст. Хулосаи муаллиф ин 

аст, ки дар адабиёт ягон мавзўъ берун аз бахси ахлоќ њал карда 

намешавад. 

Ба итминони ў «агар мавзўи асар ба монанди дарахти сершоху барг 

бошад, моњияти маънавию ахлоќии он шабењи решањоест, ки дар зери 

замин баробари дарозиву бисёрии шохањо давидааст ва ба замми он 

боиси њастї ва сабзиши онњо мебошад» [280, 121-122]. Муњаќќиќ баъди 

чунин муњокимаронињо достонњои Муъмин Ќаноат «Гањвораи Сино» ва 

М. Миршакар «Исёни хирад» - ро тањлил мекунад. Мунаќќид бо тањлили 

мавзўву масъалањои њар ду достон таърихро ба хизмати замон мекашад 

ва дар партави таълимоти синфиятгароии замони Шўравї моњияти 

бадеиву иљтимоии ин асарњоро муайян мекунад. Ба назари ў њама 

бадбахтињо дар љомеаи инсонї дар зиддиятњои иљтимоист. Бо ин усули 

тањлил, ки ифодагари равиши наќди иљтимоии синфиятгарост, ў ба 

тањрифи таърих даст мезанад, ки аз тамоюлњои манфии наќди он рўзор 

аст. Муаллиф бо ин усули шинохт ва арзёбї таъсири низоми Шўравиро 

дар кайфияти зуњури шеър ва инъикоси мавзўву ѓоя муболиѓа мекунад. 
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Бунёди назари ў бар ин аст, ки пешрафти шеъри иљтимоии тољик мањсул 

ва мавлуди њаёт ва муњити иљтимоии як давраи хос аст, ки Ленин барои 

тољикон њадя овардааст. 

Дар бисёре аз маќолањое, ки дар ин давра нашр шудаанд, яке аз 

самтњои асосии љустуљўњои маънавию ахлоќии шеър «амиќтар бурдани 

эњсосоти гражданї» таъбир шудааст. Ин маќоларо А. Сатторов чанд сол 

пеш бо маќолаи «Шеър ва зиндагї» ба миён гузошта, тобеияти инсони 

Шўравиро ба назари ягонаи иљтимої оид ба фаъолиятмандии инсон 

таъкид карда буд. Аскар Њакимов низ наметавонист ин усули наќди 

фарњангию таърихї ва идеологию табаќотиро дастгирї накунад. Аз ин 

хотир ў «пурќувватии эњсосоти гражданї»-ро «аломати камолоти шеър» 

медонад. Асоси идеологї ва иљтимоигароии чунин наќдро мунаќќид бо 

суханони «шеър бо фаъолияти иљтимої пайваста» таъкид месозад. Дар 

њамин равиш А. Њакимов мавзўъро унсури муњими шеър шинохта, тарзи 

баёни њадафманд ва њунармандонаи онро муњим арзёбї менамояд. 

Таъкиди ў бар ин аст, ки «њамаи маќсадњои накў ва манфиатнок на фаќат 

дар ќолаби низомнок амалї нашуда мемонад, балки сафи ашъори 

каммазмун ва сатњиро афзуда завќи мардумро аз шеър мекоњанд. Ва дар 

ин њол њељ санаду бурњон, ки ин шеър ва ё достон ба мавзўи иљтимої ё 

таассуроти гражданї бахшида шудааст, ёрї намекунад» [280, 125]. 

Ин андеша ба шоир маслињат медињад, ки дар эљоди шеър тобеи 

гароиши «иљтимої ва таассуроти гражданї» бошад. Мунаќќид танњо 

чунин шеърро аз љињати «шеърият, санъату мањорат бисёр баланд» 

мењисобаду бас. Ба фикри ў шеъри гражданї бояд њунармандона эљод 

шавад. Мавсуф дар робита ба ин масъала меафзояд: «Магар мо њаќ 

дорем, ки гаронбањотарин эњсоси инсони советї –эњсоси граждании ўро 

дар ќолаби асарњои нобадеъ, пастсифат манзури хонандагон кунем» [280, 

125].  

Биниши чунин масоил тобеияти шоир, мунаќќид ва хонандаро ба 

фармудањои расмї талаб мекард, ки ќонунияти замон буд. Мунаќќид ба 
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њисси граждании мањдуди инсон талаби њунари суханвариро гузошта, як 

навъ эътирофи мазмуни шахшуда ва тозагии шаклро ба вуљуд меоварад. 

Сипас дар ин равиш шеърњои баъзе шоирон, аз љумла шеърњо ва 

достонњои Ќутбї Киромро тањлил ва боз њам таъкид мекунад, ки 

инъикоси мавзўъњои иљтимої ва махсусан мавзўъњое ба монанди 

сохтмон, бинокорї, њаёти коргарї, колхозї, яъне мавзўъњое, ки дар онњо 

ќувваи дигарсозии инсони бунёдкор бисёр њам барљаста аст, бештар 

имкон медињад, ки маънавиёт ва ахлоќи фаъол њаматарафа нишон дода 

шавад [280, 127]. 

Ин андеша тарафдори равияи иљтимоъгароии мањз будани 

мунаќќидро собит мекунад. Њатто ў бовар дорад, ки «њар сохтмон, њар 

бунёдкорї баробари худ, инсони худро меофарад, љањони маънавї ва 

ахлоќии ўро бунёд карда, дар тобоварї ва судмандиаш барои љамъият 

месанљад” [274, 128]. Њамин гуна таассуротро ў аз ашъори Ѓаффор 

Мирзо, Мастон, Мављуда, Њалимшо, Саидалї Маъмур, Алї Бобољон 

берун мекашад. Шоирон Мастон, Мављуда ва Камол Насрулло ба БАМ 

рафта, дар бораи он шеърњо гуфтаанд. Ба мушоњидаи ў дар баробари 

њисси гражданї њисси ватанпарварї низ дар шеърњои онон љойгоњи хос 

дорад. Дар маќола А. Њакимов инъикоси мавзўъњои иљтимоиро дар 

шеъри тољик муфассал тањлил ва арзёбї кардааст. 

Чунин дидгоњи назариву методологї дар маќолањое, ки маљаллаи 

«Садои Шарќ» дар солњои њафтод ба баъд чоп кардааст, нуфуз дошта, 

хусусияти асосии шеъри ин давраро муайян менамояд. Ин равияро 

маќолаи Ю. Акбаров «Рўњи граждании шеър» таќвият бахшидааст.  

Ба пайбурди Ю. Акбаров «гражданият» мазмун ва моњияти ѓоявию 

бадеии шеър аст [165, 135]. Мафњуми мазкур дар тавзењи муаллиф 

љанбањои ахлоќии одамият, мардонагї, хайрхоњї, ватанпарварї ва 

инсондўстиро дар бар мегирад. Мунаќќид фаротар рафта, дар маќолаи 

ёдшуда маънои «гражданият» (гражданственность )-ро «бо мафњумњои 

партия, Ленин, адолату озодї, баробарї, хушбахтию саодатмандї, 
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эњсоси Ватани бузурги сотсиалистї, эњсоси ифтихору шарафи миллї, 

ифтихормандї аз забону маданият ва сарвати маънавии гузашта, эњсоси 

оилаи тавонои озоду ягона ва амсоли инҳо” њаммаъно медонад [165, 136]. 

Ин андешаи муболиѓаомез воќеияти масъалаи алоќаи адабиёт ва 

њисси шањрвандиро ифода намекунад. Муаллиф итминон дорад, ки танњо 

шањрванди давлати Шўравї будан чунин имконро фароњам меоварад. Ба 

андешаи ў фаќат «Ленин ва ин Ватан, тимсоли озодию хушбахтї, адолат 

ва одамияти љовидон» - анд. Гражданиятро «ављи аълои бадеият» таъбир 

карда, мунаќќид ба ин натиља мерасад, ки «гражданият барои асари 

бадеї кифоя мебошад ва љойи бадеиятро њам мегирад» [165, 136]. 

Ашъори шоирони дигарро тањлил карда, Ю. Акбаров аз ривољи 

рўњи гражданї, оњанги мутантани сиёсї, публитсистї ва мазмуни 

иљтимоию фалсафї дар эљодиёти Миршакар, Ќаноат, Лоиќ, Бозор, 

Гулрухсор, Убайд Раљаб, Ќутбї Киром, Мастон, Сайдалї Маъмур, 

Гулназар ва дигарон ёд мекунад. Аз љумла, ба назари ў Миршакар ба 

воќеияти зиндагї ба чашми хирад ва ибрат назар андохта, ин њамаро 

файласуфона таъбир мекунад. Инсони Лоиќро ў «хеле муќтадир ва 

њаким шинохта», « табъи худодод ва ќудрати раббонї», «дар офариниш 

аз Худованд муќаддамтару муќтадиртар», «халлоќу раззоќ ва 

офаридгори аввалї ва азалї» [165, 137] будани онро эътироф мекунад. 

Ситоиш меъёри наќди шеъри ин маќоларо муайян мекунад. 

Абдунабї Сатторов дар маќолаи «Эњсоси иљтимої ва њунари шеър» 

оид ба масъалаи тасвири «мавзўъ ва масъалањои муњими рўз, ки 

ањамияти калони иљтимоӣ дорад» сухан карда, шеъри М. Ќаноатро бо 

шеъри М. Турсунзода муќоиса мекунад. Ў ба ин натиља мерасад, ки чун 

М. Ќаноат «монанди устодаш шеъри иљтимої мегўяд, бо ин далел 

љанбаи иљтимоии эљодиёташ низ» ќавист [247, 127]. Ба назарї ў барои М. 

Ќаноат «шоирї ватандорї, љањондорї, љомеашиносї, башардустї» буда, 

ба дарди замона, љамъият, халќу ватанаш, миллату зодгоњаш ва мардуми 

тараќкипарвару таљаддудхоњи рўи замин расидан њадафи созандаи он 
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мебошад [247, 128]. М. Ќаноат аз нигоњи А. Сатторов «соњиби эњсоси 

иљтимої ва идеали эстетикии дурусту муътамаде»-ст, ки чењраи њунарї 

ва гражданияшро мушаххас месозад. 

Дар маќолаи тањлилии Р. Мусулмониён «Љањонро ба бад наспарем» 

њадаф ошкор намудани чењраи шоирии Бозор Собир ва баъзе шоирони 

дигар дар инъикоси мавзўву масъалањои замон мебошад. Ў менависад: 

«Шеъри Бозор Собир харитаи љомееро мемонад, ки муњимтарин 

нуктањои авзои сиёсиву иљтимої ва фарњангии љомеаи тољикро дар вай 

дидан мумкин аст. Чунончи, воќеоти феврали хунин, интихоби 

депутатњои партократ, зуњуроти ошкорову нињонии мањалгарої, 

риёкории ањли ќалам барин тарафњои асосии зиндагиро шоир нишонрас 

ва хотирнишин таъкид кардааст» [207, 122]. Мунаќќид шеърњои 

«Депутат, «Шеъри ѓарќи хун», «Соли 1990» ва ѓайраро аз лињози 

инъикоси мазмунњои нозуки иљтимої, баёни бепардаи њаќиќати воќеї 

тањлил карда, «мавќеи устувори равшани муаллиф»-ро [207, 122] 

меситояд. 

Дар њамин равиш муњаќќиќ шеърњои Зиё Абдулло, Сиљоатулло, 

Шањрияи Ањтамзод, Сайдалї Маъмур, Низом Ќосим, Алимуњаммад 

Муродї ва дигаронро тањлил карда, бедории шоиронро дар шинохти 

вазъи иљтимої фоли неки бедориву худшиносии миллат таъбир мекунад. 

Ин наќд низ сахт сиёсиву иљтимої буда, бо њунар сару коре надорад. 

Дар бисёре аз маќолањои дар ин давра чопшуда ба хусусиятњои 

жанрњои ашъори шоирон низ таваљљуњ шудааст, ки дар ин замина 

маќолањои Х. Отахонова, А. Сатторов, А. Њакимов, Ю. Акбаров, Х. 

Шарифов ва дигарон аз баъзе љињатњо ќобили мулоњиза мебошанд.Яке 

аз њамин гуна маќолањо, ки зимни тањлили мавзўиву ѓоявї хусусиятњои 

жанрии осори чопшуда дар он наќд шудааст, маќолаи А.Сатторов 

«Самараи мењнат ва љустуљў» мебошад. Ин маќола то љое навназарии 

муаллифро дар шинохт ва арзёбии мавзўву муњтаво ва ѓояву жанри 

достони А. Ќањорї «Шаби пеш аз марг» ошкор месозад. 
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Мунаќќад нахуст сабабњои эљоди достонро муайян карда, сипас ба 

тањлили мавзўъ ва хусусиятњои жанрии он мепардозад. Ба мушоњидаи ў 

достони «Шаби пеш аз марг» сарнавишти якшабаи љанговарро инъикос 

карда бошад њам, аз назари фарогирии замону макон, мазмуну ѓоя 

вусъатнок аст. Дар достон табиї ба тасвир омадани сарнавишти 

љанговар њусни он буда, онро њамчун достони ќањрамонї ва драмавию 

фољеавї ба назар намудааст. Тафовути ин достонро аз достонњои дигар 

муњаќќиќ дар он мебинад, ки драматизми он «аз бархўрди характерњои 

гуногун ба вуљуд наомадааст. Дар он як персонажи дигар не, балки ду 

ќувваи ба њам зидди иљтимої- фашистони љангљўй ва халќи сулњдўсти 

советї, ки аз бањри њимоя ва озодии ватани хеш мубориза мебурд, 

бармехўранд». Ин достонро мунаќќид аз љињати шакл низ ќобили 

таваљљуњ медонад. Ба ин далел. ки «достон хати муайяни сужет надорад, 

вай аз чанд ќисмат ва лањзањои људогона иборат аст» [246, 131]. 

Ба назари муаллиф хусусияти сохтории достонро «драматизми 

рўњї» муайян карда, аз ин љињат то љое ба достони «Панљи ноором»-и 

Миршакар шабоњат доштааст. Ин монандиро муаллифи маќола дар 

банду баст, тарзи ќофиябандӣ ва вазни ягона дида, таъкид њам мекунад, 

ки «вале ин њаргиз маънои онро надорад, ки шоир А. Ќањњорї дар шакли 

достон нављўї накардааст» [246, 132]. Ин нављўињоро А. Сатторов дар он 

дидааст, ки шоир тавонистааст «ба воситаи хурдтарин лавња як манзараи 

конкретии њаётро» офарида, «ба туфайли як калима маънои зиёдеро 

ифода намояд». Тасвири муњорибањо низ «бо тамоми рангорангияш» 

тозагии сохтории асар будааст [246, 136]. 

Дар њамин равиш маќолаи Х. Шарифов «Камоли мањорат», ки ба 

тањлили охирин асари М. Рањимї бахшида шудааст, бо тањлил ва 

арзёбии холисонаву даќиќ муњим ба назар мерасад. Мунаќќид 

менависад, ки «дар ин достон байтњои босалиќа, аз љињати бадеиёту 

таносуби сухан арзишманд ва аз лињози образњои шеърї барљаста бисёр 
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буда, ба расми шеъри классикӣ тасвири ѓурубу тулўи офтоб, лавњањою 

манзарањо ва руљуъњои дилпазир баромадааст» [286, 140]. 

Ба назари ў мазмуни достонро фаро гирифтани унвони бобу фаслњо 

шакли достонро ба анъанањои классикї наздик кардааст. Мунаќќид ба 

мазмуни афсонањои халќї мувофиќ кунонидани достонро аз афзалияти 

њунари шоир таъбир карда, ба хулоса меояд, ки маънои рамзии он 

«барои такмили сохтори асар мусоидат карда, ѓояи онро таъсиргузор 

сохтааст. Персонажњои достон љўянда буда, «мубориза ва љустуљў»-ро 

њадафи зиндагї шинохтаанд [286, 140]. Ин маќолаи Х. Шарифов дар 

наќди достони М. Рањимї њарфи росту дуруст буд, вале наќди 

иљтимоъгарои он рўзгор дар асоси ин маќола ўро ба тарафдории 

ќасидасарої маломат њам кард, ки сањењ нест. 

Масъалањои вазъи достон дар ин солњо њамеша мавриди таваљљуњи 

мунаќќидон будааст. Яке аз њамин гуна маќолањои обзорї маќолаи С. 

Табаров «Сањифаи нави достонсарої» мебошад. Муаллиф бо як нигоњи 

таърихї аз достонњое, ки дар фосилаи солњои 50-70 навишта шудаанд, ёд 

карда, баъд аз наќши М. Ќаноат дар инкишофи ин жанр сухан мекунад. 

Ў аз тањлили фаъолияти достонсароии шоир ба ин натиља мерасад, ки 

«Ќаноат равияи нави достонсароиро бо замони муосир, философияи 

зиндагиро ба љузъиёти воќеї, реалистиро бо романтикаи сернафас сахт» 

[254, 134] пайвастааст. Дар ин замина мунаќќид достони «Сурўши 

Сталинград»-ро арзёбї карда менависад, ки ин достон «бо тарзи нави 

сужетсозї, бо тарзи нави интихобу инъикоси низою зиддиятњо, бо тарзи 

нави офариниши образњо ва монанди инњо жанри достонро боз њам 

бойтар гардонда, якљоя эпикияту лирикияту драматизмро дар дохили 

худ ѓунљонда тавонистааст» [254, 143]. 

Ба андешаи нињоии мунаќќид «Муъмин Ќаноат созандаи моњири 

бандубаст ва хати сужети достонњои муосири тољик мебошад» [254, 145]. 

Ў «воќеањои одиро бо архитектоникаи асар, љобаљокунии њодиса» ва 

пайвастагї ба вуљуд меорад. Мунаќќид достони «Сурўши Сталинград»-
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ро сароѓози достони «эпикї, лирикї-эпикї, философї, аналитикї, 

психикї ва ѓайра» [254, 145] дар адабиёти тољик мењисобад. Њамин гуна 

назари тавсифиро С. Табаров нисбат ба достонњои дигари М.Ќаноат 

«Мављњои Днепр», «Достони оташ», «Тољикистон-исми ман» низ баён 

кардааст, ки бештар њукми бодалелро мемонад. 

Гуфтугўро дар боби жанри достон маќолаи М. Шукуров «Болу пари 

достон» идома бахшида, муаллиф нахуст ба сабабњо ва заминањои 

пайдоиши ин жанр назар меандозад ва баъд мухтасаран таърихи достони 

адабиёти шўравии тољикро аз назар мегузаронад. Шурўи ин таърихро ба 

достонњои Пайрав рабт дода, сипас аз хизматњои А. Лоњутї, М. 

Турсунзода, Миршакар, А. Дењотї, Њ. Юсуфї ва дигарон дар инкишофи 

ин жанр ёд мекунад. Мунаќќид наќш ва љойгоњи достонњои «Сафари 

Фарангистон»-и Лоњутї, «Писари Ватан», «Њасани аробакаш» ва 

«Чароѓи абадї»-и М. Турсунзодаро дар адабиёти тољик муайян месозад 

[304, 109-121]. 

Мо дар боло аз маќолаи С. Табаров дар бораи достони М. Ќаноат 

«Сурўши Сталинград» сухан кардем.Дар наќди ин асар дар маљаллаи 

«Садои Шарќ» маќолањои зиёде ба чоп расидаанд. Њамаи онњоро инљо 

тањлил кардан аз имкон берун аст. Дар ин равиш аз миёни маќолањои 

чопшуда маќолаи А. Њакимов «Шеъри инсон» љолиб ва дархўри мавзўи 

бањси мост. Муаллифи маќола нахуст гурези кўтоње ба собиќаи эљодиёти 

шоир карда, ин достонро «мањсули истеъдоди ќавии шоир» медонад ва 

меафзояд: «Муњимтарин хусусияти достон ин аст, ки дар он њодисаю 

воќеањо аз назари ваќт ва фазо хеле фушурда шуда, характерњо нињоят 

барљаста, чунон ки ба тарзи тасвири драмаи фољеа хос аст, ба ќалам 

омадаанд» [279, 140]. Њамин хусусият достонро њозиразамонї карда, 

ангезаи умумибашарии онро таќвият додааст. Ба пайбурди мунаќќид 

Сурўш мувофиќтарин образ дар ин достон буда, садои ќањрамони њаёт, 

садои фољиаи љонсўз мебошад. Муаллиф мазмуну муњтаво, образњо ва 

сохтори достонро муфассал тањлил карда, аз љумла менависад, ки 
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«Достони «Сурўши Сталинград» достони драма, достони фољиаи 

ќањрамонист. Драма ба маънои тундии задухўрдњо, ду консепсияи њаёт- 

некї ва бадї, адолат ва разолат, нур ва зулмат, њаёт ва мамот аст. Аз 

љињати љинси адабї бошад, он як навъи достони эпикист. Жанри достон 

њамин хел навъи синтетикии љинси адабиёт, ки дар он хусусиятњои 

лирика ва дарама ба шарте ки таркиби тозаи образнокии шоиронаро ба 

вуљуд оваранд, ба њам омада, омезиш ёфта метавонанд. Ва ин кор дар 

достони «Сурўши Сталинград» бо таври аъло ба иљро расидааст» [279, 

128]. 

Дар ин маќола мунаќќид заминањои эљоди достон, хусусияти 

таркиби сухан, таносуби он ба воќеияти зиндагиро муфассал тањлил 

карда, «афшурдани воќеа ва замон»-ро василаи аслии пуртаъсир ва 

барљаста зуњур кардани ангезаи умумибашарии асар медонад ва ин 

ангезаро «меъёри достони њаќиќї» [279, 142] таъбир мекунад, ки дар 

шинохти ин жанр муњим аст. 

Аз тањлили ќиёсии маводи дар маљалла нашршуда метавон хулоса 

кард, ки таќсими шеър ба жанрњо аз љињати мавзўъ яке аз масъалањои 

асосии наќд дар ин солњо будааст. Дар ин замина метавон аз мақолањои 

А. Њакимов «Њосили таљрибаи рўзгор», «Аз ѓазал то шеъри озод», Ю. 

Акбаров «Дар роњи љустуљў», «Роњ ба сўи дили инсон», А.Сатторов 

«Шеър ва зиндагї», Х. Отахонова, «Достон ва њаќиќати зиндагї», А. 

Сайфуллоев «Достони Сино» ва ѓайра ёд кард, ки наќди жанрњо аз 

љињати мавзўъ дар онњо љойгоњи хос дорад.  

Аскар Њакимов ба маљмўаи дубайтињои А. Шукўњї таќриз навишта, 

нахуст аз мавќеияти дубайтӣ њамчун жанр њимоят ва дар заминаи тањлил 

њунари шоирро дар сурудани ин жанри шеърї арзёбї мекунад. Ба назари 

ў дубайтињои шоир «дар якљоягї ба монологи ботинии бардавоми шоир 

мубаддал» гашта, табиат ва ботини инсонро бармало кардаанд [93, 141], 

ки ифодагари њувияти њунарии шоир аст. 
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Дар маќолаи Ю. Акбаров «Дар роњи љустуљў» [168, 126-128] 

масъалањои наќди достон ва хусусиятњои он ва дар маќолаи дигари ў 

«Роњ ба сўи дил»-и инсон «масъалаи шакли шеър» наќд ва арзёбї 

шудааст [167, 119] А. Сатторов дар маќолаи «Шеър ва зиндагї» [249, 134] 

доир ба падидаи силсилаи шеърњо изњори назар мекунад. А. Сайфуллоев 

хусусияти жанри достони дигари Муъмин Ќаноат «Гахвораи Сино»-ро 

тањлил карда, онро достони таърихии иљтимої унвон мекунад [232, 92-

101]. Њамин тариќ, дар наќди адабии ин давра равиши наќди мавзўиву 

ѓоявї ва жанрї имтиёз дошта, дар ин замина нављўињо ва куњнакорињои 

шоирон наќд ва арзёбї шудааст, ки арзиши назарї ва амалї дорад.  

Ибтидои солњои навад масъалањои «дарёфти фањмиши нав» (М. 

Шукуров )-и адабиёт, аз љумла шеър ба доираи бањсу мунозира кашида 

шуд. Дар ин замина маќолањои М. Шукуров «Аз пайи дарёфти фањмиши 

нав» ва Х. Шарифов «Марзи адабиёт» ба чоп расид, ки муњимтарин 

масъалањои назарї ва амалии арзёбии адабиёт, аз љумла шеърро аз 

дидгоњи нав ба миён мегузоштанд.  

М. Шукуров дар маќолаи зикршуда «навназарї, биниши тези 

танќидї»-ро њадафи созандаи наќди адабї муќаррар карда, бахусус дар 

шинохти шеъри асил рањої ёфтан аз чорчўбаи расмият, «супориши 

иљтимої ва талаботи сиёсии болоњо»-ро [300, 114] таќозо карда буд. 

Мутаассифона, ин хостањо ва амалкардњои њунаршиносона бо сар 

шудани нооромињо ва љанги шањрвандї то љое дар рўи ќоѓаз монд. Вазъи 

сиёсиву иљтимоии кишвар имкон намедод, ки дар боби шеъру шоирї 

ќазовати њаќшиносона анљом гирад. Дар њамин айём суњбати сари мизе, 

ки маљаллаи «Садои Шарќ» бо номи «Тамоюлњои шеъри имрўза» доир 

кард, муњим буд. Андешањои Гулназар, А. Абдуманнонов, Рањмат Назрї, 

А. Сатторзода, Зиё Абдулло дар шинохт ва арзёбии љараёни инкишофи 

шеъри тољик аз бисёр љињатњо диќќатангез буд.Дар ин замина андешаи 

А. Сатторзода дар боби мавзўи шеъри он рўзгор то љое назари љомеи 

иштирокдорони суњбати сари мизро ифода мекунад, ки иќтибос мекунем: 
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«Љињати мумтози шеъри ин шоирон (Бозор Собир, Гулрухсор, Фарзона, 

Сиёвуш, Р. Вањњоб, Низом Ќосим, А. Муродї – шарњи мо) ва 

њаммаслаконашон иборат аз он аст, ки аз онњо садои задани набзи 

замони ноором ва пурмољарову пуртањлукаи мо бармало ба гўш 

мерасад» [263, 122] Ба мушоњидаи ин донишманд ин «аввалин 

нишонањои бедорї, худшиносї, њаќталошӣ ва истиќлолталабии мардуми 

тољик» буд. 

Дар ин бањс А. Сатторзода аз зуњури равияи ибнулваќтї 

(конъектурї) дар шеъри солњои навади садаи гузашта бо хавотирї сухан 

мекунад. Ў мегўяд, ки «дар шеър будани сиёсат чизи бад нест, ба шарти 

он ки ин шеър моли њунар бошад» [263, 125]. Мунаќќид дар ин замина ба 

шеърњое ишора мекунад, ки «бисёр сатњї, яктарафа ва холї аз њама гуна 

маъниву мазмунњои шоирона ва тасвирњои тару тоза мебошанд» [263, 

125]. Ин њарфњои А. Сатторзода он ваќт њушдоре барои муњити адабї, аз 

љумла наќди шеър буд, ки мутаассифона, чун садое дар биёбон монд. 

Шароит сабаб шуд, ки наќд низ то љое хомўширо ѓанимат донист ё ба 

сабаби набудани гўши шунаво аз арзёбии амалї канор рафт. 

Дар заминаи тањлил ва арзёбињои анљомгирифта хулосањои зерро ба 

таври алоњида метавон зикр кард: 

1.Хусусияти асосии наќди шеъри ин давраро, пеш аз њама, дар 

алоќамандї бо воќеияти њаёти љомеа баррасї кардани шеър ташкил 

медињад. Ин гуна наќд наќди иљтимої буда, ба осори бадеї, аз љумла 

шеър њамчун падидаи синфї бањо медод. Наќд аксаран хусусияти бадеии 

шеър ва завќу тамоюли њунарии шоирро ба эътибор намегирифт. 

Арзиши идеологї ва иљтимоии шеър меъёри арљгузорї ба эљодиёти 

ќаламкаш буд. Ба ин тартиб, арзёбии мавзўї ва ѓоявию иљтимої дар 

наќди шеъри он рўзгор имтиёз дошта, равиши инкишофи онро муайян 

мекард. 

2. Равиши наќди мавзўї ва иљтимої мунаќќидонро бештар ба 

тањлили осори шоирон аз љињати мавзўъ роњнамої карда, дар аксари 
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маводе, ки маљалла чоп кардааст, тањлили мавзўву ѓоя нуфуз дошта, ба 

хусусиятњои бадеии шеър, сабки нигориш диќќат дода нашудааст. Аз ин 

љињат дар маќолањое, ки доир ба шеъри М.Турсунзода, М.Миршакар, М. 

Ќаноат, Лоиќ ва дигарон маљалла чоп кардааст, дар навбати аввал 

мавзўи шеъри онњо табаќабандї шуда, сипас моњияти идеологї ва 

иљтимоии он таъкид шудааст. Маќолањои Ю. Бобоев «Гуфтор аз ашъори 

тозаи шоир», М. Шукуров «Сухан аз лирика ва маънои њаётии он», 

А.Сайфуллоев «Роља дар Кремл», Ю. Акбаров «Хоки Ватан аз тахти 

Сулаймон хуштар» ва чанди дигар намунаи њамин гуна наќди мавзўиву 

иљтимої мебошанд. 

3. Наќди шеърро маљаллаи «Садои Шарќ» бо тарзу усулњои гуногун, 

аз љумла ташкили мубоњисањо дар атрофи шеъри муосир, чопи 

маќолањои људогона оид ба эљодиёти шоирон, тањлили навиштањои 

навќаламон, таќризи китобњо ба роњ монда, ба ин васила манзараи 

умумии вазъи инкишофи шеъри тољикро бармало кардааст. Дар ин 

замина наќди шеъри ибтидои солњои навад барои дарёфт ва љорї 

кардани фањмиши нав дар арзёбии шеър ифодагари равиши тозаи наќди 

њунарї буда, дар маќолањои М. Шукуров, Х. Шарифов, А. Сатторов, А. 

Њакимов ва Ю. Акбаров равшан зоњир шудааст. Наќди жанри шеъри 

шоирон низ дар ин давра хусусияти касбї гирифта, ба ошкор намудани 

унсурњои њунарии сохтори жанрї гароиш пайдо мекунад, ки аз тамоюли 

мусбати наќди адабии ин солњост. 

 

2.2. Хусусияти бадеии шеър ва наќди он 

Муњаќкиќон яке аз камбудињои наќдро ба камтаваљљуњии он дар 

шинохт ва арзёбии хусусияти бадеии шеър донистаанд, ки њаќ аст. Ин 

њолат њангоми омўзиши мавзўи мазкур дар заминаи маводе, ки маљаллаи 

«Садои Шарќ» чоп кардааст, низ ба мушоњида расид. Бо вуљуди ин, дар 

давраи мавриди назар хусусияти бадеии шеър мавриди таваљљуњи наќд ва 

мунаќќидони алоњида ќарор доштааст. Масъалањои бадеияти шеър 
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ќариб дар охири њар маќола ба муњокима кашида шуда, мунаќќидон 

бештар ба тарзи офариниши образ, банду баст ва сужа таваљљуњ 

кардаанд. Масоили балоѓати шеър анќариб мавриди назар ќарор 

нагирифтааст. Њамчунин, дар масъалаи сабки эљод ва тарзи корбасти он 

низ назарњои умумї ба мушоњида мерасад. 

Дар маќолаи Х. Шарифов «Камоли мањорат» масъалаи решањои 

ќадимаи тасвири тазодї дар адабиёти тољик, аз љумла дар шеъри Мирзо 

Турсунзода мавриди тадќиќ ќарор гирифтааст [286, 135-140]. 

Х. Шарифов ба заминањои суннатии ин масъала таваљљуњ карда, 

тасвири тазодї дар таълимоти дуалистии зардуштї ва таъсири онро дар 

«Шоњнома» мавриди баррасї ќарор медињад ва дар ин замина зери 

таъсири ин анъанањо дар мисоли шеъри М. Турсунзода оид ба пешрафти 

санъати тазод ва тасвирњои тазод (контрастї) сухан мекунад. Ба назари ў 

муќоисаи наву куњна, љањони советї ва хориљї асоси чунин тасвирњои 

тазодиро дар шеъри шоир гузоштааст. Бењтарин асари ба ин тарз 

навиштаи шоир достони «Чароѓи абадї» будааст, ки «рабти њодисањо, 

гузориши онњо њамоно бо зиддияти ихтилофи дохилии онњо асос ёфта, 

натиљаи онњо тасдиќи маънавиёти мусбату мутараќќии инсон аст» [286, 

140]. 

Х. Шарифов дар ин маќола тарзи тасвир ва ангезањои онро дар 

эљодиёти М. Турсунзода тањлил мекунад. Ин гуна тањлил дар наќди ин 

давра тамоюли мусбати шеършиносї мебошад. Мунаќќид заминаи 

иљтимоии зиддиятњоро дар мисоли образњо, характеру тасвирњои осори 

шоир нишон медињад, ки асоснок аст.  

Хусусияти бадеии шеъри љавонон дар маќолаи Ю. Акбаров «Шеър 

хаёлангезу шўронанда бошад» бо диќќати тамом баён шудаанд. 

Мунаќќид шеъри шоирон А. Њаким, С. Амин, Ширин Бунёд, Усмон 

Шарифзода, Алимуњаммад Муродї, Низом Ќосим, Искандар Идиев, 

Муњаммад Ѓоиб, Одина Азимї, Зиё Абдулло ва дигаронро аз љињати 

бадеї тањлил ва арзёбї кардааст. Ин тањлил дар муќоиса бо шеъри 
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шоирони таљрибаандўхта, аз љумла Лоиќ анљом гирифта, дар ин замина 

шеъри «Сутунњо»-и Лоиќ аз назари хаёлангезї арзёбї шудааст. 

Мунаќќид тасвири љолиби бадеиро дар шеъри А. Муродї мушоњида 

карда, тарзи манзаранигориро дар шеъри ў нав медонад. Баъзе 

бозёфтњои тасвири бадеиро дар ашъори Аюбї ва Искандар Идиев низ 

мушоњида карда, дар мисоли шеърњои М. Ќаноат, Лоиќ, Б. Собир, Ќ. 

Киром ва Гулназар дастоварди шеъри солњои 70-ро нишон медињад. Ин 

тарзи тасвир, ба мушоњидаи ў образи бадеиро пурќувват намуда, 

њаќиќати њаётро нерўи тоза мебахшад. Намунаи чунин тасвиркорї 

шеъри «Дараи гулфурўшон» -и Муъмин Ќаноат мебошад.Тасвиркорї 

дар шеъри Зиё Абдулло, Давлат, Аюбї, Муњаммад Ѓоиб, Алимуњаммад 

Муродї ва Низом Ќосим мавќеъ пайдо кардааст. Барои намуна 

мунаќќид шеърњои Искандар Идиев «Модар» ва Аюбї «Падар», 

шеърњои Давлат, Муњаммад Ѓоиб ва Одина Азимиро тањлил карда, 

бартарии онњоро дар бадеият арзёбї мекунад. Ба мушоњидаи ў чунин 

тарзи тасвири шоирон хайёлангез буда, манзарањои офаридаи онњо тоза 

аст [169, 112]. 

Хусусияти бадеии шеър беш аз њама дар маќолаи А. Њакимов 

«Образ ва тасвир дар шеър» баррасї шудааст [274, 136-142]. Муаллиф аз 

ворисияти адабиёт сухан карда, дар ин замина тањлили образњо, 

бандубаст ва забони асарро муњим медонад. Ў таѓйироти мусбатро дар 

корбурди забон ёдрас шуда, дар ин равиш бањрабардорї аз забони 

мардумиро яке аз василањои такмили образнокии тасвир дар шеър ба 

шумор меоварад. Сипас, муаллиф масъалањои муњими бадеиёти шеърро 

дар мисоли шеъри Муъмин Ќаноат аз назар гузаронида, аз хусусияти 

умдаи шеъри Ќаноат тасвиркориро медонад. Ба мушоњидаи ў шоир «аз 

воситањои суварнигории назми халќ» ва «образњои тасвири анъанавї» 

[274, 137] боњунарона истифода кардааст ва ин њунар барои ифодаи ѓояи 

шеър хизмат намуда, ба ин восита шоир «дар як замон њам тасвири 

ќањрамонро мекашад ва њам ботини ўро аён менамояд» [274, 138].Ба 
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мушоњидаи А. Њакимов ин равиш дар эљодиёти М. Ќаноат «бештар 

хусусияти завќии њиссиётпарварї» дошта, тарзи нигоришаш низ ба он 

мутаносиб аст. 

Масъалаи дигаре, ки А. Њакимов ба он таваљљуњ кардааст, баёни 

эњсосот дар шеър мебошад. Ба назари ў «љараёни драматикии баёни 

эњсосот мањсули бо њам наздик шудани жанрњо ва љинсњои адабї» [268, 

139] мебошад. Ин масъаларо ў дар мисоли шеърњои Ќаноат, Лоиќ, Ќутбї 

Киром ва Бозор Собир тањлил карда, ба ин натиља мерасад, ки ин њолат 

аз инкишофи таѓйири њиссиёт ва драматизми ќањрамони лирикї ба вуљуд 

меояд. Мунаќќид дар анљоми маќола ба хулоса меояд, ки «омезиши 

эњсосот ва тафакури шоир ба андешаю њиссиёти хонанда таъсир гузошта, 

драматизми дохилии тасвиру ифодаро меафзояд» [274, 140]. 

Табиист, ки чунин тарзи судманди љустуљў дар тасвири симои 

комили инсон- инсони маънан ѓанї, хушахлоќ, созанда на фаќат ба 

ѓанои маънавии шеър меафзояд, балки ба сохтори бадеии он низ таъсири 

судманд мерасонад.А. Њакимов аз ин дидгоњ оид ба ќадри сухани 

шоирона, анъанаву навоварї дар истифодаи вазнњо ва хусусиятњои 

жанрии шеъри муосир муфассал андеша ронда, њусни суханро масъалаи 

бунёдии шеър медонад. Аз ин љињат ѓановати маънавиро як пањлуи 

љустуљўњои бадеии шоир њисобида, корбурди имконоти тасвири 

шоиронаро муњим арзёбї мекунад. Ба назари ў шеъри муосири тољик дар 

ин замина дастовардњо дошта, «суратрезї ва маъникашї» њадафи он аст. 

Муаллиф даст ёфтан ба имконияти тасвирї ва маънавии каломи 

бадеъро фаќат бо адабиёти вуќўъгаро (реалистї) имконпазир медонад, 

ки сањењ нест. Ба назари ў дурї аз тарзи баёни мардумї ва рамзњои 

«мазмуни њаётиашон суст» ба суди адабиёт набудааст. Ин мулоњизаи 

ѓалат зери таъсири мафкураи «адабиёти омиёна» ба миён омада, 

тобеияти мафкуравї муаллифро аз вартаи танги назарї халос 

накардааст. 



 
 

- 102 - 
 

Њамин тариќ, мунаќќид хусусияти бадеии шеърро дар алоќамандї 

бо тарзи тасвир, њиссиёти ќањрамони лирикї ва драматизми дохилии 

асар шарњ медињад, ки назари тоза дар наќди он солњо мебошад. 

Мунаќќид хусусиятњои бадеии шеърро дар маќолаи дигараш 

«Тањаввулоти арўз дар назми имрўз» аз мавќеи вазни шеър батафсил 

арзёбї кардааст. [277, 124-136]. Аз муњокимаву мулоњизаронињои ў 

метавон ба ин натиља расид, ки таљдиди дидгоњи шоирона ба тасвири 

образнок, пайдоиши образњои нави шеърї, усулњои гуногуни тасвири 

зиндагї ва олами маънавии инсон, ки аз мундариљаи шеър људо нест, ба 

сохтори шеър роњ ёфта, боиси рангинї ва такмили сухани шоирона 

мегардад. Ин мушоњида, ки дар заминаи тањлили ашъори шоирони 

баркамоли тољик ба миён омадааст, њарфи тоза ва муњим дар наќди 

адабии он солњо буд. 

Андешањои Аскар Њаким дар боби хусусиятњои бадеии шеър дар 

маќолаи «Равандњои шеър ва худогоњии шоир» таќвият ёфтаанд. Ин 

маќола, ки ибтидои солњои навадум (1996) дар маљаллаи «Садои Шарќ» 

ба чоп расидааст, то љое назар ва дидгоњњои тозаи мунаќќидро дар 

шинохти шеър ва љанбаъњои њунарии он ифода мекунад. Чунон ки 

ќаблан ба мушоњида расид, Аскар Њаким аз тарафдорон ва таблиѓгарони 

наќди сирф иљтимоии тавсифї ба шумор меомад ва тобеияти 

идеологиаш ба сиёсати Шўравї ошкор буд. Ин маќола чењраи дигари то 

андозае воќеъбини мунаќќидро ба хонанда менамояд, ки аз чанд љињат 

љолиби диќќат аст: а) мунаќќид дар мавзўи иљтимої шеър гуфтанро 

далели шоир будан намедонад; б) ба назари ў шеър, ки «ањволи дил»-и 

шоир аст, «садои дил» бояд муљассам ва болиѓ бошад, яъне бо пирояњои 

тахайюли бадеї ороста гардид. Хулосаи зерини ў баёнгари назариёти 

тозаи ў дар ин боб аст: «Далели шоири иљтимої будан фаќат ба мавзўи 

иљтимої шеър гуфтан нест, балки шеъри иљтимоъро гуфтан аст. 

Замонњои тўлонї дар шеър танњо зикри мавзўи иљтимоъ буд, ки шеър 

надошт, яъне шоир њам надошт. Шеъри иљтимоъро шоир мушаххас дарк 
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бояд кунад, ки дар он руњи ў мављ занад, шахсияти ў акс андозад, дарди ў 

нола кунад» [272, 3]. Дар ин замина А. Њаким ашъори М. Ќаноат, Лоиќ, 

Сайдалї Маъмур, Бозор Собир, Гулназар, Камол Насрулло ва 

дигаронро аз нигоњи балоѓати тасвир наќд карда бурду бохти онњоро 

нишон медињад. Яъне, аз воситањои арзёбии хусусиятњои бадеии шеър 

дар ин маќола корбурди саноеъи бадеї, вазну ќофияи муносиб аз тарафи 

шоирон дар шеър мебошад, ки дар наќди ин давра мушоњидаи тоза ва 

боарзиш аст. 

Дар маќолаи Ф. Абдулло «Инсон ва табиат» масъалаи тасвири 

бадеї дар мисоли шеърњои манзаранигорї, яъне пейзажї мавриди 

муњокима ќарор гирифтааст. Тасвири манзараро мунаќќид дар мисоли 

шеърњои Пайрав, Њ.Юсуфї, М. Рањимї, М. Турсунзода, А. Шукўњї ва 

М. Ќаноат арзёбї кардааст, ки дидгоњњои ќолабии дар он рўзгори 

маъмулро ифода мекунад. 

Дар бораи хусусияти бадеии шеър маљалла маќолаи зиёде нашр 

накардааст. Сабаби ин њолат дар наќди адабї бартарї доштани тањлили 

мавзўъ ва шеъри иљтимої мебошад. Бо вуљуди ин, маќолаи А. Сатторов 

«Номаи манзуми рўз»-ро дар ин замина метавон муњим шумурд. 

Ба масъалаи хусусияти бадеии шеър таваљљуњ кардани мунаќќид аз 

ин бармеояд, ки ў моњияти њунарии шеърро омили муњим дар нашр ва 

таблиѓи он медонад. Аз ин мавќеъ муаллиф аз шоирони љавон «образу 

маънињои некў, муносибу тозаро» талаб мекунад. Камбудии асосии 

шеъри љавононро дар он мебинад, ки дар чунин шеърњо « образу маънї 

ва тасвирњои шоирона ё ягон –ягон аст ва ё тамоман нест» [84, 112]. 

Истилоњи умумигўї ба шеърњое, ки дар мавзўъњои сиёсию мафкуравии 

замон навишта мешудаанд, дар он замон истифода мешуд. Мунаќќид дар 

мисоли баъзе шеърњои К. Насрулло ва С. Маъмур љустуљўњои судмандро 

дар корбурди образу таркибњои тозаи шеърї муњим арзёбї мекунад. Дар 

ин замина ба камбудии асосии шеъри шоирони љавон ишора карда, аз 

љумла менависад: «Дар тасдиќи мавзўъ ва масъалањои муњими рўз ва 
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офаридани симои муосирон њанўз малакаи даркорї њосил намудани 

адибони љавон ва на танњо онњо боиси он шудааст, ки ба тасвири бадеии 

зиндагии имрўза ва образи њамзамононамон, чунон ки мебояд, мувофиќ 

нашудаанд» [84, 115]. 

Мунаќќид дар ин маќола сахт пойбанди мафкураи замон аст. 

Бинобар ин, огоњона ё ноогоњона аз равишњои ѓайривоќеии тасвири 

бадеии воќеият дастгирї мекунад. Моњияти њунарии шеър дар тањлили ў 

нишонрас нест.  

Худої Шарифов дар таќризи «Љавњари завќу мароми шоир» доир ба 

њусусияти бадеии ашъори Лоиќ баъзе андешањо баён кардааст. Ў бар ин 

назар аст, ки дар шеъри Лоиќ «усули баёни ифодаи мавзўъ дар њаќиќат 

тарзи хосе дорад» [288, 122]. Барои тасдиќи даъвои худ шеъри «Вараќи 

санг»-ро тањлил мекунад. Дар натиља маълум мешавад, ки тасвири 

саросар сангзор будани кўњсори Тољикистон зоњири маъно буда, дар 

шеър маънои рамзу садоќатро мегирад. Ба андешаи муаллиф «дар ин 

шеър шакли хоси шеъри Лоиќро мебинем. Пеш аз њама, шеър дар мавзўи 

маълум ва умумї гуфта шудааст… дар ин шеър назари хос- сарзамини 

камзамин будани Тољикистон аст. Баъд дар њар як банду ќисмат шоир 

маъние дарёфтааст, ки дорои истиќлоли бадеї буда, аз силсилабандии 

мавзўю маќсад ҷудо нестанд… Барои Лоиќ љустуљўи мавзўъ сањмгин 

нест, чизи муњим њунари ѓаввосию гуњарчинист» [288, 124]. Вале 

мутаассифона, мунаќќид њамин њунари «ѓаввосию гуњарчинӣ”-и Лоиќро 

дар маќола нишон намедињад. Дар бораи санъатњои бадеї сухан ронда 

амалан чизе намегўяд. Њол он ки дар шеъри мавриди назар Лоиќ 

тавонистааст барои таќвияти бадеиёти шеър аз саноеъи шеърї, аз љумла 

ташбењ, маљоз, рамз ва киноя фаровон истифода кунад. 

Дар маќолаи «Номаи манзуми рўз» А. Сатторов саъй кардааст, ки 

њунари тасвиркорињои М. Ќаноатро нишон дињад. Мунаќќид «ба 

тасвири ашёву њодисањои табиатан аљибу зебо» гароиш доштани шоирро 

яке аз омилњои табиии зуњури тасвиркорї дар шеъри ў медонад ва бо 
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тањлили шеърњои «Пири гулфурўшон», «Китобњои захмин», «Обшор» ва 

порањое аз достонњои «Сурўши Сталинград» ва «Гањвораи Сино» ин 

фикрашро собит мекунад. 

Гулназар дар маќолаи «Оинаи беѓубори ман» саъй кардааст, ки 

хусусиятњои бадеии шеъри М. Ќаноатро ошкор созад. Наќди ў шоирона 

буда, љанбаи њиссї дар он имтиёз дорад. Бо вуљуди ин, Гулназар 

муваффаќ шудааст, ки хусусиятњои хоси тафаккури бадеии шоирро 

мушаххас созад. Ў махсусияти њунари шоирии Ќаноатро дар он мебинад, 

ки «аз ибтидо бо ташбењу истиора шеър гуфт, кўшиш кард, ки суханаш аз 

сухани хушки рўзномањо фарќ кунад, урён набошад. Он ташбењу 

истиораву суханбозињо имрўз камбањо ва сода менамоянд. Аммо дар 

замони худ тавонистанд завќеро парваранд, ќомати њамидаи назмро як 

ваљаб боло бардоранд ва барои ба майдон омадани Лоиќу Њабибулло, 

баъдан Бозору Гулрухсору шоирони љавони дигар мусоидат кунанд [187, 

129]. Ин равиши њунарии М.Ќаноатро Гулназар бо тањлили шеърњо 

собит мекунад, ки њамчун таљрибаи тањќиќ арзишманд аст. 

Гулназар шеърњои аввалини Муъмин Ќаноатро тањлил карда, «дар 

чанд мисраъ офаридани ин ё он сањнаи љолиб»-ро њунари ў медонад. Ин 

гуна шеърњои шоир бо зарбу оњанг ва андешањои тозаи шоиронааш 

таъсиргузор буданд. Баъдтар Гулназар њунари шоирро дар корбурди 

огоњонаи санъатњои шеърї мебинад ва дар ин замина шеърњои 

мушаххаси шоирро тањлил мекунад [187, 129].  

Дар бораи хусусияти бадеии шеъри Муъмин Ќаноат А. Сайфуллоев 

дар маќолаи «Достони Сино» андешањояшро баён кардааст. Ба андешаи 

муњаќќиќ њунари тасвиркории шоир дар ин достон такмил ёфта, дар 

тасвир ва сабки баён ба муваффаќият даст ёфтааст. Ба назари ў дар 

достон услубњои њамосї, илмї ва публитсистї мутаносибан 

њунармандона корбаст шудаанд. Бунёди достон «аз санъатњои сухан 

фароњам омада», «санъатњои бадеї дар маќоми худ афтодаанд» [230, 
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100]. Бањрагирї аз сабки классикї ва забони содаи имрўза яке аз 

пањлўњои тарзи нигориши шоир дониста шудааст [230, 106]. 

Маќолаи Х. Шарифов «Мазмун ва ифода дар шеъри имрўзаи тољик» 

ба масъалаи тарзи ифодаи мазмуну масъалањо дар шеъри муосири тољик 

бахшида шудааст. Муаллиф дар ин замина шеъри муосирро аз оѓози 

ањди Шўравї то ибтидои солњои њафтодум тањлил ва арзёбї кардааст. Ба 

аќидаи ў дар оѓози ањди Шўравї њамаи њодисањо, рафтору кори одамон, 

шоирона буд ва вазифаи шоир ин зиндагии романтикиро тасвир кардан 

мањсуб мешуд. Ин њолати табиии адабиёти халќњои Шўравии собиќ буд, 

ки профессор Д. Марков ба дастури зер муайян кардааст: «њис кардани 

бузургии давр ва азамати воќеањо кўшиши эљодии нависандагонро ба 

сўи фавќулодагї, вусъати азими кайњонї рањсипор кардааст. Метавон 

гуфт, ки услуби романтикии ќањрамонї муњимтарин хосияти адабиётњои 

сотсиалистї дар он солњо буд» [287, 107]. 

М. Шукуров ин њолатро дар адабиёти тољик низ мушоњида карда, аз 

љумла навиштааст: «Худи воќеияти инќилобї ва муборизањои синфї, 

бузургиву азамати замон бардори романтикиро таќозо мекард, сухани 

илњомомезро ба миён меовард» [304, 109]. 

Ин равиши дарки вазифаи шеър ва њадафи эљодї, тарзи нигориши 

шоирон, аз љумла усули тасвир ва шакли осори манзумро муайян мекард. 

Усули асосии тасвирро вазъи сиёсї ва иљтимої муайян менамуд. Аз ин 

љињат, Х. Шарифов ин амалро дар пайдоиш ва рушди шеърњои мавсимї 

ва маросимї таъсиргузор дониста, ифодаи њиссиёт, ки аксар хитобї буд, 

дар шакли шеър ва тарзи тасвирро муайян мекунад. Мавзўву масъалањо 

муштарак буданд, тафовут дар нируи суханварї ва тарзи нигориши 

шоирон буд. Њамин тарзи баён, ба назари Х. Шарифов умумигўиро низ 

ривољ бахшида, њунари шоириро коњиш дод [287, 107]. 

Ба мушоњидаи мунаќќид дар ин вазъият низ шоироне буданд, ки 

шеърашон таассуроти шоиронаи онњоро аз воќеиятњо пурэњтирос ифода 

мекард. Дар ин замина тарзи нигориши М. Турсунзода дар мисоли 
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шеъри «Рўди Ганг» тањлил шудааст. Аз тањлили ин шеър мунаќќид ба 

хулоса меояд, ки ин тарзи тасвир ба кайфияти шоиронаи рўйдодњои 

зиндагї такя карда, њодиса ва муносибат ба онро дар љойи аввал 

мегузорад [287, 108]. 

Ба андешаи Х. Шарифов ин тарзи тасвир имкониятњои шеъри 

лирикиро мањдуд сохта, «муносибати тасдиќиву инкорї ба воќеият 

мањдуд» мемонад. Ба ифодаи дигар, «Таѓйирот, ки дар маънии шеър ва 

дафъатан дар шакли он њосил шуд, аз тасвири воќеањо ё ибрози мавќеи 

худ нисбат ба онњо ба тасвири њолати худи шоир гузаштан мебошад. Дар 

маркази тасвир њолат, маќоми инсон, таќдири ў, ѓаму шодию ташвиш, 

таќдири башар ќарор гирифта, њиссиёту њаяљон, рўњия, андешањои 

ќањрамони лирикї мењвари асосии шеър» [287, 108] ќарор мегирад. 

Ин њодисаро мунаќќид дигаргунї дар тасвири ќањрамон ва омили 

аслии таѓйири тасвири бадеї дониста, «тасвири њиссиёту андеша ва 

тафаккур»-ро омили таъсиргузор дар љустуљўњои бадеии шоир ќаламдод 

мекунад. Муњаќќиќ пайдоиши шеъри озодро низ ба њамин раванд 

вобаста карда, дар чунин шеърњо дар љойи аввал будани њиссиётро 

муњим медонад. Ба андешаи муаллиф, «тозагўї аз роњи назар ба 

таљрибањои мављудаи адабї њосил мегардад» ва ба воситаи маънии нав 

ва корбасти анъана ба вуљуд омада тањаввул пайдо мекунад [287, 109]. 

Доираи бањсу андешаи мунаќќид оид ба шеъри ин давра муњокимаи 

зењнӣ ва кайфиятњои завќиро дар бар мегирад. Аз ин љињат, ў ба шеърњое 

таваљљуњ кардааст, ки ба худшиносї рањнамої мекунанд. Ин гуна 

сифатро дар шеъри «Илтиљо аз дилсозон»-и Лоиќ мушоњида карда, 

мунаќќид эњсоси ќонеъ набудан аз вазъи худро дар мисоли баъзе 

шеърњои Њабибулло Файзулло низ тасдиќ мекунад. Вай бо таассуф зикр 

мекунад, ки хусусиятњои бадеї ва услубњои шеърии аксари шоирони 

намоёни мо омўхта нашудааст. Дар тарзи нави шеър, ки майл ба 

вуќўъгарої дорад, тасвир ифодаи бевосита аст ва дар он њар як калима 

ва таркиб арзиши бадеї пайдо мекунад. Интуитсия ва тафаккур дар 
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шеър бояд вусъати баробар дошта бошад, ки тарзи бадеии идрокро 

истисно намекунад. Аз ин љињат мунаќќид монандию њамоњангии тарзи 

баёну тасвир ва идроки бадеиро ба эљодиёти классикони адабиётамон 

мушоњида карда, ќаробати поэтикаи сухани Ќаноатро бо сабки 

Љалолиддини Румї ва «ифодаи маќсад ва шакли тасвир»-и Лоиќро бо 

равиши Хайём монанд медонад.  

Натиљагирии муаллиф дар мавриди забон ва тарзи баён дар шеъри 

он рўзгор ташвишовар садо медињад. Ў навиштааст: «Ба назари ин љониб 

равиши ташвишовари шеъри муосир он аст, ки гўянда дар баёни маънї 

душворї мекашад, калимаю ифодањоро хеле ба душворї љустуљў 

мекунад ва ин тарзи ифода маќсаду маромро ошкору зебо, содаву равон 

ба самъи шунаванда мерасонад… Дар панљсолаи гузашта охири солњои 

шаст ва аввали њафтод дар назар аст. Шарњи мо бештар аз чињил 

маљмўаи шеърњо аз љавонон то калонсолон чоп шудааст… ќисми зиёди 

онњо пур аз ѓалатњои фаровон, суханњои носуфтаи ноњамвор, баёни 

маќсадњои ночиз ва нишонаи камњимматї мебошанд» [287, 112-113]. 

Муаллиф сабаби асосии ин заъфро дар таѓйири шаклу мундариљаи 

шеър дида, ба ин натиља мерасад, ки ин дигаргунињо ба масъалаи забону 

услуб бетаъсир набудаанд. Дар шеър образњои суннатї тадриљан кам 

шуда, љои онро образу таъбирњои нав мегиранд. Захираи забонї ва 

њунарии шеъри классикї низ дуруст корбаст намешавад, ки ин заъфи 

тасвирро беш месозад. 

Дар баъзе маводе, ки маљалла чоп кардааст, дарки нодурусти 

хусусияти мундариљавї ва бадеии шеъри шоирон мунаќќидонро ба роњи 

хато андохтааст. Аз љумла, таќризи С. Табаров «Њаќиќатро бояд кушода 

гуфт» асоси иљтимої ва илеологї дошта, дар он љустуљўњои бадеии 

Бозор Собир нодуруст арзёбї шудаанд. Мунаќќид тасвири розњои 

инсониро аз љониби Бозор Собир бо истилоњи мањрамона бањогузорї 

мекунад ва менависад: «Таќрибан дар ду дањсолаи охир лирикаи 

мањрамона бо як эњтиёткорию тарзи усулњои моњирона ба назми тољик 
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реша давонд, ки тадриљан он аввалњо лирикаи гражданї ва пас лирикаи 

ишќиро дар паси худ љой дод ва имрўз он ба ќуллаи олї расидааст» [255, 

129]. Дар заминаи њамин фањмиш мунаќќид шеъри Бозор Собирро наќди 

муѓризона карда, тасвирњои бадеии ўро њамчун нуќси шеър маънидод 

мекунад. Дар мисоли шеъри «Бо чамидан, бо шамидан, бо чашидан» 

тасвири табиии шоирро «торику муболиѓаомез» маънидод мекунад. 

Маќсади мунаќќид даъват ба сурудани шеъри сирф иљтимої ва 

идеологист. Тасвирњои табиї ва хоњишњои хусусї, ки низ хаёлангезанд, 

ўро ќонеъ намесозанд. Бинобар ин, њусни бадеии шеъри шоирро надида, 

С. Табаров ба чунин хулосаи иљтимоъгарои мафкуравї меояд: «Дар 

замоне, ки принсипњои ахлоќї коммунистии љамъияти мо (Шўравї дар 

назар аст-шарњи мо) дар маѓз андар маѓзи мардуми мо реша давондааст, 

дар назми солњои охир ва махсусан, дар осори Бозор Собир мавќеъ 

пайдо кардани чунин ашъори мањрамона танњо боиси таассуф аст» [255, 

130]. Ин таќриз равиши носолими наќди адабии он рўзгорро, ки њусни 

асари бадеиро танњо дар асоси мазмуну мавзўъ муайян мекард, бозгў 

мекунад, ки яке аз омилњои коњишдињанда ва ќадр накардани хусусияти 

зотии бадеии осори адабї низ буд. 

Њамин тариќ, аз тањлил ва арзёбињои ин бахш метавон ба хулоса 

омад, ки дар баробари наќди иљтимоъгароёна хусусиятњои бадеии шеър 

низ мавриди наќд ќарор гирифтааст. Дар маќолањои ба нашр расида 

масъалањои бадеияти шеър гоњо ба таври мушаххас, гоњи дигар ба 

тариќи умумї муњокима шудааст. Дар ќисме аз маќолањо, аз љумла 

маќолаи Х. Шарифов “Камоли мањорат” масъалањои бунёдии бадеияти 

шеър дар мисоли шеъри М. Турсунзода тањлил ва баррасї шуда, зери 

таъсири суннатњои бадеии шеъри гузашта устувор шудани мањорати 

шоирии ў исбот шудааст. 

Њунари тасвиркории М. Ќаноат, Лоиќ, Б. Собир, Ќ. Киром, 

Гулназар ва баъзе шоирони он ваќт љавон дар маќолаи Ю. Акбаров 

“Шеър хаёлангезу шўронанда бошад” низ мавриди арзёбї ќарор 
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гирифта, мунаќќид равиши бадеии шеъри шоирони зикршударо 

дастоварди шеъри солњои њафтод медонад ва бо мисолњои мушаххас 

андешаашро собит мекунад. Масъалаи бадеияти шеър дар маќолањои А. 

Њаким “Образ ва тасвир дар шеър”, Ф. Абдулло “Инсон ва табиат”, А. 

Сатторов “Номаи манзуми рўз”, Х. Шарифов “Љавњари завќу мароми 

шоир” ва “Мазмун ва ифода дар шеъри имрўзаи тољик” арзёбї шуда, 

усули тасвиркории њар шоир ба таври мушаххас нишон дода шудааст, ки 

инкишофи равиши наќди њунарии шеърро таъкид мекунад. Доираи бањсу 

андешаи мунаќќидон оид ба шеър ба муњокимањои зењнї ва кайфиятњои 

завќї устувор буда, орояњои забонї ва сабкиро низ дар бар мегирад, ки 

аз имтиёзоти наќди шеъри ин давра мебошад. Арзёбињо љанбањои 

мусбату манфии њунари шоиронро дар тасвиркорї дар бар мегирад. 

 Аз тањлил ва арзёбињое, ки дар ин боб сурат мегирифт, ба ин натиља 

расидем: а) наќди мавзўиву ѓоявї ва жанрї равиши асосии наќди шеъри 

ин давраро муайян кардааст, ки масъалаи иртиботи шеър бо муњити 

сиёсиву иљтимої ва табаќањои иљтимоиро низ дар бар мегирад. Дар ин 

равиш муаллифони маводе, ки дар маљалла чоп шудааст, шеърро дар 

заминаи пайванде, ки бо љомеа, инсон, фаъолият ва воситањои 

истењсолот дорад, арзёбї кардаанд. Ин равиши наќд тобеи сиёсати 

дастурии замон буда, ба амалї сохтани ниятњои расмї нигаронида 

шудааст. Ба ин далел, дар ин гуна таълифот муаллифон ба љанбањои 

њунарии шеър кам таваљљуњ карда, меъёрњои синфї ва идеологиро 

василаи ќадршиносї аз шеър ва њунари шоир ќарор додаанд. Ин гуна 

наќд фардияти эљодии шоирро дар шинохти воќеият ва тасвири он 

мањдуд карда, уфуќњои эљоди асилро барои шоирони њунарманд ва 

таањњудпеша танг сохта буд; мушкилоти иљтимої, сиёсї ва фарњангї 

танњо аз мавќеи ѓаразњои синфию сиёсї ва идеологї тафсир шуда, 

мунаќќидон муќовимати адиб ва низомро ќабул намекарданд; њамин 

равия раванди асосии наќди шеърро то ибтидои солњои навад дар 

сањифањои маљаллаи “Садои Шарќ” муайян мекунад;  



 
 

- 111 - 
 

б) баъзе маводе, ки ибтидои солњои навадум дар маљалла чоп 

шудаанд, аз наќди сирф иљтимої ва воќеагаро фосила гирифта, дарки 

нави моњияти шеърро дар заминаи арзишњои љовидонаи адабї ба 

муњокима кашиданд, ки ифодагари равиши тоза дар наќди адабї, аз 

љумла наќди шеър мебошад. Дар шаклгирии ин равия хидмати М. 

Шакурї, Х. Шарифов, А. Сатторов, А. Њакимов ва баъзе ќаламкашони 

дигар таъсиргузор аст; 

в) наќди хусусиятњои бадеии шеъри ин давра дар маќолањое, ки ба 

тањлили мавзўъ ва ѓояи осори манзум бахшида шудаанд, низ ба 

мушоњида мерасад; дар маљмўъ фањмиши нодурусти хусусиятњои 

мундариљавї ва бадеии шеъри шоирон омили ба унсури туфайлї табдил 

ёфтани љанбаи бадеии шеър гардидааст, ки поядораш сиёсати расмї дар 

соњаи адабиёт мебошад; 

г) аз нимаи дуюми солњои њаштод сар карда то ибтидои навад наќди 

адабї дар шинохт ва арзёбии хусусиятњои бадеии шеър муваффаќиятњое 

ба даст овард, ки марбут мешавад њам ба унсурњои сохторї ва њам 

мундариљавии шеър; дар наќд тамоюли дарки моњияти бадеии осори 

шоирон, равишњои њунарии усули тасвиргарї дар шеър ташаккул пайдо 

карда, то љое дар шинохт ва арзёбии хусусиятњои бадеии осори шоирон 

ќадаме ба пеш гузошта шуд. 
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БОБИ III 

Наќди насри бадеї ва равишњои њунарии он 

3.1. Тамоюлњои ѓоявї ва иљтимоии наќди наср 

Њамчунон ки дар наќди шеър ба мушоњида расид, наќќодон ва 

сухансанљон дар фањму шинохти насри тољикї низ равишњо ва усулњои 

гуногун доштаанд, ки марбут мешавад, пеш аз њама, ба равиши мавзўиву 

ѓоявї ва иљтимої. Бунёди ин равиши наќд бар ин фикр аст, ки осори 

асили насрї њамвора мањсул ва мавлуди њаётї ва муњити хоси иљтимої 

дониста шуда, ба ифодаи А. Зарринкўб «аз ин љињат идроки дуруст ва 

даќиќи авотиф ва ањволи фард љуз бо дарёфти илал ва натоиљи њаводиси 

иљтимої муяссар нест» [45, 51-52].  

Наќди ин замон хусусияти дастурии тобеияти идеологиро афзуда, 

онро то љое аз масири аслии ташаккулу тањаввул берун бурд. Ин гуна 

наќд воќеияти њаётро, ки дар адабиёт инъикос шудааст, бо бетарафии 

олимона наќд ва арзёбї намекард, бинобар ин, иллатҳои љомеа ва осори 

адабиро чунон ки њаст, бармало намесохт. Ин њамон наќди воќеъгароии 

сотсиалистї буд, ки роњро барои осори бадеї ва наќди оммаписанд дар 

тўли солњо бозмедошт. Дар ин равиш таъсири наќд дар муњити адабии 

муосир барљо буда, тобеи арзёбии сиёсиву иљтимоии адабиёт, аз љумла 

наср гардидааст. Рањнамои ин гуна наќд баёнияњо ва дастурњои њизбї 

буданд, ки дар анљуманњои расмии њизбиву нависандагон ироа 

мешуданд. Ин наќд сиёсати адабиро муайян мекард ва таносуби 

падидањои адабиро бо сиёсати љорї ва тасаввуроти иљтимої мепайваст. 

Табиист, ки дар нашри маќолањо маљаллаи «Садои Шарќ» низ њамин 

равиши наќди адабиро пайравї ва амалї мекард, ки дар фањм ва 

шинохти равишњои асосии инкишофи насри тољикї бурду заъф дошт. 

Яке аз њамин гуна маќолањои дастурї «Ќарорњои партия ва 

инкишофи танќиди адабї» ном навиштаи С. Табаров мебошад, ки худи 

сарлавњааш бозгўкунандаи моњияти он аст. Муаллиф наќши «давлати 

бузурги Советї»-ро дар амалї кардани «орзую маќсади чандинасраи 
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њамаи халќњои мазлуми дунё» таъкид карда, сипас дар бораи маќом ва 

вазифањои нависандагон чунин менависад: «Нависандагони њамаи 

миллатњои сотсиалистии СССР, аз он љумла адибони тољик, ба мисли 

тамоми мењнаткашони советї дар ин сохтмони азим фаъолона иштирок 

карда, бо эљодиёти пурмазмун ва баландсифати худ ба кори таъмин 

намудани сохтмони љамъияти коммунистї дар мамлакати мо сањми 

худро гузоштанд ва хоњанд гузошт» [259, 110].  

Муаллиф њамин тавр њуљљатњои њизбиро ташрењ карда, 

нависандагонро ба тасвири мавзўи мењнат даъват намуда изњор мекунад, 

ки «мафњумњои коммунизм ва мењнат аз њамдигар људонашавандаанд», 

«ќањрамонони асарњои бадеиро дар муносибати онњо нисбат ба мењнат 

нишон додан лозим аст». Њамин тариќ, ин маќоларо метавон наќди 

расмиятгаро унвон кард. Маќолаи дигари С. Табаров «Танќид ва 

љараёни адабї» [260] низ њамин гуна мундариљаву ѓоя дорад. Муаллиф 

дар бораи арзиши ќањрамони осори мансур, муњим будани ин мавзўъ 

навишта, аммо ба ошкор кардани моњияти њунарии масъала намекўшад. 

Дар маќолаи Ю. Бобоев «Инќилоб ва тањаввулоти роман» [183] 

роњњои инкишофи романи тољик арзёбї шуда, муаллиф баъди 

муќаддимаи тавсифї ба муњокимаи масъалањои адабї мегузарад ва 

таъкид мекунад, ки пас аз инќилоб бештар жанрњои хурд ба сабаби 

фавриву амалї буданашон инкишоф ёфтаанд. Ба андешаи муаллиф 

масъалаи «таносуби таъриху замони њозира њамчун проблемаи 

методологї» зарурати таљдиди назар ба корбурди жанрњоро ба миён 

гузошт, ки ташаккул ва тањаввули жанри роман натиљаи њамин љараён 

мебошад. Вай тарафњои бадеии масъаларо канор гузошта, мувофиќи 

талаботи њизб њамчун яроќ истифода шудани романро таъкид мекунад ва 

менависад: «Дар шароити шиддат гирифтани љангњои гражданї ва 

њуљуми фитнаљўињои империализми љањон мањз романи таърихии 

монументалиро лозим омада буд, ки чун тўпи дурандоз ба беху буни 

дунёи истибдод оташ занад» [183, 108]. Аз маќола ањамияти 
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љанговаронаи роман маълум намешавад. Муаллиф оид ба наќши 

ахлоќии воќеањои таърихї сухан ронда, моњияти адабї ва њунарии 

масъаларо фурў мегузорад ва аз тањлили бевоситаи осори насрї 

канорагирї мекунад [183, 113]. 

Бо зикри маќолањои ин ду муаллиф мо гуфтанӣ нестем, ки њамаи 

маќолањои дар маљалла чопшуда хусусияти якљониба доранд. Маќолањое 

низ дар маљалла нашр шудаанд, ки асолати асили насриро дар ѓоянокии 

онњо шинохтаанд. Масалан, дар ќиёс бо андешањои С.Табаров ва 

Ю.Бобоев назари зерини М. Шукуров пешрав буд: «Адабиёти советї 

њамаи он чизе, ки зебо ва аз љињати иљтимої пешќадам аст, тасдиќ 

мекунад» [295, 140]. 

Дар асл ин андешаи дуруст аст, вале талаботи ќатъї барои 

нависанда мањдудияти иљтимоиро низ фароњам меоварад, ки барои 

адабиёти асил хатарнок аст. Ин донишманд мавќеи ѓоявии осори 

бадеиро омили љовидонагии он медонад ва таъкид њам мекунад, ки «аз 

мањдудияти факт болотар рафта, на зоњири он, балки моњияти аслии 

онро дидан ва ошкор кардан лозим аст, то сабабњои пайдоиши њодиса ва 

натиљањои он равшан гардад» [295, 130]. 

Дар иртибот бо чунин таносуби ѓояву аснод М. Шукуров инъикоси 

оинавори воќеиятро, ки дигар мунаќќидон тарѓиб мекарданд, рўйрост 

набошад њам, моњиятан рад мекунад. Ў тасаввури пешинаи адабиёт 

оинаи њаётро «дурусту асоснок» намешуморад.Ба њамин назар такя 

карда М. Шукуров маќсаду вазифањои адабиётро чунин муайян мекунад: 

«Маќсади аслии адабиёт тадќиќи бамуддаои иљтимоиву фалсафї, амиќ 

муайян кардани моњияти протсесњои иљтимоии воќеият аст…, амиќтар 

шудани моњияти иљтимоии тадќиќи бадеї, мукаммалтар гардидани 

тањќиќи њодисањо, фактњо ва характерњо хусусияти асосии он мебошад» 

[295, 140]. Ин андеша ба нањве даъвати нависанда ба он аст, ки ба 

зиндагї аз мавќеи одамият ва арзишњои инсонї наздик шавад.  
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Мавзўи мењнат дар осори насрї дар маркази диќќати мунаќќидон 

ќарор дорад. Њатто гоњо ин мавзўъ кўр-кўрона тањлил мешавад. 

Масалан, Х. Отахонова дар маќолаи «Адиби мањбуби мо» чунин 

андешаро ба миён мегузорад, ки «амиќ тасвир намудани характери 

ќањрамонњо нишон додани инкишофи характерњо аз нависанда талаб 

мекунад, ки роли мењнатро дар ташаккули шахсияти инсон њарчи бештар 

нишон дињад» [219, 121]. 

Бо вуљуди тасдиќи ин њукм мунаќќид њис мекунад, ки чунин 

муносибатро тарафдорї кардан кофї нест.Бинобар ин, ба хулоса меояд, 

ки «ба образи Шодї метавон эрод гирифт, ки ў мардикор тасвир 

гардида, љињатњои индивидуалии характери он нишон дода шудааст. 

Шодї чунон ба кор дода шудааст, ки њатто баъди аз љанг баргаштан, 

баъди чор соли фироќ ба дидани зану фарзандон намешитобад ва ба 

назди яке аз котибони Комитети Марказї рафта, корњои колхозро 

маслињат мекунад» [219, 122]. 

Чунин тасвир ба назари мо, натиљаи бевоситаи тафаккури ќолабї 

дар њалли вазифањои адабї мебошад. Х. Отахонова ин маќоларо зери 

таъсири назарияи беконфликтї навишта ва аз љањонбинии давр низ кор 

гирифтааст, ки аз муњокимаронињои баъдии ў маълум мешавад. Пас аз 

ин мунаќќид њалли ин масоилро дар тасвири шахсият ба кор мегирад: 

«Нависандагон мебоист њамаи он чизњои нав ва сотсиалистиро, ки дар 

ќишлоќ ба вуљуд омада мустањкам гардидааст, нишон медоданд ва дар 

айни замон он камбудињоеро, ки барои тараќќиёти ояндаи колхоз 

мамониат мерасонданд, ошкор мекарданд. Камбудї ва зиддиятњое, ки 

дар ташкили хољагии дењот мушоњида мешуд, ба нависандагон барои ба 

вуљуд овардани асарњое, ки дорои проблемањои тезу тунд ва 

конфликтњои љиддї буда, њаёти воќеиро њаќќонї инъикос намояд, 

материали фаровон медод» [219, 126]. 

Аз ин ќабил андешањо њадафи њунарии мунаќќид равшан нест. Наќд 

тарафдори тарзи ќолабии тасвири воќеият асту бас. Тамоюли ѓоявї ва 
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иљтимоиву сиёсии наќд на танњо ба навиштањои мунаќќидони алоњида, 

балки ба мавќеи умумии наќди ин давра хос аст.Равиши иљтимої аз 

хусусиятњои аслии адабиёти шўравии тољик ва наќди адабии он буд. Дар 

ин бора М. Шукуров чунин менависад: «Фаъолиятмандии иљтимої 

њамеша муњимтарин хусусияти адабиёти советии тољик буд.Аз аввалин 

асарњои устод Айнї сар карда, масъалањои асосии иљтимоии замон дар 

маркази диќќати адабиёт карор ёфтааст ва нигоњи нависандагон ба 

решањои иљтимоии њодисаву характерњо мутамарказ гаштааст. Ин сифат 

ба адабиёт ќувваи бузурги љамъиятї ато карда, роли онро дар њаёти халќ 

дар њалли умдатарин масъалањои зиндагї муайян мекунад» [295, 139]. 

Маљалла аз ибтидои солњои њафтодум сар карда, маводи 

мубоњисањоро доир ба масъалањои насри муосир мунтазам чоп кардааст, 

ки моњият ва равишњои наќди насрро ошкор месозад. Аз љумла, нашрия 

дар ин замина матни суњбати мизи мудавварро, ки бо ташаббуси 

Иттифоќи нависандагони Тољикистон ва маљаллаи «Дружба народов» 

моњи апрели соли 1972 дар Душанбе баргузор шуда буд, чоп кардааст, ки 

бозгўи равиши наќди наср дар он рўзгор мебошад. Суњбати мизи 

мудавварро М.Турсунзода оѓоз карда, дўстии адабиёти халќњои советиро 

зуњуроти дурахшони дўстии халќњои Шўравї унвон карда, доир ба насри 

тољикї назарашро баён мекунад. Аз љумла мегўяд, ки “синфи коргар 

сабзида расид, сохтмони стансияњои азамат ва калонтарин корхонањо ба 

анљом расид, заминњои бекорхобида ба кор андохта шуданд, аммо дар 

бораи синфи коргар ба љуз «Шўроб»-и Рањим Љалил романеро ном бурда 

наметавонем” [201, 110].  

Таъсири ин андешањои дастурии иштирокдорони суњбат насри 

тољикиро аз рўи мавзўъњо арзёбї мекунанд. Њамин тавр, љанбаи наќди 

сирф мавзўии иљтимоъгаро ифодагари хусусияти наќди он замон буда, 

асоси гуфтугӯи иштирокдорони бањс, аз љумла, намояндагони Масква 

Янка Брил, И. Брагинский, В. Оскотский, А. Битов, А. Боршаговский ва 

Љ. Икромї, Р. Њодизода, А. Сайфуллоев ва М. Шукуровро ташкил 
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медињад. Ин мусоњиба «њалли мавзўи њозиразамон, тасвири ќањрамони 

имрўз, комёбињои мардуми советї»-ро «вазифаи аввалиндараљаи 

нависанда» медонад [201, 113].  

Маводи мубоњисањое, ки оид ба наср соли 1973 (№1) ва 1980 (№6) 

низ дар маљалла чоп шудаанд, ифодагари равияи наќди мавзўї ва 

иљтимоии наср мебошанд.Аз нимаи дувуми солњои њафтод ба баъд 

дидгоҳњои назарї ва амалї оид ба наср то андозае рў ба таѓйир менињад.  

М. Шукуров њадафи асосии адабиёт, аз љумла насрро ба тарзи дигар 

таъбир карда, навишт, ки «тасаввури пештараи мо, ки адабиётро оинаи 

њаёт мепиндоштем, дуруст набуд» [295, 142]. Хулосаи муњаќќиќ ин аст, ки 

адабиёт зиндагиро оинавор айнан акс намекунонад, вазифаи он як-як 

ќайд кардани фактњои гуногун нест. Мањдуд шудан бо ќайди фактњои 

људогона аломати зоњирбинист ва нависандаро аз имконияти нишон 

додани манзарањои яклухт ва мукаммали зиндагї мањрум мекунад.Дар 

ин замина муњаќќиќ маќсади насрро тадќиќи бамуддаои иљтимоиву 

фалсафї, амиќ муайян кардани моњияти протсесњои ичтимоии воќеият 

дониста, ин тамоюлро барои инкишофи наср муњим арзёбї мекунад. 

Дар заминаи ду мусоњибае, ки яке тањти унвони «Ќањрамони њаёт-

ќањрамони адабиёт» ва дигаре бо номи «Масъалањои насри муосир» дар 

маљаллаи «Садои Шарќ» баргузор шуда буд, дар шинохт ва арзёбии 

наќди наср ва хусусиятњои он муњим ба назар мерасад. Бањси аввал бо 

маќолаи М. Шукуров «Ќањрамони њаёт-ќањрамони адабиёт» оѓоз 

гардида, масъалаи усули тасвири «њаёти воќеї ва муосир»-ро дар насри 

солњои шастуму њафтодум ба бањс кашидааст. Нияти маљалла аз ташкили 

ин мубоњиса нек буда, дар сарсухани идора ба тариќи зайл баён шудааст: 

«Дар маркази мубоњиса бояд ќањрамони муосир дар насри имрўзаи 

тољик ќарор бигирад. Ќањрамони имрўзаи адабиёт кист, роњу усулњои 

тасвири он чї гуна аст, њаёти воќеї ва муосирони мо дар насри бадеии 

солњои шастум ва њафтодум чї тавр инъикос ёфтаанд. Таносуби 

ќањрамони њаёт ва ќањрамони адабиёт дар замони револютсияи илмї – 
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техникї ба чї дараља аст, њаќиќати зиндагї ва њаќиќати бадеї дар байни 

худ чї равобите доранд, санъат ва мањорати суханвар дар тасвири 

образи њамзамони мо дар адабиёти реализми сотсиалистї чї гуна зуњур 

кардааст ва ѓайра аз масъалањои муњимме мебошанд, ки ба мулоњиза ва 

муњокимаи васеъ сазоворанд» [296, 129]. 

Дар давоми шаш моњ маљалла дар атрофи масъалањои ёдшуда дар 

њар шумора як ё ду маќола чоп кардааст, ки хусусияти наќди насрро ба 

таври равшан ифода мекунанд. Нашри маќолаи А. Сайфуллоев “Мавзўи 

таърихї ва ақидаҳои интернатсионалии нависанда» дар маљмўъ 

ифодагари наќди мавзўии иљтимоъгаро мебошад, ки ба њар тарзе дар 

маќолањои дигарон идома меёбад. Њамин тавр, аз М. Шукуров сар карда 

то Љ. Баќозодаву Ю. Акбаров ва А. Набиеву Р. Амонов осори тозаэљоди 

Сорбон, М. Хољаев, Ю. Акобиров, С. Турсун, Ў. Кўњзод, А. Атобоев, И. 

Файзуллоев, Љ. Одинаев, А. Сидќї ва дигаронро наќд карда, «барои 

тасвири инсони комил донистани ќонуниятњои њаёту дарк карда 

тавонистани пешрафти илмию техникии замону давр»-ро [201, 130] зарур 

донистаанд, ки ба сари худ баёнгари моњияти наќди насри ин давра 

мебошад. Дар маќолаи љамъбастии идораи маљалла низ ба сароњат ба 

хусусияти наќди наср дар заминаи ин мусоњиба ишора шудааст, ки ба 

тариќи зайл аст: «Мунаќќидони мо ба як покизакорї ва дилсўзї нисбат 

ба насри тољик њамаи он чиро, ки дар солњои охир дар мавзўи замони 

имрўза аз тарафи чї нависандагони калонсолу соњибтаљриба ва чї 

навќалам навишта шудааст, бо ҷиддияти том ва холисона тањќиќ ва 

тањлил кардаанд» [201, 138].  

Маљалла камбудии асосии мубоњисаро дар он дидааст, ки «кадом 

нависанда аз љињати принсипњои бадеию эстетикии эљоди бадеї ба 

муваффаќият ноил шудааст» [201, 137], аз назари мунаќќидон дур 

мондааст. Ба ифодаи даќиќтар мусоњибаи мазкур чењраи наќди то љое 

муросокор ва тавсифиро дар шинохти наср ба назар намуд.  
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Бештарини таќризу маќолањое, ки дар ин давра маљалла чоп 

кардааст, љанбањои иљтимої ва ѓоявии насрро арзёбї кардааст. 

Н.Салимов дар таќризе, ки ба маљмўаи осори А. Бањорї “Рўзи таваллуд” 

бо номи “Роњи камолот” навиштааст, пеш аз њама, ба ошкор сохтани 

хусусияти “мавзўву мундариља”-и њикояву очерк, сафарнома ва “порањои 

интихобї аз асарњои драмавии адиб” иќдом кардааст. Ў ба “масъалањои 

зиндагии имрўза” таваљљуњи зиёд доштани нависандаро таъкид карда, 

“як хусусияти умумии њамаи асарњои маљмўаи мазкур”-ро “њамоно асоси 

воќеї (гоњо автобиографї) доштани воќеањо ва образњои асарњо” [220, 

126] медонад. Сипас, муњаќќиќ мавзўъњои осори маљмўаи мавриди 

назарро ба тариќи зер дастабандї мекунад, ки иборат аст, аз “...њаёти 

љавонон, занону бачагон, мўйсафедон, ки дар истењсолот, корхонањои 

саноатї, сањроњои колхозї, идорањои давлатї, мактабу оила кору 

зиндагї мекунанд...” [220, 127]. Дар тафсири ин муаллиф мавзўву 

мундариља “ягон љињати мушаххаси хислати ќањрамонњо”-и нависандаро 

шакл дода, василаи “ихчаму пуртаъсир гардидан”-и осори А. Бањорї 

гардидаанд. Дар ин гуна натиљагирї таъсири усули маъмули наќди 

тавсифии иљтимоъгарои он рўзгор назаррас аст. Таќризи Н. Салимов 

“Сароби хунин” ба китоби Саттор Турсун “Се рўзи як бањор”, ки роман, 

њикояњо ва ќисса барои кинои нависандаро фаро гирифтааст, низ 

намунаи њамин гуна наќди иљтимої мебошад [221, 131-138].  

Рањим Њошим дар таќризе, ки бо номи “Ёдгори умр” ба маљмўаи 

њикояњо ва ёддоштњои Њабиб Ањрорї “Тўйхўрии мўйсафедон” 

навиштааст, њамин равияи наќди насрро пайравї кардааст [284, 128-129].  

Соли 1986 идораи маљалла гуфтугў ва мусоњибаи кушодаро 

пиромуни масъалањои инкишофи насри муосир ба сурати суолу љавоб ба 

роњ андохт, ки таи ду сол идома ёфта, ба эътирофи аксари иштирокдорон 

ин мунозира сањифаи тозаеро дар шинохт ва арзёбии наср боз намуд. 

Муњимтарин фазилати ин бањс хусусияти тањлилї доштани муњокимаву 

мунозираи мунаќќидон ва нависандагон мебошад, ки аз тобеияти 
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идеологї то љое дур буд. Ба ифодаи А.Набиев «хусусан љавобњои Ф. 

Ниёзї, А. Самадов, А. Сайфуллоев, А. Истад, М. Шукуров, Р. Амонов, 

Ў. Кўњзод, А. Абдуманнонов ва К. Шукруллоев шомили афкори љолиб 

ва оњанги хайрхоњонае буданд» [214, 121]. 

Ин мусоњиба, пеш аз њама, бозгўи сатњ ва савияи наќди наср буда, ду 

љињати аз њам фарќкунанда дошт: нахуст, њарчанд масъалањои мавриди 

бањс мушаххас буданд, мубоњисон бештар ба масоили умумии адабиёт 

диќќат додаанд. Дигар ин ки дар маводи чопшуда масъалањои муњим ва 

њалталаби муњити маънавї, инкишофи наср ва вазъи иљтимоъу фарњанг 

љиддан ба миён гузошта шуда, хусусиятњои миллї ва тозагии осори 

насрї мавриди ќазоват ќарор гирифтааст. Наќд ва арзёбии бозёфтњои 

эљодии нависандагон пањлўи дигари мусбати ин мубоњиса мебошад, ки 

шарњи он аз доираи бањси мо берун мебошад.  

Аз он чи ки мухтасаран тањлил шуд, метавон хулоса кард, ки наќди 

наср дар тамоюлнокии ѓоявиву иљтимоии худ гуногунранг аст. Баъзе 

маќолањо њадафи сирф идеологї дошта, баъзеи дигар хусусияти 

публитсистикаи иљтимоиро ба худ гирифтаанд. Ќисми ками онњо 

хусусияти тањлилї дошта, ба тадќиќоти илмї каробат доранд ва 

дараљаву савияи фаъолияти адабї –танќидиро муайян мекунанд. 

 

3.2. Ќањрамони насри бадеї ва мушаххасоти он 

Ваќте ки маводи дар фосилаи мавриди назар чопкардаи маљаллаи 

«Садои Шарќ»-ро оид ба ќањрамони насри бадеї аз назар мегузаронем, 

мутобиќати тањлилу арзёбии ин масъала бо талаботи мафкуравї ва 

ѓоявию бадеии замон равшан ба назар мерасад. Аз ин рў, новобаста ба 

тафовути дараљаи касбии мунаќќидон, мавќеи умумии онњо доир ба ин 

масъала, умуман, ба њам монанд аст. Маќолањои дар ин боб нашршуда, 

мавќеъ ва назари таъмимии мунаќќидонро оид ба типологияи ќањрамони 

насри ин давра ошкор месозад. 
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Асари асили бадеї таѓйироти тамоюли ботинии њастии одамї, 

ташхиси њолати маънавии љомеаро ба уњда дорад. Наќди пешрав њамеша 

саъй доштааст, ки моњияти ин мароми азалии муносибати фардии 

санъаткорро дар мисоли осори ў ба њаёт, аз љумла ќањрамонони осори 

бадеї ошкор сохта, ба он бањои муносиб дињад. Мутаассифона, наќди 

адабии тољик дар он давра на њама ваќт пойбанди њадафњои љовидонаи 

адабиёт будааст. Наќди адабии мафкуравии он замон моњияти маънавии 

адабиётро њамчун реалияти хоси рўњонї, ки аслан ва усулан инъикоси 

оинавори олами воќеї набуда, худ як олами маснўи боистанњост, на њама 

ваќт ба инобат мегирифт. 

Ин њолат, ки мањсули давраи ба истилоњ карахтии замони Шўравї 

буд, биниши бадеиро дар шинохт ва тасвири ќањрамонони насри бадеї 

то љое ќолабї ва мафкуравї карда буд. Њамин тарзи арзёбї назари 

мунаќќидони соњаро оид ба ташаккул ва тањаввули ќањрамони насри 

бадеии тољик муайян мекунад. Аз маќолаву таќризњои дар ин фосила 

чопшуда бармеояд, ки ба таќозои диди ќолабї дар шинохти ќањрамони 

насри бадеї таваљљуњи ањли тањќиќ, пеш аз њама, ба шинохт ва арзёбии 

симои одамони пешќадами љамъият, аз ќабили ходимони инќилоб, 

симоњои пешвоён, роњбарони њизбию давлатї, сарварони хољагињои 

кишоварзї ва саноат, тимсоли занони аз зулму асорат озодшудаи Шарќ 

равона гардидааст. Дар ин замина мунаќќидоне мисли А. Сайфуллоев, 

Ю. Бобоев ва С. Табаров беш аз дигарон пешдастї доштаанд. Дидгоњњои 

ин се мунаќќид оид ба ќањрамони насри бадеї мафкуравию иљтимої 

буда, дар ин замина то љое ба њам монанд аст. Ин равиши шинохти 

ќањрамони наср аз оѓози солњои шаст дидгоњњои назарї ва амалии 

онњоро муайян намудааст, ки тарафњои мусбат њам дораду манфї њам. 

Тасаввуроти ќолабие, ки дар муњити адабї њокимият дошт, равиши 

асосии шинохти наќдро аз ќањрамони наср муайян мекард. Маљалла низ 

ба нашри њамин гуна маводњо ниёзманд буд. Ин меъёри арзёбии 

ќањрамони наср аз ибтидои солњои шаст то арафа ва њатто баъди 
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бозсозии горбачёвї низ дар фаъолияти њар се тан аз мунаќќидони 

ёдшуда ба мушоњида мерасад. 

Дар ин равиш А. Сайфуллоев ба наќди иљтимоъгаро ва мафкуравї 

содиќтар буд. Ќањрамони наср дар маќолањои ў «Образи одамони нав 

дар «Ёддоштњо», «Роман дар бораи синфи коргар», «Аќидањои нави 

одамони куњна», «Бурду бохти санъаткор» ва ѓайра аз њамин мавќеъ 

тањлил ва арзёбї шудаанд. Масалан, мунаќќид ба ќањрамонони 

романњои С. Айнї аз мавќеи фаъолияти иљтимої ва сифатњои муборизаи 

онњо бањо додааст. Камолоти тадриљии ќањрамонон дар оинаи њаёт ва 

матни муборизањои синфї нишон дода шудаанд. Мунаќќид ба тањлили 

образњои зиёиён чандон таваљљуњ надорад. Ќањрамони мубориз дар ќиёс 

бо намояндагони табаќоти дигар дар адабиёт ва љомеа наќш ва љойгоњи 

хос дорад. Дар ин навиштањо наќд ба равиши ќолабї ва мафкуравии 

адабиёт тобеъ аст. 

Дар шинохт ва арзёбии ќањрамони наср андешањои ба истилоњ 

рањнамо, ки аз тарафи роњбарони њизбї ё Иттифоќи нависандагон баён 

мешуд, дар муњити адабї меъёр буд. Масалан, дар маќолаи М. 

Турсунзода «Адабиёти тољик дар мубориза барои идеалњои коммунизм» 

сабаби пайдоиш ва ташаккули ќањрамони адабиёт чунин таъбир 

шудааст: «Дар муборизаи љоннисоронае, ки халќи советї дар роњи 

сохтмони сотсиализм мебурд, одами наве ба вуљуд омад, ки таърих 

мисли онро надидааст. Ин одам њамватан ва њамзамони мост. Вай 

њамчун ќањрамони асосї ба адабиёт ќадам мегузорад ва бояд дар 

адабиёт, дар тамоми марњилањои инкишофи љамъияти нав муборизаи 

мардонавори халќро барои ѓалабаи коммунизм муљассам намояд» [261, 

81].  

Ин назар тарзи ќолабии тасвири ќањрамони адабиётро ба миён 

гузошта љонибдорї мекард. Андешаи зерини Муъмин Ќаноат, ки њамчун 

котиби якуми правленияи Иттифоќи нависандагони Тољикистон соли 

1986 дар Анљумани нуњуми нависандагони Тољикистон баён дошта буд, 
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низ андешаи сиёсї ва иљтимоии М. Турсунзодаро таќвият мебахшад: “Он 

машъалњо, ки съезди ХVll КПСС дар њама љо афрўхтааст, роњи моро ба 

сўйи ќањрамони имрўз, инсонњое, ки соњиби аќидаи худ њастанд ва аз он 

дифоъ карда метавонанд, рањнамої мекунанд, боварї дорам” [199, 27] 

Соњиб Табаров низ навишта буд, ки «Дар њаќиќат роли тарбиявї, 

иљтимоии адабиёти бадеї мањз ба воситаи инъикоси њаёти воќеї-

таърихии давр ва офаридани образњои барљастаи одамони замони мо 

равшан мешавад» [265, 121].  

Мунаќќид ин гуна ќањрамонро аз матни «њаёти воќеї-таърихии 

давр» берун кашида, чунин муаррифї мекунад: «њоло коргари одии 

саноат ва истењсолоти сотсиалистї мошинаи пуриќтидори 

њозиразамонро идора мекунад, кори дањњо коргарони даврањои 

гузаштаро ба љо меорад, ходими фаъоли љамъиятї ва навовару 

ихтироъкор, аъзои корманди давлати љонољони худ мебошад, вазифаю 

њуќуќњои граждании худро дар назди коллектив равшан мефањмад ва дар 

амал иљро менамояд» [265, 122]. 

Соњиб Табаров инъикоси корномаи чунин ќањрамонро аз 

нависандагон талаб мекунад. Ў тасвири симои ин ќањрамонро кофї 

надониста, таъкид мекунад, ки «то њол дар мо асаре, ки дар он образи 

типии дар хотир наќшбастаи одамони имрўза мављуд бошад, ба вуљуд 

наомадааст» [265, 123]. 

Диди ќолабї ва мањдуд ба мунаќќид имкон надодааст, ки вазифаи 

аслии эљоди бадеиро дар тасвири симои инсон дуруст дарк ва тафсир 

кунад. Дар ибтидои солњои њафтод, ба ифодаи Чингиз Айтматов, 

мунаќќид натавонист дарк кунад, ки «чизе ки барои солњои аввали 

инќилоб хос буду рўњбаландии романтикии онваќтаро инъикос мекард 

ва хаёли одамиро мутаассиру мутањаййир месохт, ба ќадри пеш рафтани 

љамъияти мо, ба ќадри аз љињати иљтимоию таърихї мураккаб шудани 

вай њарчанд тамоман нест нашуда бошад њам, ба аќидаи ман, ба манзари 

дуюм гузашт. Аз романтизме, ки ќањрамонњои идеалии ќавї ва пурљўшу 
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хурўшро васф мекард, мо ба реализми сирф њаётї, реализми амиќтар 

омадаем…Аз шакли дидактикии њидоят мо ба њикояти тањлилгаро рў 

оварда истодаем; ба мураккабї рў оварда истодаем.Ба ќаъри сиришти 

одамї бояд ѓўтавар шуд, то онро бидуни рўпўш кардани љињатњои суст 

ва ихтилофнокаш боз њам амиќтар кашф намуд» [266, 93]. 

Табиист, ки равиши шинохти ќањрамони нави насри тољик аз 

љараёни умумииттифоќии нақди адабии Шўравии собиќ људо набуд. 

Бинобар ин њам, дар ибтидои солњои њафтод мунаќќидони тољик дар ин 

бора менавиштагї шуданд. Аксари мунаќќидон оѓози ташаккули чунин 

ќањрамонро бо повести Пўлод Толис «Тобистон» (1959) алоќаманд 

мекарданд.Аз љумла, М. Шукуров дар маќолааш «Ќањрамони њаёт-

ќањрамони адабиёт» (1973) навишта буд: «Бо повести П.Толис 

«Тобистон» (1959) дар насри тољик як ќањрамони нав пайдо шуд.Ин 

ќањрамон рўњияи чунин љавонону наврасони њамзамони моро ифода 

менамояд, ки ба зиндагї, ба мардуми муњити худ чашми диќќат 

дўхтаанд, гуногунии воќеияти иљтимоиро ба мулоњиза гирифта ва некию 

бадиро санљида, тадриљан идеали љамъиятии худро ташаккул медињанд, 

дар њаёт роњи худро интихоб ва мавќеи худро таъин мекунанд. Аз образи 

Њасан- ќањрамони он повести П. Толис тадќиќи бадеии шароити 

конкрете, ки симои маънавии њамзамонони љавони моро муайян 

мекунад, шурўъ гардид» [296, 129]. 

Ба андешаи мунаќќид ин тарзи тасвир дар солњои шаст дар асарњои 

Ю. Акобиров, Љ. Одина ва дигарон идома меёбад. Њамин тариќ, 

нависандагони љавон дар тасвири симои љавонон талош доштаанд, ки 

«характери онњо дар давоми љустуљўњои шиддатноки маънавї сурат 

мегирад». Мунаќќид ташаккул ва тањаввули симои ин ќањрамонро дар 

насри солњои њафтодум мушоњида карда, ќайд мекунад, ки «фаќат 

ташаккули характери фаъол ва фаро расидани рушду камоли њаќиќии 

бамуддао метавонад моњияти муњимтарин протсесњои пешравии љамъият 
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ва инкишофи минбаъдаи онњоро бо њама ањамияташон намоён кунад» 

[296, 130]. 

Масъалагузорї дар бораи фаъолияти иљтимоиии шахсиятњо дар 

даврае, ки онро «давраи карахтї» меноманд, дар наќди адабї падидаи 

муњим буд. Арзиши ѓоявию зебошинохтии чунин ќањрамонро мунаќќид 

фарќ намуда, умед кардааст, ки «дар ин роњ давом ёфтани љустуљўњои 

љиддии эљодї боиси кашфиёти нави бадеии нависандагон хоњад гардид» 

[296, 140]. Дар солњои шастуми садаи гузашта нависандагон дар эљоди 

симои чунин ќањрамон љустуљўњое доштанд, аммо чандон самарабахш 

набудааст. Ин ќањрамон, чунон ки М. Шукуров пай бурдааст, ба 

ќањрамони солњои сиюм монанд буд, аммо тафовутњое низ дошт. 

Умумияташон дар он буд, ки «вай одами советї, бунёдкори фаъол ва 

љўяндаву ёбанда аст, дар пешбурди њаёт роњњои навро мекушояд». Ба 

андешаи нињоии мунаќќид диќќати нависандагон, пеш аз њама, ба 

психологияи иљтимоии шахс, ањамияти синфї ва инкишофи шуури 

синфии шахсиятњо равона гардида, «хислатхои фардии шахсияти 

алоњида дар он солњо аксаран дар мавќеи дуюм меистод» [296, 141]. 

Њамчунон, дар ин солњо дар адабиёт, бахусус наср типи иљтимої бо 

љузъиёти иљтимоиву равонии хислатњои шахсият ба вуљуд оварда 

мешавад. М. Шукуров ин давраро њамчун марњилаи ибтидоии адабиёти 

њозира арзёбї мекунад. Ба мушоњидаи ў «ин насри реалистї тадќиќи 

бадеии шахсро аз хислатњои иљтимоиву синфии вай сар карда, тадриљан 

вусъат дод ва дигар соњањои њаётии инсонро низ фаро гирифт. Дар 

натиља кам-кам хислатњои умумию иљтимої ва хусусию фардии инсон 

дар назари нависандагон баробар ањамият пайдо кардан гирифтанд» 

[296, 141]. 

Муњаќќиќ дар ин равиш наќши «Ёддоштњо»-и С. Айнї, повести 

«Субњи љавонии мо»-и С. Улуѓзода, романи психологии Љ. Икромї «Ман 

гунањкорам», намунаи насри таърихї ва таърихии инќилобии солњои 

шастро муассир медонад. 
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Њамин тариќ, наќди адабї љараёни зуњури ќањрамони навро дар 

наср мутаносибан бо тасвири арзишњои ботинии шахсият ба мушоњида 

гирифта, онро њамчун њодисаи мусбат арзёбї менамояд. Дар ин замина 

маќолаи Љ. Баќозода «Фаъолиятмандии иљтимоии ќањрамон» муњим ба 

назар мерасад. Ин мунаќќид «дар инъикоси муњимтарин масъалањои 

иљтимої ва характери њамзамонон тадриљан аз тасвирњои сатњї, наќли 

хушк ва ороишњои бемавќеъ даст» [181, 133] кашидани адабиёти тољикро 

зикр карда, ду нуќтаи асосиро таъкид мекунад: даст кашидан аз «наќли 

хушк» ва «ороишњои бемавќеъ». Тањти ифодаи наќли хушк ў тасвири 

сатњию схематикї, ѓайрињиссї ва тањти ибораи ороишдињии бемавќеъ 

тасвири ќањрамони мусбатро, ки хоси давраи карахтї аст, дар назар 

дорад [181, 134]. 

Наќди адабї дар арзёбии ќањрамони наср асосан ба дастурњои 

мафкуравии дар он рўзгор шоеъ такя кардааст, аз ин љињат Љ. Баќозода 

дар маќолаи зикршуда маънии ќањрамони мусбатро шарњ дода, онро дар 

баробари таљассумгари андўхтањои маънавию ахлоќии пешиниёну 

имрўзиён ва сифатњои олии инсон будан, њамчунин «муњофизи фаъоли 

афкору идеологияи коммунистї, зисту зиндагонии сотсиалистї» [181, 

133] маънидод мекунад. 

Наќди мавзўи ќањрамони насри бадеї дар маљалла дар њамин 

замина бо табаќабандии ќањрамонњо ба мусбату манфї, зан, љавонон ва 

намояндагони касбу кори гуногун гароиш доштааст, ки коркарди 

иљтимоиву тавсифї хусусияти онро муайян мекунад. 

Равиши коркарди иљтимоиву тавсифї дар наќди насри ин давра 

нуфуз дошта, дар арзёбии симои занон бештар зуњур кардааст.Зимнан 

бояд гуфт, ки ќањрамони зан ва мардро наќди адабї дар заминаи тасвири 

бадеии онњо аз ду мавќеъ арзёбї кардааст: мазлум ва мубориз. Аз љумла 

Р. Амонов дар бораи ќањрамонони асосии асарњои Љ. Икромї чунин 

андеша меронад: «Занони кулфатдидаю бенаво, мазлумањои сарсахту 

бетолеъ дар як муњити тоќатфарсо рўз мегузарониданд. Дилором-каниз, 
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Фирўза ва њатто Оймуллои Танбўр, ки њаёташ як андоза осудањолтар аст 

ва дар ќатори онњо њазорон занњои дигарро љамъияти холї аз инсофу 

адолат гаштаву баргашта ба машаќќатњо дучор менамуд, ќисме тоб 

оварда натавониста, чун гиёњи офатрасида нобуд шуда мерафтанд, 

дигарон ба њама офату фалокатњо иродаи худро муќобил гузошта, сабру 

тоќатро пеша карда, дар оташи муборизањо обутоб ёфта, ба мисли 

Дилором канизи диловар ва Фирўзаи озодихоњ барои таѓйир додани 

тарзи зиндагонии худ ва мардум љонфидоёна мубориза мебурданд» [172, 

115]. 

Назари Р. Амонов ва мунаќќидони дигар, аз љумла М. Шукуров, З. 

Османова, А. Сайфуллоев ва дигарон дар бораи ин гуна ќањрамонони 

осори Љ. Икромї бештар хусусияти иљтимої-тавсифї дошта, то љое 

оњанги мутантан ба худ мегирад. Дар заминаи дигар образњои осори Љ. 

Икромї, њамчунин ќањрамони зан дар осори устод Айнї низ њамин гуна 

арзёбї сурат гирифтааст. 

Тавре ки ба мушоњида мерасад, ягонагии назари мунаќќидон дар 

роњи дарки таърихи инкишофи љамъият њамсонии мавќеияти бадеиву 

зебоишинохтиро низ ба бор овардааст. Дар ин замина тарзи тозаи 

идроки бадеї низ мушоњида мешавад. Чунин тарзи тозаи нигориш дар 

ошкор сохтани «баъзе тарафхои њаёти занон, ки барои занон «сирри 

махсус» мебошанд ва «аз чашми мардон пинњон дошта мешаванд», 

ифода ёфтаанд. 

Муносибати мунаќќиду нависанда ба ин гуна образњо њамгун буда, 

ин њол гоњо асосан ба бозгўи мундариљаи асар ва таъйиди мазмуни он 

оид мешавад, ки писандида нест. 

Дар наќди ќањрамонони асосии наср љињатњои зерин ба эътибор 

гирифта шудааст. Мавќеияти иљтимоии онњо, љузъиёти зиндагинома бо 

маќсади ошкор намудани даврањои асосии ташаккули шахсият. 

Мунаќќид нависандаро пайравї карда, бо назардошти њомили кадом 
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ѓояву мавќеъњои иљтимоии муаллиф будани ќањрамон хулќу хўйи 

ќањрамонро ошкор мекунад. 

Талоши мунаќќид дар ин равиш ба шинохти мавќеияти идеявї ва 

зебоишинохтии нависанда равона карда шудааст. Њамин тарзи наќд дар 

дигар навиштањои Р. Амонов низ ба мушоњида мерасад. 

Дар њамин асос, наќди иљтимоиву ахлоќї дар шинохти ќањрамони 

мусбат дар наќди ин давра нуфуз дошта, бењтарин намунањои он ба 

ќалами М. Шукуров, С. Табаров, А. Сайфуллоев, Љ. Баќозода ва 

дигарон тааллуќ дорад. Љ. Баќозода дар маќолаи “Фаъолиятмандии 

иљтимоии ќањрамон”инъикоси ин гуна ќањрамонро дар наср инъикоси 

зинањои сохтмони сотсиалистї ва тањаввули маънавию ахлоќї, сиёсї ва 

љањонбинии марксистии мардуми советї [181, 133] медонад. Мунаќќид 

дар заминаи офаридањои устод Айнї, Р. Љалил, С. Улуѓзода, Љ. Икромї 

ва Ф. Ниёзї ќањрамони мусбатро таљассуми бадеии муборизони роњи 

озодї, инќилобиён, аввалин бунёдгузорони љамъияти сотсиалистї 

шинохта, «марому хоњиши шахсии онњо»-ро «бо манфиати халќ, љамъият 

сахт пайванд» [181, 134] медињад. Аз нигоњи Љ. Баќозода ин ќањрамон бо 

њар чї куњнаву муќобили низоми иљтимої аст, дар мухолифат ќарор 

дошта, рўшангари моњияти зиндагии тозаи инсон аст. Ба ин далел 

ќањрамонони осори нависандагони насли калонсол дар муќобили 

«воќеияти феодалї, урфу одатњои куњна, хислат, рафтору амалиёти ба 

сохти сотсиалистї муќобил ќарор доштаанд. Мунаќќид вазъи душвори 

љомеаро омиле медонад, ки «ќањрамонони асарњои адибони насли 

калонсол ба худтањлилї ваќт намеёфтанд» [181, 134]. 

Аз ин тањлил чунин натиља бармеояд, ки сабаби дар як давраи 

муайян аз ќањрамони андешапарвар «мањрум мондани насри тољик” 

вазъи љомеа будааст, на касбияти нависандагону тазйиќи мафкуравї. 

Сипас, мунаќќид зуњури «ќањрамони мусбати андешапарвар» -ро ба 

фарорасии «сотсиализми баркамол» ва дигар шудани «моњияти 

конфликт, муносибати байни одамон» вобаста медонад, ки аз њаќиќат 



 
 

- 129 - 
 

дур аст. Дар њамин равиш мунаќќид ба вуљуд омадани «Одамони куњна», 

«Дар он дунё», «Палатаи кунљакї-и Ф. Муњаммадиев, «Љўгї»-и Сорбон, 

«Роњи аѓба»-и Кўњзод, «Сукути ќуллањо» ва «Камони Рустам»-и Саттор 

Турсунро њодисаи табиї медонад. 

Вале аз равиши наќди он солњо бармеояд, ки њамин њодисаи табиї 

дар шинохти ќањрамонони романи Љумъа Одина «Гузашти айём» коргар 

наафтодааст. Чунон ки маълум аст, ин роман ба таври њаќќонї 

инъикоскунандаи пастиву баландињои он рўзгор буд ва ғайри мунсифона 

ба танќиди сахт дучор гардид. Бањсу мунозирањое, ки дар атрофи романи 

«Гузашти айём» ба амал омад, шоњиди он аст, ки бархе аз мунаќќидон 

консепсияи ќањрамони мусбатро њанўз ањкомпарастона тавзењ 

мекарданд. Агар чунин намебуд, романи Љ. Одинаро аз чањорчўбаи 

реализми сотсиалистї берун дониста, муаллифро ба каљравињои ѓоявию 

бадеї айбдор намекарданд. Р. Амонов яке аз мунаќќидони нависанда 

буд, ки дар шинохти ќањрамони марказии роман мавќеи манфї гирифт. 

Ин донишманд дар ќатори дигар масъалањо ба тарзи офариниши 

ќањрамони роман ишора карда менависад: «Барзиёдии фољиањо ва 

фалокатњое, ки ба сари Мерган меоянд, ба мукаммал шудани образ ва 

афзудани таъсири эмотсионалии он халал мерасонад. Пай бурдан 

душвор нест, ки нависанда на аз рўйи мантиќи инкишофи њодисањо, 

балки аз рўйи ќарордоди пешакии худ ќањрамонро ба фалокати 

ногањонї дучор кунониданї аст» [173, 122]. 

Дар ин радиф, мунаќќид ба вазифањои пешгузоштаи нависанда ва 

тарзи офариниши ќањрамони роман муносибати манфї изњор мекунад, 

вале сабаби онро нишон намедињад, зеро доир ба вазъи сиёсиву иљтимої 

тасаввуроти расмиро пайгирї мекунад. Дар асл, чунон ки А. Сатторов 

таъйид кардааст, «Љумъа Одина дар романи «Гузашти айём» кўшиш 

намудааст, ки баробари интихоби мавзўю муаммои асосї ва низои њаётї 

образу характерњои њаќиќиро ба вуљуд биёварад. Аз таљрибаи эљодии 

нависанда равшан ба назар мерасад, ки ў љавњари насрро, сарфи назар аз 
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жанрњои хурду бузурги он, пеш аз њама, дар офариниши образу 

характерњои нотакрор ва тоза мебинад” [251, 115]. 

Мунаќќид дар ин замина бењтарин образу характерњои дар романи 

«Гузашти айём» офаридаи Љумъа Одина, аз он љумла образњои Мерган, 

Адолатбибї, Асад, Бузургхон, Њалима, Маша-хола, Ќосим Бобоевич, 

Барчук ва дигаронро аз комёбии адабии нависанда ва ѓановати адабиёти 

тољик медонад [251, 116]. 

Дар он солњо ќањрамонони осори дигар нависандагон низ аз баъзе 

љињатњо мавриди таваљљуњи мунаќќидон ќарор гирифтааст. Аз љумла, 

худвижагињои тасвири ќањрамон дар баъзе асарњои Сорбон диќќати 

мунаќќидонро ба худ љалб карда, С. Саъдизода дар маќолаи «Ќиссаи 

рўзгори љўгиён» майли нависандаро дар мавриди тасвири ќањрамон дар 

шароити мураккаб ба мушоњида гирифта навиштааст: «Сорбон мисли 

пештара ќањрамони худро дар шароитњои душвору мураккаби зиндагї 

нишон дода, бо ин рўњи ќувваи устувори инсонро ќайд кардан мехоњад» 

[252, 145]. 

Ин андешаи мунаќќид дар таъкиди он аст, ки ќањрамонони 

нависанда худашон созандаи таќдири худ њастанд. М. Шукуров низ 

майли тозаи Сорбонро дар тасвири ќањрамон дар мисоли образи Њамида 

аз повести «Занги аввал» ба мушоњида гирифта, аз љумла менависад: 

«Ќувваи маънавии Њамида дар он ифода шудааст, ки вай њарорати дили 

одамияташро на фаќат њифз карда тавонист, балки имкон ёфт, ки онро 

ба хидмати мардум пешкаш кунад, ба дили атрофиён тухми некї корад 

ва парвариш намояд» [296, 131]. 

Мунаќќид дар тасвири симои ќањрамони насри он рўзгор њам 

сифатњои анъанавї ва њам кунуниро мушоњида карда, ин равишро 

мусбат ва пешрав арзёбї мекунад. Мунаќќид ин хусусияти тасвири 

ќањрамонро дар мисоли њикояву повестњои С. Турсун, М. Хољаев, Ў. 

Кўњзод ва дигарон тањлил карда, ба чунин хулоса меояд, ки «Ќањрамони 

њаёт - ќањрамони адабиёти сермиллати советист. Нависандагони тољик 
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љињати нав ба нави характери гуногунљињати ўро дида, инкишофи 

иљтимоиву маънавии ўро зоњир карда истодаанд» [296, 141]. Баъдтар М. 

Шукуров дар мисоли њикояњои Ф. Муњаммадиев «Хиёбони Нодир» ва 

«Шаби савум», Саттор Турсун «Нисфирўзї», «Ситораи корвонкуш», «Аз 

субњ то шом», Сорбон «Одаму Њавво», «Кабўтари сафед», Бањром Фирўз 

«Бобо», повестњои М. Наљмиддинов «Дарё маљрои нав мељўяд», 

«Ширмоњ», Ю. Акобиров «Балоѓат», «Осмони соф» ва ѓайра «амиќтар 

шудани дарки иљтимоии њиссиёту њаяљони одамї, фикру зикр ва љидду 

љањди инсон»-ро аз муњимтарин хусусияти насри тољикии он солњо дар 

тасвири хулќу хўи ќањрамон медонад, ки мушоњидаи тоза аст. 

Дар маќолањои дар ин давра чопшуда дар баробари ба мушоњида 

гирифтани тазоњуроти нав дар тасвири образи ќањрамони марказии 

наср, њамчунин тамоюли љонибдории усули тасвири ќањрамон дар асоси 

анъанањои замони инќилоб, панљсолаи аввал ва Љанги Бузурги Ватанї 

низ ба мушоњида мерасад. Аз љумла, С. Табаров дар маќолаи “Одами 

имрўза дар маркази асари бадеї” навиштааст, ки “офариниши 

ќањрамони фаъол ва муборизу мењнатдўст ба њељ њолат набояд аз назари 

диќќати санъаткорон берун монад. Фазлиддин Муњаммадиев, Муњиддин 

Хољаев, Юсуф Акобиров, Мутеулло Наљмиддинов ва дигар носирон дар 

симои ќањрамонони роман ва повестњои худ типи одамони замони моро 

акс карда, масъалањоеро ба миён гузошта ва њал менамоянд, ки онњо 

барои бинокорони фаъол, мубориз ва пешќадами љамъияти коммунистї 

ањамияти калон доранд. Онњо типњои муборизону бинокорони фаъоли 

коммунизмро бо «њаќпарастон», шахсони мењнатдўстро бо корчаллонон, 

пешоњангонро бо тўрањову ваъдабозони гузаро ва амсоли онњо муќобил 

гузошта, хислатњои ботинии типњои мутаффариќи муосирони моро ба 

вуљуд овардаанд» [256, 112]. 

Агар баъзе андешањои мафкуравии муросокоронаи мунаќќидро як 

сў гузорем, дар суханони ў чунин фикри муњим њаст, ки чењраи адабиётро 
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њамеша образњои такрорнашавандаи бењтарин одамони замон нишон 

медињад. 

Масъалаи тасвири ќањрамони нави њаёт дар маќолањои А. 

Сайфуллоев баъзе хусусиятњо дорад. Дар наќди осори таърихї ў ба 

чунин хулоса меояд, ки дар асарњои таърихї ќањрамони нав њамонест, ки 

гузаштаро бо имрўз мепайвандад. Дар ин замина хулосаи ў ин аст: 

«Тамоми роњи таърихии халќ аз дунёи куњнаи зулму асорат то замони 

нави советї, аз феодализм то сотсиализм дар характерњои фардии 

дурахшон инъикоси бадеї ёфтааст. Роњи њаётии ќањрамонњо, муборизаи 

онњо бањри рўшної ва шаъни инсон аз равиши рў ба тараќќии таърих 

дарак медињад» [235, 149]. 

Дар маќолаи А. Сайфуллоев «Мавзўи таърихї ва аќидањои 

интернатсионалии нависанда», ки аз он иќтибос кардем, наќди симои 

ќањрамони нав обуранги баланди сиёсї дошта, ин њолат на фаќат дар 

навиштањои А. Сайфуллоев, балки дар тадќиќоти мунаќќидони дигар 

низ ба мушоњида мерасад. Муносибати субъективии аксари муаллифон 

оид ба масъалаи мазкур чашмрас аст. Ин хусусият дар маќолаи 

зикршудаи А. Сайфуллоев хеле барљаста буда тобеияти идеологии ўро 

дар шинохт ва арзёбии ташаккул ва тањаввули ќањрамони насри муосир 

нишон медињад. Иќтибоси зер дар таъйиди мавќеияти мунаќќид аст. Ӯ 

менависад: «Дар љустуљўи адибон муносибат ба револютсия ва воќеияти 

нави советї меъёри асосии бањо додан ба фаъолияти ќањрамонњо ва 

синфњо гардидааст» [235, 150]. Ин љо назари носањењи мунаќќид нисбат 

ба образњову воќеиятњои арзёбишаванда ошкор аст. Баъзе мулоњизањои 

мунаќќид хусусияти хитобиву дастуриро ба худ гирифтаанд, ки 

мустаќилияти осори адабиро зери суол мебаранд. Масалан, мунаќќид 

тасдиќ мекунад, ки дар офариниши образњои мусбат раванди таърихии 

инкишофи халќњои Осиёи Миёна тасвир шудаанд. Ба андешаи ў «ин 

персонажњо, ки аз рўи характери худ якхела нестанд, балки мувофиќи 

дараљаи инкишофашон гуногунанд, гўё роњи азими халќњои Осиёи 
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Миёнаро аз сукути чандинасра то иштирок кардан дар муборизањои 

синфию револютсионї ва ба даст овардани озодии њаќиќї таљассум 

менамоянд» [235, 151]. 

Ин хусусияти ќањрамони асарњои таърихї-инќилобї, худшиносии 

синфии онњо, ба андешаи А. Сайфуллоев, асосан хоси ќањрамони мусбат 

мебошад, хатоињои образњои манфї бошад, натиљаи набудани шуури 

равшани синфї дар онњоянд. Рушди худшиносии синфии ќањрамонњо бо 

талаботи интелектуалию ахлоќии онњо мутаносибатан такомул меёбад 

[235, 152]. 

А. Сайфуллоев хусусияти муњими асарњои таърихиро дар тасвири 

шахсиятњои барљаста медонад. Дар ин замина ў дар контексти ягонаи 

насри нависандагони Осиёи Миёна сухан карда, образњои романњои Љ. 

Икромї, Х. Дарёев, Б. Сайтаков ва дигаронро тањлил мекунад ва 

менависад: «Дар романњои номбурда дар маркази воќеа шахсиятњои 

бузург, характерњои хоси дурахшон амал мекунанд» [235, 151].  

Таъсири ин равишро мунаќќид аз «анъанаи достонњои халќї” 

решаљўї карда, сањви нависандагонро низ ёдрас мекунад. Ба андешаи ў 

сањви нависандагон дар он ифода меёбад, ки онњо дар муносибат ба 

анъанаи офариниши образ назари танќидї надоранд. Аммо, бешубња, 

ѓайр аз бархўрди ѓайриинтиќодии нависандагон боз дигар сабабњои 

объективї низ мављуданд, ки бо пафоси умумии адабиёти њовии 

мундариљаи таърихї- инќилобї алоќаманд мебошад. 

Аз тарафи А. Сайфуллоев ташаккул ва тањаввули тадриљии образи 

Њайдарќул дар алоќамандї бо воќеиятњои дигар ва њамчунин камолоти 

тадриљии хўю хислати ў дар сегонаи «Духтари оташ» наќд ва арзёбї 

шудааст. Мунаќќид илова бар ин, романи Р. Љалил «Одамони љовид» -ро 

наќд карда, асосан ба тасвири муносибатњои одамони миллатњои 

гуногуни Шўравии собиќ эътибор додааст. 

Х. Отахонова эродњои Айниро нисбат ба нависандагони љавон 

њамчун њушдор дар тасвири ќањрамон ёд карда, аз љумла менависад: 
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«Айнї низ талаб мекунад, ки ќањрамони асари бадеї бояд бештар амал 

кунад. Нависанда чї воќеањо ва чї хислатњои хуб ва ё бади ќањрамонро 

наќл намекунад, балки онро чунон тасвир намояд, ки худи хонанда ба 

рафтори ќањрамон бањо дода тавонад. Рањим Љалил дар баъзе мавридњо 

ба љои нишон додани рафтори ќањрамон ба таърифу тавсифи он 

мепардозад. Пўлодро бисёр ќањрамонон таъриф мекунанд ва аксар ваќт 

сифатњои ўро хонанда аз забони онњо мешунавад» [219, 121]. 

Њамин тариќ, бархўрди муайяни иљтимоиву синфї њангоми арзёбии 

ќањрамони асари бадеї ва дар навбати аввал ба таќозои супориши 

иљтимої асар эљод кардан ду типи ќањрамонро ба вуљуд овард, ки яке 

ќањрамони мусбат ва дигаре манфї мебошад ва ин ќањрамонњо маъмулан 

дар ду тарафи ба њам муќобил сангар мегирифтанд. Типи аввали 

ќањрамонњо мусбат буда, фаќат иродаи љомеа ва мавќеияти синфиро 

ифода мекунанд. Яъне, ин гуна ќањрамонон њамеша дар љониби халќи 

рўњияи инќилобидошта ќарор доранд ва тасаввуроти ќолабии ќањрамони 

мусбатро дунбол мекунанд. 

М. Турсунзода ќањрамони мусбатро идеали љомеа ба шумор 

меоварад, зеро ба андешаи ў «насли љавони бунёдкори коммунизм аз 

амалу характери ќањрамонњои мусбат ибрат мегирад» [265, 121].  

Типи дуюм, яъне ќањрамони манфї дар муќоиса ба намояндагони 

пешќадами љомеа аз рўи тааллуќоти иљтимоиву сиёсиашон, мањдудияти 

синфї ё аз љомеа ќафо монданашон шинохта мешавад. Њамин меъёр дар 

наќди тасвири ќањрамони мусбату манфї дар арзёбињои ин давра наќш 

ва љойгоњи хос дошта, бештар тобеи мафкураи сиёсии шоеъ дар љомеаи 

онрўза аст. Дар њамин равиш А. Сайфуллоев дар бораи ќањрамонњои 

мусбату манфии романи «Духтари оташ»-и Љалол Икромї чунин андеша 

меронад: «Ќањрамононе, ки Љалол Икромї тасвир кардааст, њама оќила, 

донишманд, љасур ва њунарманд, соњиби маданияти баланд ва фикру 

аќидаи мустаќил, инсонпарвар ва соњиби дили бузург мебошанд. 

Дилором-кампир занест, ки барои аз марг наљот додани падару модари 
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ќашшоќаш худро ба канизї бахшидааст ва бо мењнату љасорат, кордонї 

ва соњибмаслињатиаш соњиби обрўву эътибор аст: Оймуллои Танбўр на 

фаќат зани босавод ва мактабдори камбаѓалпарвар, балки санъаткори 

њунарманд аст. Шамсия духтари оќила ва ошиќест, ки бо тамоми 

рафтору кирдори худ ба муќобили падари миршабаш гузошта шудааст 

ва њамчун рамзи эътироз ба олами пур аз шиканљаи феодалї худкушї 

менамояд: «Фирўза ин њамон духтари оташест, ки баъди дар кураи њаёт 

обутоб ёфтан ба њаракатњои револютсионї иштирок менамояд» [238, 65]. 

Чунон ки аз ин тавсифот бармеояд, фаќат баъзе мушаххасоти хўю 

хислат ва синну сол онњоро аз њам тавофут медињад.Ин тарзи 

суннатгаштаи ќањрамони мусбат дар насри тољикии он давра ва баъди он 

низ мебошад. Муаллиф аз рўи усули синфиятгарої ќањрамонони 

манфиро људо мекунад ва менависад: «Духтари оташ» романи 

серќањрамон аст, аммо ин хусусият ба тасвири характерњои тафовутноки 

вакилони синфњои гуногуни љамъият халал надодааст, балки аз баъзе 

љињатњо кўмак расонидааст, зеро фикру аќида ва љањонбинї, рафтору 

кирдор ва хислатњои персонаж, симои синфї ва мавќеи љамъиятии он дар 

љараёни задухўрд ва мубориза бо дигар ќањрамонон бештар ва бењтар 

зуњур мекунад” [238, 66]. 

Ин хулоса ба њељ гуна шарњ ниёз надорад, зеро зиддияти синфї 

тарзи тасвир ва наќди муаллифро пайрезї кардааст. Ин гуна тарзи 

тасвир вазифаи нависандаро низ пешакї муайян ва осон кардааст.Дар ин 

њол мунаќќид маъмулан баъд аз тањлили ќањрамонњои асар ба таври 

ќолабї ба арзёбии ќањрамонњои мусбат мепардозад. Аммо образи 

ѓайриодии Муњаррами ѓарч ва мушаххасоти он мунаќќидро вомедорад, 

ки тозакории Икромиро дар тасвири симои ин зан эътироф карда, 

Муњаррами ѓарчро «њамчун типи иљтимої мањсули давраи таназзули 

феодализм ва роњ ёфтани унсурњои капитализм дар Бухоро» [238, 68] 

таъбир кунад, ки бармегардад боз њам ба диди иљтимоии вулгар ва 

синфиятгароии мањзи мунаќќид ва наќди он рўзгор. 
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Аз ин тањлилњо бармеояд, ки А. Сайфуллоев бештар аз рўи меъёри 

синфї ва статистї ба шарњу басти ќањрамонони романи «Духтари оташ»-

и Љалол Икромї пардохтааст, ки ба њакиќати диди бадеї рост намеояд. 

Њамчунон ки А.Турсунов менависад: «Дар байни бархе адабиётшиносон 

ва мунаќќидони имрўза њанўз як аќидаи илман ѓалат боќї мондааст, ки 

онро «таќвими статистии тип» ном кардан шояд.Бино ба ин аќида, ки 

акнун ѓолибан дар муњити адабї нуфуз дорад, агар дар рўзгори љорї 

амсоли типи офаридаи нависанда ба миќдори кофї набошад, пас ин 

аломати њаёти воќеиро надонистани нигоранда аст ва ё натиљаи иќдоми 

ѓаразноки ўст» [266, 103]. 

А. Сайфуллоев дар шинохти образи Муњаррами ѓарч унсури њаётиро 

ба эътибор нагирифта, онро њамчун унсури љамъияти капиталистї 

таъбир мекунад ва менигорад: «Ба миён омадани унсурњои калаванда, ки 

гоњ ба синфи золим ва гоњо ба мазлум хизмат карда, аќидаи равшану 

мустањкам ва роњу мароми муайянеро пеш гирифта наметавонистанд ва 

дар натиљаи ин фољиае дар њаёти онњо рўй медињад-ин њама зиддият дар 

образи Муњаррами ѓарч таљассум ёфтааст» [238, 68].  

Чунон ки ба назар мерасад, аз рўи тобеияти синфї ба мусбату манфї 

људо кардани ќањрамонњо дар раддаи худ ба Муњаррами ѓарч љой 

намедињад, зеро ў на образи мусбат асту на манфї. Аммо ин образро дар 

куљо бояд љой дод? Ногузир онро ё дар мањалли пайванди ду синф ва ё 

дар њудуди замон бояд ќарор дод. Мунаќќид барои нишон додани 

образи ин ќањрамон ва даровардани он ба ќолаби маъмулї тарзи 

дуюмиро интихоб мекунад. Њамчунон ки маълум аст, дар он рўзгор дар 

наќди ин ё он образи бадеї нишондодњои дастурии њизбї ё роњбарони 

ташкилотњои эљодї рањнамо будаанд. Аз љумла, дар шинохт ва арзёбии 

ќахрамонони романи «Духтари оташ» суханони зерини М. Турсунзода 

барои А. Сайфуллоев мањаки эътибор будааст: «Лекин хизмати асосии 

нависанда дар нишон додани образи зан он аст, ки зани бечора, зани аз 

тамоми њуќуќњо мањруми Шарќ, ки њамеша як канизи фармонбардори 
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безабон буд, аммо шарафи инсонї ва ќудрати виљдонии худро њаргиз аз 

даст намедод ва њамеша дар роњи озодии худ ба мубориза тайёр буд» 

[238, 69]. 

Ба ин тартиб наќди адабї дар ќазовати худ аз ќоидаву равишњои 

муайяни дастурї кор мегирифт ва нависандагон низ ба таќозои он амал 

мекарданд. Чунин наќд ба суди адабиёти асил хидмат намекард. 

Мунаќќидон аслан аз ќањрамомони статистї ва ќолабї дастгирї 

мекарданд ва дар њамин замина образњоро наќд менамуданд. Аз љумла, 

эроди А. Сайфуллоев ба образи Асо аз њамин мавќеъ аст. Дар маќолаи 

«Санъати навоварї», ки ба эљодиёти Пўлод Толис бахшида шудааст, 

мунаќќид чунин мавќеъ ишѓол кардааст [243, 111-110]. 

М. Шукуров хусусияти фарќкунандаи насри солњои 50-60-ро дар 

тасвири ќањрамонони фавќулода дида, аз љумла менависад: 

«Шахсиятњои фавќулода ва характерњои ќањрамонон дар насри советии 

тољик мавќеи калон ишѓол намудаанд. Гуфтан мумкин аст, ки имрўз 

образи халќ дар насри мо асосан дар ќиёфаи шахсиятњои зўрманду 

тавоно арзи андом карда истодааст ва ин характерњои ќањрамонона 

бузургиву њашамати халќ ѓанои олами ботинї, аќлу хирад ва дили 

шоиронаи ўро падидор менамояд» [300, 118]. 

Худи њамин масъала дар маќолањои дигари ў «Худшиносии жанр» 

ва «Ќањрамони њаёт-ќањрамони адабиёт» арзёбї шудаанд.Дар ин 

маќолањо мунаќќид табдили ќањрамони типи достонњои њамосиро ба 

ќањрамонони нав –одами имрўза таъкид мекунад ва дар мисоли 

ќањрамонони повестњои «Тобистон»-и Толис, баъзе навиштањои Ю. 

Акобиров, Љ. Одинаев, М. Бобољонов, И. Файзуллоев ва дигарон ин 

мавзўъро пайравї мекунад. 

Маљаллаи «Садои Шарќ» дар нашри маќолањои танќидї оид ба 

пањлўи дигари тасвири ќањрамони наср- њолати равонии он низ диќќат 

дода, дар ин замина як силсила маводро ба нашр расонидааст. Аз љумла, 

М. Шукуров яке аз авалинњо шуда ба ин падидаи адабї ва табиати 
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њунарии он таваљљуњ зоњир намудааст. Аммо ин њолатро хеле барваќттар 

М. Турсунзода мушоњида карда навишта буд: «Барои ман ќайд кардани 

ин шодиовар аст, ки насрнависони мо дар солњои охир ба романи 

психологї бештар ањамият медодагї шудаанд, онњо олами ботинии 

ќањрамонони худро чуќур ва њаматарафа меомўзанд. Дар насри охири 

солњои панљоњум ва аввали шастум ман аз љумлаи ин асарњо повести 

«Тобистон»-и П. Толис», романи Икромї «Ман гунањкорам» ва роман-

эпопеяи охирини Икромї «Духтари оташ»-ро номбар карда метавонам” 

[264, 4]. Баъдтар М. Шукуров низ њамин тозагиро дар тарзи тасвири 

ќањрамони насри бадеї мушоњида карда дар маќолаи «Фардияти инсон 

ва љанбаи иљтимоии характер» навишта буд: «Аз нимаи солњои панљоњ 

дар насри тољик дар тасвири образи њамзамонони мо психологизм хеле 

ќувват гирифт. Ин њодисаи тасодуфї набуд… «Ман гунањкорам» 

аввалин романе дар насри реалистии тољик аст, ки бунёди он ба тањлили 

муфассали психологист» [295, 130]. 

Ин усули тасвир дар насри тољик барои ташаккул ва тањаввули 

симои ќањрамон мусоидат намуда, дар эљодиёти нависандагоне чун Ф. 

Муњаммадиев, Сорбон, Саттор Турсун, Кўњзод ва дигарон тадриљан 

мавќеъ мегирад. Ин равиши наќд арзёбии масъалаи њолати рўњии 

ќањрамонро ба миён кашид, ки дар шинохти амалу кирдори 

ќањрамонони насри бадеї наќши муассир дошт. 

Таваљљуњ ба ќањрамонони наср ва њолати равонии он, ки усули 

такмили образ аст, дар натиљаи ќувват гирифтани шавќу раѓбат ба 

суннатњои вуќўъгарої раѓбати наќдро ба ин масъала таќвият бахшид, ки 

яке аз василањои шинохт ва арзёбии ин масъала мебошад. 

Аз ин мурури кўтоњ дар заминаи маќолањои дар маљалла чопшуда 

роњи тањаввули ќањрамон дар насри тољикї пеши назар меояд. Нахуст 

симои ќавии ќањрамонон мавриди назар будааст. Ќањрамонони мусбату 

манфї падидаи љомеа буданд ва аз рўи аломатњои сиёсиву синфї аз њам 

тафовут доштанд. Аз солњои шаст ба баъд дар наср ќањрамони нав –
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муборизи љомеаи нав пайдо мешавад, вале он низ то љое ќолабист. Ин 

ќањрамон тадриљан аз шахсияти одї, иштирокчии љанг ва ѓайра оњиста-

оњиста ба ќањрамони дорои арзишњои ботинии шахсият таѓйири симо 

мекунад. Наќд заминањо ва омилњои афзудани таваљљуњи 

нависандагонро ба бозтоби наќш ва љойгоњи зан дар љомеа ошкор сохта, 

дар ин равиш омили таблиѓиро муассир донистааст. 

Муруре, ки анљом гирифт, собит месозад, ки саъю кўшиши 

нависандагон дар тасвири ќањрамонони ѓайримаъмуливу фавќулода, 

шахсиятњои барљаста ва инъикоси фаъолияти фарњангиву иљтимої ва 

сиёсии онњо вобаста буда, наќд доир ба ошкор сохтани ин њолат талош 

кардааст. Дар ин арзёбињо мунаќќидон бештар ба образи афроди 

саршиноси љомеа, симои пешвоён, роњбарони њизбу давлат, 

пешќадамони њољагї ва занони озод диќќат додаанд. Дар баррасињои 

анљомгирифта ташаккулу тањаввули таърињии симои ќањрамонон 

равшан ба мушоњида расида, аммо тасаввуроти ќолабї њамчунон ки дар 

насри бадеї низ вуљуд дошт, дар ин арзёбињо низ ба назар меояд, ки 

нуќси наќди он давра аст. 

 

3.3. Наќди љустуљўњои бадеї ва сабки нависандагон 

Масъалаи арзёбии мањорати њунарӣ ва сабки нависандагон аз 

солњои шастуми садаи гузашта мавриди таваљљуњи ањли тањќиќ будааст 

ва маљалаи «Садои Шарќ» низ ин масъалањоро дар тўли ин солњо бо 

нашри маќолањову таќризњо муттасил пайгирї намудааст.Яке аз 

нахустин маќолањое, ки мањорати њунарии нависандагонро арзёбї 

кардааст ва ба ќалами Ш. Њусензода тааллуќ дорад, «Дар љустуљўи 

мањорат» унвон дошт. Мунаќќид наќди мавзўъ ва воќеияти тасвиршуда 

ва иртиботи нависанда бо онро яктарафа шинохта, «ба унсурњои асосии 

мањорати бадеї, ки бештар бо масъалањои эљодї, характер ва образњо, 

бунёди сужет ва композитсия алоќаманд аст», таваљљуњ кардани наќди 

адабиро муњим медонад [97, 109]. 
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Хулосаи мунаќќид дар ин замина чунин аст: «таљрибаи эљоди адабї 

ба чунин њадде расидааст, ки нависандагон акнун бояд ба офаридани 

образњои барљаста, характерњои њозиразамон, сужетњои коркардашуда 

даст зананд». Муаллиф сипас ба масъалаи зотии њунар, мањорати 

нависандагї, образи бадеї ва тафаккури образноки эљодкор дахл карда 

менависад: «Осори санъати њаќиќї аз омезиши ду чиз, яъне тафаккур ва 

образњо ба вуљуд меоянд. Фикри муњими иљтимої ва маънои бузурги 

таърихиро ба шакли комил ифода намудан ё ин ки маъниро бар либоси 

зебо ороиш дода тавонистан дар асл мањорат ва санъаткорї дар эљоди 

бадеї мебошад» [97, 110]. 

Мунаќќид нокомии нависанда ва инњироф аз усули зебоишинохтиро 

ба тариќи зер ифода менамояд: нахуст њолатест, ки мавзўи асар аз 

тарафи нависанда ба таври љиддї ва амиќ омўхта нашуда, сатњиву 

сарсарї тасвир карда мешавад; сониян, дар сурате, ки нависанда ба 

њодисањо ва амалу таќдири одамон назари сарду бетарафона дорад. Ба 

ин дастур, муаллиф асоси мањоратро дар њазми њамаљонибаи мавзўъњо ва 

завќу раѓбату њавсалаи нависанда медонад. Ба пайбурди ў, њавсалаву 

завќи нависанда заминаи интелектуалии асарро фароњам меоварад ва 

њазми љиддї ва тарроњї шудани мавзўъ бошад, то андозае асарро такмил 

мебахшад. Вале ў ин равишро мањдуд намедонад, ки чунин фањмиш аз 

эътирофи воќеияти нормативї сар мезанад ва нависанда воќеиятњои 

маълуми њаётро тасвир мекунад, яъне асоси асолати асари бадеї мавзўи 

рўз мебошад ва барои аз якрангї канор рафтан мунаќќид тасвирњои 

завќиро пешнињод мекунад. Чунин мавќеи мунаќќид дар суханони зайли 

ў равшан ба назар мерасад… «Нависанда бояд бисўзаду бисозад, чунки 

сўзи дил надошта, дигаронро мутаассир карда наметавонад. Барои пайдо 

намудани оташ бояд дар дил бо њаёт ва замона робитае дошт» [97, 111]. 

Масъалаи дигаре, ки муњаќќиќ дар маќола ба миён мегузорад ин аст, 

ки нависанда бояд бо донистани нишонањои зоњирии њаёт мањдуд 

нашавад, зеро онњо назарфиребанд. Вай бояд моњияти воќеиятро дарк 
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кунад. Ба пайбурди ў «ин тариќи омўзиш тасаввур ва зењнро мекушояд, 

ќудрат ва нерўи њаќиќати воќеиро ошкор сохта, ба халќ суде меоварад… 

нависанда бояд ба њамон чизе ва њодисае, ки бештар ба завќ, тафаккури 

бадеї ва майлњои эљодї мувофиќат дошта бошад, таваљљуњ намояд» [97, 

112-114].  

Ба иловаи таљрибаи зиндагї, муњаќќиќ тахайюли бою рангин ва 

фикри тозаро низ барои нависанда зарур дониста таъкид мекунад, ки 

фаќат онњо ќодиранд љињати љамъбасти санадњои зиндагї мусоидат 

намоянд. Њамчунин муаллиф дар раванди фаъолияти эљодї аз 

нависандагони бузурги гузашта ва муосир муттассил омўхтанро аз 

шартњои такмили мањорат ба шумор меоварад. Њамчунон ки ба назар 

мерасад, дар маќолаи зикршуда масъалањои муњими мањорати њунарї ба 

миён гузошта шуда, ки бозгўи мавќеи мунаќќиди он вақт љавон низ њаст. 

Масъалањои мањорати њунарии нависанда дар ин ё он шакл ќариб 

дар ваќти тањлили њар як асари бадеї мушоњида мешавад. Чунончи дар 

маќолаи С. Табаров «Њаким Карим ва новеллаи советии тољик» муаллиф 

борњо ба ин масъала дахл кардааст. Муњаќќиќ нахуст мањорати адибро 

ба хуб донистани адабиёти классикї, адабиёти халќњои дигар, омўхтани 

таљрибаи њаёт вобаста медонад ва менависад: «Дар њалли низоъњо сохти 

композитсионї ва кушодани характери персонажњои њикояву новеллањо, 

љањонбинии нависанда, ќабули принсипњои методї, реализми 

сотсиалистї, мутобиќати хусусиятњои жанр ва образњо, мувофиќати 

мавзўъ ва ѓоя, тарзи гузориш ва њалли задухўрд ва низоъ, композитсия ва 

хатти сужет, мањорати забондонї ва поэтикаи наср дуруст ва дар љои худ 

кор фармуда тавонистани њамаи инњо ва монанди инњо маќоми калоне 

бозидаанд. Чунин боигарии хусусиятњои индивидуалии услуб ва 

мањорати эљодии Њ. Карим боиси он гардид, ки ў тавонист насри бадеии 

тољикро бо асарњои олиљаноби реалистї бой гардонад ва бо ин дар 

таърихи адабиётамон маќоми босазоеро пайдо намояд» [258, 100]. 
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Њамаи ин сифатњо, ки ќисме аз онњоро на танњо аломати мањорат, 

балки зарурати аввалини фаъолияти нависандагї номидан мумкин аст, 

ба аќидаи муаллиф, асос шудаанд, ба он ки Њаким Карим ба њайси 

устоди њаќиќии жанри хурди насри бадеї эътироф гардад. Ба аќидаи 

муаллиф сабаби асосии комёбии нависанда дар он аст, ки ў њаёти 

ќањрамонони худро хуб медонад. С. Табаров менависад, ки «пеш аз њама 

он чиз ба назар мерасад, ки Њаким Карим њаёт, мубориза, зиддияту 

талоши њаррўзаи њамаи персонажњои худро на танњо мукаммал ва пурра 

медонад, на танњо бо садњо чунин одамон дар зиндагї вохўрда ва 

мулоќот кардааст, балки бо онњо њамкору њамнафас буда, дўш ба дўш 

барои барќарор кардан ва сохтмони љамъияти сотсиалистї мубориза 

бурдааст» [258, 112]. 

Чунонки мебинем, агар як пањлўи мањорат донистани унсурњои 

асосии касби нависандагї бошад, љињати дигари он донистани њаёт аст. 

Бо вуљуди камолоти њунарї, бе дониши хуби њаёт дар сухан комёб 

гаштани нависанда амрест муњол. 

Ќазовати хусусиятњои каломи бадеии асарњои бадеї дар тўли солњои 

мавриди назар њадафи маљаллаи «Садои Шарќ» будааст. Ин масъала 

наќд ва арзёбии маданияти нутќро низ дар бар мегирад. Яке аз аввалин 

маќолањое, ки ин масъала дар он тањлил шудааст, маќолаи Н.Маъсумї 

«Забон ва мањорати адабї» мебошад. Мавќеи муаллифро дар шинохти 

масъала суханони зерини ў равшан ифода мекунад: «Масъалаи забони 

адабии бадеї ва вобаста ба он масъалаи мањорати тасвири бадеї, услуб 

ва тарзи баён дар адабиёти советии тољик яке аз масъалањои муњими 

адабї ва эљодї мебошад, ки кори зиёди адабї ва илмию тадќиќиро талаб 

мекунад. Бо роњи пурра омўхтан ва тањлил карда баромадани асарњои 

адабиёти советии тољик, љамъбаст намудани хусусият ва 

муваффаќиятњои забонию услубии адабиёти тољик ва муайян кардани 

нуќсонњои забонию услубї яке аз вазифањои илмї-адабии мост» [58, 200]. 
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Наќди солњои њафтод дар боби мањорати њунарї ва сабки 

нависандагон бештар хусусияти мафкуравию дастурї дошта, њадафаш 

нависандагонро ба такмили мањорат ва дарёфти тарзу тариќи нигориши 

муассир рањнамої кардан будааст. Маљалла дар ин замина маќолањои М. 

Шукуров, Х. Отахонова, С. Табаров, Р. Амонов, Х. Њусейнов ва 

дигаронро чоп кардааст, ки хусусияти тавсиявї дошта, нависандагонро 

ба омўзиши њунар ва такмили забони осорашон даъват намудааст. Дар 

ин гуна маќолањо омўзиши забон василаи такмили мањорати њунарї ва 

сабки эљод маънидод шуда, диќќати нависандагон ба таљрибањои 

гузаштагон ва адибони муосир, аз љумла Айнї љалб карда шудааст. 

Аз нимаи солњои њафтод сар карда, дар тадќиќот, маќолањо ва 

таќризњое, ки дар маљалла чоп шудаанд, масъалањои хусусияти забонї ва 

услубии фардии нависандагон бештар мавриди таваљљуњ будааст. Аз 

љумла, С. Табаров дар маќолаи «Услуби бадеї ва насри муосири тољик» 

мањорати њунарї ва хусусиятњои забонии осори Љ. Икромиро арзёбї 

кардааст. Дар маќола мунаќќид саъй кардааст, ки дар зимни тањќиќи 

таносуби забони ќањрамон ва сухани муаллиф мањорати њунарии 

нависандаро нишон дињад. Дар маќола сўиистифода аз «калимаю 

иборањои даѓали ба ќонунњои грамматикаи забони тољикї номувофиќ» 

њамчун њодисаи манфї муаррифї шуда, муаллиф аз асарњои гуногуни 

нависандагони тољик, ки дар асоси лексикаи шевагї навишта шудаанд, 

мисолњо меорад, бедиќќатии мањзи баъзе нависандагонро нисбат ба 

нутќи ќањрамонони осорашон таъкид мекунад. Ба назари ў ифодањои 

шевагї њељ гоњ њусни забони адабиро намеафзоянд [257, 137]. 

Мањорати њунарї ва услуби бадеии Љалол Икромї диќќати дигар 

муњаќќиќонро низ ба худ љалб кардааст. Аз љумла, Р.Амонов дар 

маќолааш «Сухани нав дар бораи Бухоро» навиштааст: «Дар тасвири 

воќеањо нависанда ќисман ба услуби ќиссањои саргузаштии пур аз 

воќеаву мољаро майл карда, бисёр њодисањоро чунон аљиб ва печ дар печ 

наќл мекунад, ки тамоми шавќу диќќати хонандаро ба худ мекашад.Ба 
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романи имрўза уњдабароёна ва бомуваффаќият љорї кардани ин услуб, 

ки дар насри бадеии пешазреволютсионии тољик мавќеи хос дошт, низ 

њунар ва мањорат талаб мекунад. Дар солњои охир Љалол Икромї ин 

тарзу тасвирро собитќадамона давом дода истодааст» [174, 114]. 

Ба мушоњидаи сањењи муаллифи маќола ин усулро Љ. Икромї дар 

повести «Тори анкабут» корбаст карда, минбаъд дар романи «Духтари 

оташ» собит гашт. Мунаќќид «безарурат саргарми тасвирњои аљибу 

ѓариб» шудани нависанда ва сўиистифода аз «унсурњои китобї –

адабиро” аз њадди эътидол гузаштан таъбир мекунад [174, 121], ки ба 

андешаи ў бар зарари њунари нависандагист. 

Дар ин давра оид ба шакли тасвир, мањорати адабї ва услуби 

нависандагон маљалла ба нашри андешањои нависандагон низ мусоидат 

кардааст. Дар ин миён маќолаи Љалол Икромї «Дарси устод» љолиб аст. 

Дар ин маќола нависанда доир ба њунар, мањорати тасвиргарї, забони 

осори бадеї сухан ронда, бурду бохти насри тољикро дар ин замина 

нишон медињад. Дар ин асно нависанда бевосита аз таљрибаи эљодии 

устод Айнї сухан карда, аввалан, наќши суннатњои коромади адабиро 

дар такмили мањорати адибон муассир медонад, сониян, наќши устод 

Айниро дар ташаккул ва тањаввули бадеиёт ва забони насри муосир бо 

тањлили љомеъ нишон медињад. 

Ба андешаи ў забон дар дасти нависандаи боњунар фаќат василаи 

иншо нест, балки нависанда ба воситаи калимањо сураткашї мекунад ва 

суратгарии ў аз амали рассоми моњир, ки одамонро дар вазъияти ором 

тасвир менамояд, фарќ дорад, зеро ў кўшиш менамояд, ки мардумро дар 

њаракат, дар задухўрди муттасили байни њам, дар муборизаи синфњо, 

гурўњњо ва фардњо тасвир намояд. Чунонки мебинем, муаллифи маќола 

њунарро унсури асосии мањорати нависандагї дониста, ба ин назар аст, 

ки мањорат мањсули мењнати бардавом мебошад. Андешаи зерини ў дар 

ин боб љолиб аст: «Нависанда тасвир карда, бад шудани ањволи ўро 

(ќањрамони асарро- шарњи мо) гуфтанаш мумкин, вале санъат дар гуфтан 
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не, дар нишон додан аст. Шумо нишон дињед, ки вай чї тавр таѓйир ёфт. 

Ана њамин хел майда-чуйдањои наср бисёр аст. Онро босаброна нишаста, 

дида, майна об кардан лозим мешавад, ки дар натиља мањорат ба даст 

медарояд» [193, 114.]. 

Дар ин равиш Љ. Икромї аз таљрибаи мусбати устод Айнї ёд карда, 

нависандаро меъморе мешиносад, ки «хишт болои хишт чида деворро 

баланд месозад» ва меафзояд: «Агар барои имтињон яке аз ин хиштњоро 

гиреду ба девор осебе нарасад, маълум, ки ин хишт нодаркор будааст». 

Пас шумо хишт аз пайи хишт гирифта, партофтан гиред, то ба он даме, 

ки дигар гирифтан мумкин нашавад. Девори њамон асар баќодор ва 

пурќиммат аст, ки аз он ягон хишт он тараф истад, ягон сангреза људо 

карда гирифтан мумкин нест» [193, 118]. 

Дар ин замина муаллиф П. Толис ва Ф. Муњаммадиевро ба ин 

талаботи зебоишинохтии сухан содиќ шинохта, дар «сарфи» сухан 

нињоят хасис, вале дар баёни маънї баѓоят пурсаховат мешиносад. 

Назари ў дар бораи сабки П. Толис басо љолиб ва ибратангез аст: «Дар 

кўтоњнависї марњум Толис хеле усто буд. Дар повести «Тобистон»-и вай, 

ки њаљман хеле кўтоњ аст, як олам гап, маънї, њаяљон ва тасвир љой 

гирифтааст. Каси дигар шояд аз «Тобистон»-и вай як тирамоњ ва як 

зимистони дигар њам мебаровард. Ба ростї, ки агар менависам гўед, 

тарљумаи њоли њар кас њам як роман мешавад. Лекин нависандаи комил 

набояд ин тавр кунад» [193, 119]. 

Љалол Икромї дар маќолањояш дар бораи забони насри бадеї сухан 

карда, дар як ваќт њам вазифаи коммуникативї ва њам зебоишинохтии 

(эстетикї) онро дар назар меоварад ва вазифаи зебоишинохтии забонро 

марбут ба њунари шоиру нависанда медонад. Дар њамин замина 

нависанда арзишњои зебоишинохтии забони осори устод Айнї ва дигар 

нависандагони тољикро муайян мекунад, ки хеле пурањамият мебошад. 

Мо дар ин љо бо он чї гуфта шуд, иктифо карда, тањќиќи љомеъи 

андешањои адабии нависандаро ба ваќти дигар мавќуф мегузорем.  
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Аз нимаи дувуми солњои њафтодуми садаи гузашта сар карда, чун 

падидаи њунарї шинохтани осори адабї, аз љумла насри бадеї њамчун 

љараёни мусбат дар наќди адабї тадриљан устувор гардид, ки 

ташаббускори ташаккул ва тањаввули ин равиши наќди тољикї бе 

муболиѓа, маљаллаи «Садои Шарќ» буд. Дар ин замина лозим аст, ки аз 

маќолањои А. Сайфуллоев «Бурду бохти санъаткор», Д. Хоља ва Ш. 

Кабир «Сухани тозараќам», Ш. Исмоил «Маќоми адиб», А. Афсањзод 

«Чењраи эљодии нависанда», Ш. Љумъаев «Рисолати иљтимоии 

нависанда», А. Набиев «Бархе аз вижагињои њунарии румонњои Рањим 

Љалил», М. Раљабов «Тазоњури бадеии зиндагии хусусї», Ш. Солењ 

“Љустуљўњои эљодї дар њикояњои муосир” ва таќризњои Х. Шарифов 

«Бањору тирамоњи зиндагї», Р. Мусулмонќулов «Аспи обї зери зин», А. 

Насриддинов «Њадиси хирад ва озодагї» ва ѓайра ёд кард. Дар ин 

маќолањову таќризњо мо нуфузи нишондодњои дастурии њизбиву 

давлатиро бар дидгоњњои муаллифон мушоњида намекунем. Дар аксари 

маќолаву таќризњо осори насрї њамчун падидаи њунариву зебоишинохтї 

наќд ва арзёбї шуда, дар ин замина љустуљўњои бадеии нависандагон 

муайян ва бањогузорї шудааст. Ин тамоюли наќд, бахусус дар 

маќолањои А. Сайфуллоев, Х. Шарифов, А. Набиев, Р. Мусулмонќулов 

ва А. Насриддинов хеле барљаста арзи вуљуд кардааст.  

А. Сайфуллоев дар маќолаи «Бурду бохти санъаткор» эљодиёти 

Љалол Икромиро њамчун падидаи адабиву зебоишинохтї (эстетикї) 

баррасї карда, бурду бохти нависандаро равшан нишон додааст. 

Мунаќќид дар ин маќола аз системаи тайёри зебоишинохтї, ки дар 

наќди он солњо, бахусус эљодиёти худаш њукумат дошт, даст кашида, ба 

тањлили эљодиёти Љ. Икромї аз мавќеи арзишњои бадеї наздик мешавад. 

Дар ин замина мунаќќид тарзи баён, шаклњои тадќиќ ва љамъбастњои 

бадеиву њунари нависандаро [238, 66] бо мисолњои мушаххас нишон 

медињад. 
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Ин тамоюли наќд дар маљалла бо нашри маќолањои М.Шукуров 

«Тадќиќи бадеї ва љанбаи публитсистї» ва А.Сайфуллоев «Ягонагии 

ѓоявї» таќвият ёфта, бо таълифоти Х. Шарифов, А. Набиев ва 

мунаќќидони дигар тадриљан тањаввул пайдо кард. М. Шукуров дар 

маќолаи зикршуда «аз њад зиёд ќувват гирифтани љанбаи публитсистї»-

ро дар роњи «тадќиќи адабиёт» монеа шинохта, ба чунин хулоса меояд: 

«Адабиёт бо бадеияти олї, бо тадќиќи тањлилию фалсафаи зиндагї ва 

характерњои барљастае, ки мантиќи инкишофи онњо моњияти замонро 

амиќ мекушояд, арзиш дорад. Агар адабиёт ба дараљаи публитсистика 

расад, моњияти эстетикии худро аз даст дода, вазифањои махсуси худро 

дар роњи санъати инсоншиносию замонасанљї иљро карда наметавонад» 

[302, 113]. А.Сайфуллоев осори насрии А.Шукўњї («Парии љазира»), 

Сорбон («Санги сипар»), М.Наљмиддинов («Дарё маљрои нав мељўяд», 

«Ширмоњ»), Ю. Акобиров («Балоѓат», «Замини падарон»)-ро наќд 

карда, њусну ќубњи бадеии онњоро инъикос менамояд. Мунаќќид ин 

масъаларо бо тадќиќоти типологї ќиёсан бо осори мансури њамсони 

халќњои Осиёи Миёна ва Ќазоќистон анљом додааст, ки равиши муњими 

арзёбии њунари нависандагони тољик дар муќоиса бо њамкасбони 

дигарашон аст [241, 123-133]. 

Яке аз маќолањои муњиме, ки ба наќди тарзи тасвир ва мањорати 

њунарии Рањим Љалил бахшида шудааст, «Бархе аз вижагињои њунарии 

румонњои Рањим Љалил» унвон дошта, ба ќалами А. Набиев мансуб аст. 

Муаллиф дар ин маќола саъй кардааст, ки дар бораи шаклу 

махсусиятњои бадеї ва воситањои адабию њунарие, ки Рањим Љалил дар 

эљоди румонњояш ба кор гирифтааст (хоњ бо муваффаќият, хоњ бо 

мањдудиятњо) сухан ронда, осори нависандаро ба таври љомеъ арзёбї 

мекунад [214, 112-128]. 

Мунаќќид дар маќола масъалањои «нисбатан умумии ѓоявию 

бадеї»-и румонњои нависанда, системаи образњо, тарзи сохтани банду 
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баст ва нигориши воќеаро «аз зовияи диди муайян» наќд карда, аз боби 

дигар унсурњои тасвири бадеї низ бо далел сухан кардааст. 

Наќди А. Набиев дар шинохти њунари Р. Љалил наќди бадеї ва 

њунарї буда, ў масъалањои «дараљаи тасвири таърих», «симои мардум ва 

инсони људогона», «сифати бо њам пайвастани воќеањо», «банду баст ва 

хусусиятњои жанрии» осори Рањим Љалилро «дар доираи мањорати 

нависанда» наќд ва арзёбї намудааст, ки њамчун таљрибаи тањќиќ нодир 

аст [214, 114-119]. 

Абдуманнон Насриддинов дар маќолаи «Њадиси хирад ва озодагї» 

романи С. Улуѓзода «Фирдавсї»-ро муфассал тањлил карда, онро 

«мањсули тафаккури бадеии имрўз» медонад ва арзиши бадеии онро 

муайян мекунад. Арзёбии бадеии образњои роман дар ќиёс бо њуљљатњои 

таърихї, сарнавишти Фирдавсї анљом гирифта, сипас мањорати 

нависанда дар тасвиркорї ва истифодаи забон нишон дода шудааст. Аз 

љумла, ў нигоштааст, ки «забон ва услуби нигориши воќеањову хислатњо 

дар роман ибратпазир аст» [216, 126].  

Муаллиф бо далелњо заминањои таърихї ва омилњои устувориву 

эътимодбахшии тарзи нигориши нависандаро собит месозад. 

Яке аз пањлўњои мубоњисаи кушодае, ки дар солњои 1987 ва 1988 

маљаллаи «Садои Шарќ» ташкил карда буд, арзёбии масъалањои дарки 

бадеии воќеият ва сабки њунарии нависандагон буд. Ду суоле, ки 

маљалла пиромуни масъалањои инкишофи насри муосир пешнињод карда 

буд, бевосита ба мањорати њунарї ва сабки нигориши нависандагон 

марбут мешуд. Суоли аввал ба љустуљўњои ѓоявии бадеї ва дувум ба 

«забони насри имрўза» дахл дошт, ки дар маљмўъ ба тамоюлњои њунарї 

ва сабки нигориши нависандагон дахл дорад. Аз ин љињат, табиист, ки 

аксари муаллифон дар маќолањояшон доир ба мањорати нависанда, 

балоѓати тасвир ва тарзи нигориш диќќат додаанд. Аз љумла М. 

Шукуров оид ба «таќлид ва тасвирњои ќолабї» [305, 106] дар насри 

тољикї сухан ронда, онро тамоюли номатлуби насри муосир таъбир 
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мекунад. Мунаќќид тамоюли гароиш ва иљтимоъгароии мањзро омили 

аслии аз эљоди осори асили бадеї фосила гирифтани баъзе аз 

ќаламкашон дониста, дар ин равиш аз таљрибаи судманди Љ.Икромї, С. 

Улуѓзода, Ф. Муњаммадиев, С. Турсун, Кўњзод, Сорбон ва дигарон ёд 

мекунад. Мунаќќид «навназарї, консепсияи хосаи иљтимоиву фалсафии 

нависанда ва бо чї ќувваи бадеї зоњир шудани он арзиши асари бадеиро 

дар таърихи адабиёт» њодисаи муњим шинохта, аз тањлили мушаххаси 

љараёни инкишофи наќд ба ин натиља мерасад: «Албатта, мавзўву 

масъалањои нав ва материали тоза, ки бунёди бадеии асареро ташкил 

кардааст, низ ањамияти калон дорад, лекин дар ин сурат њам меъёри 

асосии бањои асар њамоно на мавзўи материал, балки бинишу фањмиши 

нав, консепсияи замон ва ќањрамон хоњад буд. Ба назар чунин мерасад, 

ки аксари асарњои калони насри тољикии солњои 80 аз ин љињат дар роњи 

ѓаноафзоии адабиёт кам хизмат кардаанд, ё хизмате ба љо наовардаанд» 

[305, 110]. 

Мунаќќид «амиќбурди асосњои маънавии тадќиќи бадеї»-ро таъкид 

карда, онро василаи пешрафти адабиёт, мањорати њунарї ва тарзи 

нигориши нависанда медонад. Ба назари ў, мањз адабиёт «бо таъсири 

сухани олї ва тасвири бадеї фикру њисси инсонро ташаккул медињад ва 

ба сўи дарки фалсафаи њастии одамизоду љамъият рањнамун мегардад» 

[305, 114]. 

Масъалањои тозагии осори насрї, мавќеи њунарї ва сабки нависанда 

дар маќолањои Ў. Кўњзод, С. Абдулло, А. Абдуманнонов ба миён 

гузошта шудааст. Ў. Кўњзод масоили тозагии осори наср ва њодисањои 

таќлиду такрорро ба миён гузошта, аз љумла таъкид мекунад, ки «дар 

насри муосири мо асарњои бисёре њастанд, ки ба дониши мардум донише 

наафзудаанд, ба ќасри адабиёт хишти наве нашудаанд ва яке аз сабабњои 

ба чунин бебарорї дучор шудан таќлид ва такрор будааст» [197, 106]. 

Нависанда забони насри имрўзаро ба ду ќисм људо мекунад ва якеро 

«забони сершираву образдор» ва дигареро «забони таркиботаш муѓлаќ, 
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ба ибораи устод Айнї «заминаш вайрон» ва аз ин рў, бешираву 

бетаъсир» [197, 112] меномад.  

Дар ин мубоњиса, њамчунон ки дар наќди адабї суннат шудааст, ба 

масъалањои мањорати адабї ва сабки нависандагон кам таваљљуњ 

шудааст. Њатто дар муњокима њељ забоншиносе иштирок накарда, фаќат 

дар љамъбасти он Р. Ѓаффоров ва Б. Камолиддинов њузур пайдо карда, 

андешањояшонро оид ба масъалањои забони тољикї ва сабки нигориши 

баъзе аз нависандагон баён доштаанд. 

Забоншинос Р. Ѓаффоров андешаи Р. Њодизодаро дар бораи ду 

нуќсони љиддии забони наср-«камбаѓалии таркиби луѓавї, кам ањамият 

додан ба мавќеи калимањо, дурустии образњо, мантиќи сухан» ёд карда, 

онро сањењ медонад ва меафзояд: «Дар як матни хурд чанд карат такрор 

шудани айни як калима, ба љои луѓатњои шоеъ бе зарурати услубї 

истифода шудани муодилњои мањдуди мањаллии онњо, воќеан њам, 

нишони камзарфии сухан аст. Баъзењо ба таносуби калимањо низ дуруст 

эътибор намедињанд. Ѓалатњои грамматикї, вайрон кардани одитарин 

ќоидањои забон њам дар насри имрўзаамон кам нест… Ин айб он ваќт 

содир мешавад, ки ќаламкаш ќоидањои грамматикаи забони модарии 

худро бояду шояд надонад» [189, 110-112]. 

Бањси Б. Камолиддинов низ марбут ба ќоидањои забон аст, ки риояи 

онро барои нависандагон фарз медонад [195, 115-116]. 

Тавре ки аён гашт, дар мубоњиса њарчанд доир ба хусусияти бадеии 

осори нависандагон, мањорати њунарии онњо каму беш сухан рафта 

бошад њам, масъалањои сабки нигориш хеле мањдуд, фаќат дар доираи 

масъалањои забон, ќоидањои имло ва истифодаи калимаву иборањо 

матрањ шудааст. Ба ин тарз фањмидан ва тафсир кардани масъала барои 

муайян кардани сабки ин ё он нависанда, умуман ва бахусус, равияњои 

сабкии насри муосир ёрї нахоњад кард. 

Доир ба масъалањои назарї ва амалии мањорати њунарї ва сабки 

нависандагон маљалла баъзе маќолањо чоп кардааст, ки ба шинохти 



 
 

- 151 - 
 

амалии ин масъала нигаронида шудааст. Дар ин боб маќолањои 

Шамсиддин Солењ “Љустуљўњои эљодї дар њикояи муосир” ва Матлуба 

Хољаева “Усулњои тањќиќи услуб” муњим ба назар мерасанд. Ш. Солењ 

дар маќолаи зикршуда “болоравии тафаккури эстетикї”-ро яке аз 

омилњои тањаввули њикояи тољикї донистааст, ки мањорати њунарї ва 

сабки нигориши нависандагон љузъи он мебошад. Ба мушоњидаи ў 

“солњои охир нависандагон аз тасвири ќањрамонњои ќолабї, ки 

пойбанди истењсолот буданд, ба куллї даст кашидаанд ва ба инсон 

њамчун олами сағир назар андохта, њар якеро дар љањони худаш бо њама 

бешу ками маънавию зоњириаш мавриди андеша ќарор медодагї 

шуданд” [268, 76].  

Ин омилро муаллиф василаи ташаккул ва тањаввули поэтикаи 

њикояи тољикї таъбир карда, дар заминаи њикояњои Сорбон, С. Турсун, 

Б. Фирўз, А. Самадов, Љ. Акобиров ва дигарон баъзе тамоюлњои 

услубиро дар жанри њикоя мушаххас месозад, ки “банду баст, фазосозї, 

тасвири замони бадеї ва сохтори наќл” [268, 78] аз мушаххасоти он 

мебошад. 

М. Хољаева дар маќолаи ёдшуда љанбањои назарии тањќиќи сабки 

нависандагонро ба муњокима кашида, дар мисоли романи Сотим 

Улуѓзода “Фирдавсї”, Гулрухсор “Занони Сабзбањор”, Љ. Икромї 

“Дувоздањ дарвозаи Бухоро”, “Ман гунањкорам” ва повести Ф. 

Муњаммадиев “Шоњии япон” тафовути услубии ин нависандагонро 

вобаста ба љинси осори онњо муайян мекунад. Дар ин равиш муаллиф 

“аносири сабксоз”-ро,  ки “дар мундариља љойгиранд” ва “ба шакли асар 

таъсир расонида, ба тағйир ёфтани услуби он мусоидат мекунанд” [268, 

89], шиносої кардааст, ки таљрибаи ў арзиши назарї ва амалї дорад. 

Дар заминаи тањлилу арзёбињои анљомгирифта метавон хулоса кард, 

ки сабк шеваи хоси њар њунарманд дар баёни мавзўоти муштарак буда, 

ки фаќат ба худи ў ихтисос дорад. Њар њунарманде дар љустуљўи 

василањоест, ки то ба ёрии онњо дар зењни мардум таъсири хос ба вуљуд 
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оварад, таъсире, ки ба назари ў умдатарин вазифаи наќќошии ўст. Сабк 

дар тарзи нигориши ин ё он нависанда «ба расму тарзи баён ишора 

дорад, тадбиру тамњиде аст, ки нависанда дар навиштан ба кор мегирад, 

бад-ин маънї, ки интихоби калима, сохтмони дастурї, забони маљозї, 

таљониси њуруф ва дигар услубњои савтї дар эљоди сабк дохил њастанд» 

[268, 79].  

Мутаассифона, дар наќди адабиёти тољик, аз љумла маводе, ки дар 

давраи мавриди назар дар маљаллаи «Садои Шарќ» чоп шудаанд, 

хусусиятњои сабки осори нависандагон њаматарафа тањлил ва тањќиќ 

нашудаанд, ки аз кўтоњињои наќд аст. 

Тањлилњои анљомгирифта гувоњи онанд, ки маљаллаи «Садои Шарќ» 

дар наќд ва арзёбии мањорати њунарї ва сабки нависандагон равиши 

хосро пеш гирифта, барои ошкор сохтани хусусиятњои бадеї ва сабки 

баъзе нависандагон талош кардааст ва бо нашри маќолањову таќризњо 

ин масъаларо муттасил пайгирї намудааст. Дар маводи чопшуда 

масъалањои муњими њунари нависандагї, мањорати тасвиркорї, усули 

офариниши образи бадеї, характерњо ва таносуби воќеият бо тахайюли 

бадеї арзёбї шудаанд. Дар наќди ин мавзўъ мазмунро дар либоси зебои 

бадеї тасвир кардан мањорат ва њунари санъаткорї таъбир шудааст. 

Мунаќќидон мањорати нависандаро дар заминаи осори мушаххаси 

бадеї тањлил ва арзёбї карда, дар ин замина фардияти њунарии онро 

ошкор намудаанд. Маќолањои С. Табаров «Њаким Карим ва новеллаи 

советии тољик», М. Шукуров «Тањќиќи бадеї ва љанбаи публитсистї», Р. 

Амонов «Сухани нав дар бораи Бухоро», А. Сайфуллоев «Бурду бохти 

санъаткор», А. Набиев « Бархе аз вижагињои њунарии румонњои Рањим 

Љалил», М. Раљабов «Тазоњуроти бадеии зиндагии хусусї» ва ѓайра 

хусусиятњои забонї ва услуби фардии нависандагонро дар офаридани 

образњои бадеї мавриди муњокима ќарор дода, дар заминаи тањќиќи 

хусусиятњои забонї ва усули тасвир имтиёзоти бадеии тарзи нигориши 

нависандаро нишон додаанд. Дар ин гуна арзёбињо вазифаи 
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коммуникативї ва зебоишинохтии забон њамчун василаи тасвири бадеї 

мушаххас гардидааст. 

Дар маводе, ки маљалла нимаи дуюми солњои њаштод ва ибтидои 

навад чоп кардааст, масъалаи њамчун падидаи њунарї шинохтани осори 

насрї имтиёз дошта, мунаќќидон ба тањќиќи пањлуњои зебоишинохтии 

таълифоти нависандагон талош кардаанд. Дар маќолањову таќризњо 

эљодиёти нависандагони алоњида њамчун падидаи њунарї наќд шуда, дар 

зимн љустуљўњои бадеии онон бањогузорї шудааст. Хусусияти бадеї ва 

сабки нигориши нависандагон дар таълифоти М. Шукуров, А. 

Сайфуллоев, Х.Шарифов, А. Набиев ва нафарони дигар ба сароњат 

ќазоват шуда, ташаккул ва тањаввули ин равиш ба амиќбурди асосњои 

маънавии тадќиќи бадеї вобаста дониста шудааст.  
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Хулоса 

Дар заминаи наќд ва арзёбии маводи дар маљаллаи «Садои Шарќ» 

чопшуда метавон ба ин натиља расид, ки дар давраи мавриди назар њаёти 

адабї зери таъсири сиёсати њизб ва давлати Шўравї љараён дошта, 

сиёсати адабї, аз љумла дар соњаи наќди адабї ба воситаи ќарорњои 

анљуманњои њизби коммунист, ќарорњои њизбии љумхуриявї ва 

Иттифоќи нависандагон амалї карда мешуд. 

Мувофиќи хулосаи тадќиќотии мо маводи дар маљалла нашршуда 

собит месозад, ки равиши асосии инкишофи наќди адабиро 

нишондодњои дастурї муайян мекардааст. Бинобар ин, наќд фармудањои 

њизбу давлатро барномаи фаъолият ќарор дода, дар асоси онњо амал 

мекард. Адибон ва мунаќќидон дар маќолањову гузоришњои дар маљалла 

интишоршуда аз ин ќарорњо дастгирї карда, рањнамои сиёсати адабию 

фарњангии њизбу давлат будани адабиёт ва наќди адабиро таблиѓ ва 

таъкид мекарданд. Дар мањолањо мурољиат ба њуљљатњои расмї њам 

василаи ифодаи садоќат буд, њам њимоят аз мухолифон. Дар њама маврид 

њамчун сармашќи фаъолият будани ќарорњои њизб таъкид мешуд. 

Адибон ва мунаќќидон кўшиш мекарданд, ки талаботи мафкуравии 

њизбро дар маќолањояшон бо масъалањои њаёти адабї мутобиќ карда 

бошанд. Дар ин замина дар њамаи маќолањо зодаи даврони Шўравї ва 

дастёри њизб будани адабиёт, аз љумла, наќди адабї таъкид мешуд. 

Роњбар ва тарбиятгари адибон њизби коммунист дониста мешуд. 

Зимни пажўњиши мавзўъ ба чунин натиља расидем: 

1. Дар заминаи таъсири њамин равиши мафкуравї наќди тољик арзи 

њастї кард ва аз солњои 20-30 сар карда, тадриљан ташаккул ёфт. Дар 

солњои 70-90 анвои жанрии рисолањо, маќолањову таќризњо, портретњои 

эљодї, эссе, китобиёт, маќолањои љашниву мубоњисавї, суњбати гирди 

миз ва монанди ин арзи њастї карданд, ки онњо маводи асосии наќди 

адабї буданд. 
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2. Дар маводе, ки дар ин замина маљаллаи «Садои Шарќ» ба чоп 

расонидааст, мавзўъ, тамоюлоти ѓоявї ва муносибати он бо воќеият 

арзёбї шудааст. Дар он мавод наќду тањлили мавзўъ ва наќли мазмун 

бар арзёбии бадеї афзалият дошта, арзиши осори адибон дар заминаи 

бархўрди шоирону нависандагон бо самти мавзўии асар муайян 

гардидааст.  

3. Вазъи наќди адабї дар маљлисњои расмї, анљуманњои 

нависандагон, доирањои илмї ва маќолаву гузоришњои ба вазъи наќди 

наќд ихтисосёфта баррасї мешуд. Таърихи наќд таърихи андешаву 

мулоњизањо дар бораи он низ буд. Дар ин равиш маљалла маќолањои 

мунаќќидон С. Табаров, М. Шукуров, Х. Отахонова, А. Сайфуллоев, Х. 

Шарифов, А. Сатторов, Ю. Акбаров, Х. Шодиќулов ва дигаронро чоп 

кардааст, ки андешањояшонро оид ба вазъи адабиёт фаро мегирифт. 

Наќди адабї дар доираи мањдуди идеологї (мафкуравї) амал мекарда 

бошад њам, аз љињати методологї ва назарї тадриљан ќавї мешуд, 

масъалахои адабиёти муосир, назму насрро ба муњокима мекашид, 

таъсираш ба љараёни адабї эњсос мешуд. Вай њамчун љузъи муњими 

адабиёту фарњанг ва афкори илмию адабї дар љомеа маќом пайдо 

мекард. 

4. Мутобиќи тадќиќоти мо маќолањои чопшуда ташаккули тадриљии 

наќди адабї ва аз љињати њунар ба наќди русї наздик шудани онро 

нишон медињад. Ба њам ќаробат пайдо кардани масъалањои куллии 

зебоишиносї ва назарияи адабиёт низ дар маводи чопшуда ба мушоњида 

мерасад. Назари воќеъбин имконият фароњам овардааст, ки наќди адабї 

аз мавќеи таърихият ба масъалањои анъана ва навоварї, робитаи 

адабиёти гузаштаву имрўза ва нављўињо дар ин замина муносибат 

намояд. Мавќеи мафкуравї ва иљтимоии наќд наќши онро дар љараёни 

инкишофи адабиёт муайян мекард.  

5. Наќди адабї дар баробари арзёбии осори адабї ба тањлилу 

баррасии наќди наќд низ даст ёфт. Бар асоси тадќиќоти мо дар ин 

замина маќолањои С. Табаров, М. Шукуров, А. Сатторов, А. Њакимов, 
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Ю. Акбаров ва дигарон, ки маљалла мутассил чоп кардааст, таъсиргузор 

буданд. Дар маќолањое, ки марбути наќди наќд њастанд, дастовардњои он 

арзёбї шуда, меъёри бањо додан ба осори адабї муайян карда шудааст, 

ки ин равиш савияи њунарии мунаќќид ва наќдро низ муайян мекунад, ки 

то љое ифодагари таърих ва равиши инкишофи наќди адабї низ 

мебошад.  

6. Дар маќолањои нашршуда мунаќќидон ба масъалањои хусусияти 

бадеии шеър диќќат дода, доир ба бурду бохт ва дигар масоили њунарии 

он андеша рондаанд. Дар ин равиш масъалаи њиссиёти шахсї ва 

гражданї дар шеър мавриди бањси љиддии наќди адабї ќарор доштааст. 

Эњсоси шахсї ва руњияи инфиродии фард дар шеър решањои ќадима 

дошта, наќди замон ба ин масъала назари манфї дошт ва марбут мешуд 

ба мањдудиятњои идеологие, ки барои шахс таъин шуда буд. Ин равиш 

дар як давраи муайян наќди адабиро аз масири аслии шинохти шеър ва 

махсусиятњои мундариљавию њунарии он дур доштааст. 

7. Натиљаи пажўњиш бозгўи он аст, ки муборизаи идеологї асоси 

мавзўи иљтимоии наср ќарор гирифта, наќди наср дар маќолањои 

нашршуда асоси идеологї дошта, дар ин замина наќши мавзўъњои 

иљтимої дар инкишофи наср муайян гардидааст. Ин гуна маќолањои 

танќидї хусусияти иљтимоии публитсистї дошта, метавон онро наќди 

рўзномавї низ унвон кард. Мавзўъњои мењнат, кишоварзї, зањмати 

табаќањои гуногуни љомеа (коргару муаллим, табибу њунарманд ва ѓ.) 

асоси арзёбињои тањлилиро дар наќди адабии маљалла ташкил додааст. 

Проблемаи асосии методологии адабиёт дар наќд таносуби таъриху 

замони њозира дониста шуда, дар шароити сохтмони сотсиалистї наќд 

романи таърихиро дар ин равиш муассир њисоб кардааст. 

8. Наќди адабї типњои ќањрамони адабиёти ин давраро муайян 

карда, ходимони сиёсї, инкилобї, давлатї, роњбарони њизбу давлат, 

шахсиятњои маъруфи таърихї ва фарњангиро чењрањои таъсиргузор дар 

ин равиш муаррифї кардааст. Наќд типњои замониро, ки ѓояњои њизбу 

давлатро ифода мекунанд, мусбат мешуморид. Дар ин замина масъалаи 
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ќањрамони нави адабиёт дар наќди ин давра проблемаи мењварї ба 

шумор меравад. Талаби тасвири инсони фаъоли љомеаи Шўравї низ аз 

њадафњои њунарии наќди адабї буда, ба арзёбии образи зан эътибори хос 

дода шудааст. 

9. Зимни тањќиќ ба хулоса омадем, ки маљалла дар наќди осори 

бадеї ба унсурњои асосии эљоди бадеї-характер, образ, сохтор, забону 

тарзи баён бештар таваљљуњ карда, дар ин росто мањорати њунарї ва 

сабки нависандагонро арзёбї намудааст. Меъёри арзёбї хуб донистани 

мероси классикї, адабиёти халќњои дигар ва таљрибаи њаёт эътироф 

шуда, зебоии асари бадеї ќисми таркибии мањорати њунарї ва арзиши 

зебоишинохтии он дониста шудааст. 

10. Таваљљуњ ба тањлили мавзўъ ва тамоюлњои ѓоявї асоси 

љустуљўњои муаллифони маќолањои чопшударо ташкил дода, дар ин 

равиш тањлили иљтимоии назму наср, муносибати он ба донишу њикмат, 

пешрафти љомеа, бо назардошти наќши лирикаи њиссї ва гражданї, 

салиќаи њунарї ва тасвири бадеї амалї шудааст. Дар наќд мавзўъњои 

Ватану ватандўстї, обзори шеъру насри солона, эљодиёти шоирони 

љавон, масъалањои интернатсионализм, халќпарварї, ишќ ва ахлоќї, 

иљтимої арзёбї шудаанд. Дар маќолањо тамоюлоти ѓоявии осори шоиру 

нависандагон дар заминаи тасвири инсони нав анљом гирифта, бурду 

бохти осори адабї дар ин росто нишон дода шудааст. Тамоюли иљтимої 

дар наќд «гражданият»-ро моњияти њунарии осори бадеї шинохтааст, ки 

падидаи замон буд. 

11. Таваљљуњ ба наќди шеър ва жанрњои он дар маќолањое, ки 

маљалла чоп кардааст, афзоиш ёфта, дар ин равиш наќди достон љойгоњи 

хос доштааст. Муаллифон ба арзёбии навъњои достон таваљљуњ карда, 

дар шинохти хусусиятњои жанрии он саъй намудаанд. Дар маљмўъ дар 

маќолањои танќидии дар ин боб нашршуда муаллифон пешрафти 

достонро дар мисоли эљодиёти М. Турсунзода, М. Миршакар, А. 

Шукўњї, Ѓаффор Мирзо, М. Ќаноат ва дигарон муайян карда, достони 

лирикиро падидаи нав дар адабиёти тољик шинохтаанд. 
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12. Дар аксари маќолањои оид ба масъалаи ќањрамони лирикї 

чопшуда, ќањрамони лирикї натиљаи љустуљўи дунёи маънавии инсон 

дар достон шинохта шуда, зуњури чењраи маънавии он омили ривољи 

шеъри фалсафї дониста шудааст. Дар ин навъи арзёбї субъекти лирикї 

муборизи дунёи куњнаву нав буда, ќањрамони лирикї шахсияти 

мутобиќи замон ва мафкураи давр мебошад. 

13. Натиљаи пажўњиш бозгўи он аст, ки Маљалла таљрибаи наќди 

шўравии давраи мавриди назарро асоси фаъолият карор дода, ба ироа ва 

њалли муњимтарин масъалањои назарї ва амалии адабї то љое, ки 

имконпазир буда, даст ёфтааст.Фаъолияти маљалла дар ин равиш 

садоќати онро ба ягонагии ѓоявию њунарии наќди замони Шўравї собит 

мекунад, ки гоњо бар зарари адабиёти асил низ сурат гирифтааст. 
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