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Таќризи 

роњбари илмї ба диссертатсияи номзадии Ќодирова Дилноза Лутфуллоевна 

дар мавзўи “Наќши маљаллаи “Садои Шарќ” дар наќди адабии тољикии 

солњои 70-90-и садаи ХХ», аз рўйи  ихтисоси 10.01.01.- Адабиёти  тољик 

Дар ташаккул ва тањаввули наќди адабї дар солњои 70-90-и садаи ХХ 

наќши маљаллаи «Садои Шарќ» назаррас буда, нафақат воқеияти ҳаёти 

адабиро инъикос кардааст, балки бо нашри маводи танқидӣ ба ҷараёни инкишофи 

адабиёт, аз ҷумла нақди адабӣ низ таъсир гузоштааст. Тањќиќ ва арзёбии ин 

масъала имкон медињад, ки дар заминаи маводи мушаххаси адабию танќидї 

равишњои асосии назарї ва амалии наќди адабии он давра ва њусну ќубњи он 

муайян карда шавад. 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 њам кард. 

Диссертант Ќодирова Д.Л. дар асоси сарчашмањо ва маводи 

пурарзиши тадќиќотї ва муњокимаю муќоисаи афкори мухталифи илмию 

назарї дар мавзўи“Наќши маљаллаи “Садои Шарќ” дар наќди адабии 

тољикии солњои 70-90-и садаи ХХ» тањќиќоти пурарзиш анљом додааст. 

Дар натиља бо тањлили воќеияти њаёти адабї дар солњои мавриди назар 

гоҳо ба ҳам мувофиқат накардани равишҳои инкишофи адабиёти тоҷик ва 

нақди адабиро тасдиқ намуда, ба омилҳои дохиливу берунӣ ва қонуниятҳои 

тараққиёти дохилии адабиёт алоқаманд гардонидааст.Омўзиш ва арзёбии 

маводе, ки дар ин замина дар маљаллаи «Садои Шарќ» чоп шудаанд, 

имкон фароњам меоварад, ки равишњо ва љараёнњои инкишофи наќди 

адабї бо дарназардошти воқеияти ҳаёти адабӣ арзёбӣ ва муайян карда 

шавад. Муайян ва мушаххас намудани ин масъала бо тадќиќоти 

диссертатсионї таъкид бар ањамияти мавзўъ дорад. Њамчунин, омўзиши ин 

мавзўъ барои муайян намудани љустуљўњои илмии мунаќќидон, 

алоќамандии наќд бо афкори иљтимоиву фарњангї, њунарї ва њаёти 
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љамъиятиву адабии ин давра мусоидат мекунад, ки низ бар ањамият ва 

арзишмандии мавзўи тадќиќот далел мебошад. 

Дар боби аввали диссертатсия “Масъалањои назарї ва равишњои  наќди 

адабї дар маљаллаи «Садои Шарќ»”, дар заминаи маводи маљалла моҳияти 

сиёсати адабии замони Шуравӣ ва таъсири он ба раванди инкишофи нақди адабӣ 

арзёбӣ шуда, собит шудааст, ки сиёсати адабиро дар замони Шўравї ќарорњои 

њизби рањнамо, нишондодњои анљуманњо, муайян мекард. Дар заминаи 

таҳқиқи масъалаи жанрњои наќди адабї ва махсусияти тањлили онњо, 

хусусияти жанри маќола ва чењраи адабї дар мабнои воќеиятњои адабии ин 

давра тањлил ва арзёбї шуда, собит шудааст, ки хусусияти муҳими 

мундариҷавии мақолаҳо ва чењрањои адабї иборат аз он аст, ки муаллифон 

дар ваќти тањлил ва арзёбии асарњо, пеш аз њама, ба мавзўи асар таваљљўњ 

кардаанд. Маќолањодар мисоли таълифоти Р. Амонов, М. Шукуров, С. 

Табаров, А. Сайфуллоев, А. Сатторов, Љ. Баќозода ва дигарон ба таври 

муфассал тањлил ва арзёбї шудааст.Дар сањифањои маљаллаи «Садои 

Шарќ» чењрањои адабии Мирзо Турсунзода, Муњаммадљон Рањимї, 

Мирсаид Миршакар, Абдусалом Дењотї, Сотим Улуѓзода, Рањим Љалил ва 

дигарон тањлил шудаааст. Маљаллаи “Садои Шарќ” як силсила чењрањои 

адабиро чоп кардааст, ки маќолоти М. Шукуров, А. Набавї, С. Табаров, 

А. Сайфуллоев, Ю. Акбаров, Р. Ҳодизода ва А. Абдураҳмонов ба ин мавзўъ 

бахшида шудаанд. Њамчунин, мушкилоти наќди наќд, моњият ва ҷанбаи 

ҳунарии он арзёбӣ шудааст.  

Боби дувуми рисола “Наќди шеър ва хусусияти он”ба тањќиќи масъалаи 

равиши нақди мавзӯиву ғоявӣ ва жанрӣ бахшида шуда, пайвандњои осори 

адабиро бо њаёти љомеа таъкид намудааст. Тањлили маќолотиМ. Шукуров, 

Х. Мирзозода,Ю. Бобоев, Ш. Њусейнзода,А. Сайфуллоев, Р. Ҳодизода,Р. 

Мусулмонќулов, А. Сатторов,А. Абдуманнонов, Њ. Шодиќулов ва чанде 

дигарон бањси вазъияти адабии танќиди адабии тољик, бахусус наќди 

шеърро равшан месозад. Дар рисола собит шудааст, ки дар охири солњои 

70 ва аввали солњои 80 ноќидон чиддан ба тањлили мавзўву мундариља ва 
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ѓояи шеър машѓул шуда, тањќиќи масъалањои инкишофи назми муосири 

тољикро баррасї намудаанд. Муњаќќиќонба шарњи масъалањои анъана ва 

навоварї пардохта, ин њаќиќатро дар мисоли эљодиёти Айнї, Лоњутї, М. 

Турсунзода, Пайрав, Њ. Юсуфї, М. Миршакар, М. Ќаноат, Лоиќ, Бозор 

Собир, Ќутбї Ќиром ва дигарон арзёбї кардааст. 

Дар бисёре аз мақолаҳое, ки дар ин давра дар маҷалла чоп шудаанд, 

хусусияти жанрии ашъори шоирон низ мавриди таҳлилу арзёбӣқарор 

гирифтааст. Дар ин замина мақолаҳои А. Сатторов “Самараи меҳнат ва 

ҷустуҷӯ”, Х. Шарифов “Камоли маҳорат”, М. Шукуров “Болу пари 

достон”, А. Ҳакимов “Аз ғазал то шеъри озод”, Х. Отахонова “Достон ва 

ҳақиқати зиндагӣ”, А. Сайфуллоев “Достони Сино”, Ю. Акбаров “Дар 

роҳи ҷустуҷӯ” ва ғайра дар боби хусусиятҳои сохтории шеър ҷолиб буда, 

дар диссертатсия моҳияти андешаҳои мунаққидон арзёбӣ шудааст. 

Њамчунин, дар фасли људогона “Хусусияти бадеии шеър ва наќди он” 

арзёбии сохтори бадеии шеърмавриди тадқиқ қарор гирифта, яке аз 

камбудиҳои нақдро камтаваљљўњии он ба шинохт ва арзёбии хусусиятњои 

бадеии шеър донистаанд. Бо вуљуди ин дар давраи мавриди назар 

хусусиятњои бадеии шеър мавриди таваљљуњи наќд ва мунаќќидони алоњида 

ќарор доштааст. Масъалањои бадеияти шеър ќариб дар охири њар маќола 

ба муњокима кашида шуда, бештар ба тарзи офариниши образ, банду баст 

ва сужа таваљљуњ кардаанд. Масъалањои балоѓати шеър анќариб мавриди 

назар ќарор нагирифтааст. Њамчунин, дар масъалаи сабки эљод ва тарзи 

корбасти он низ назарњои умумї ба мушоњида мерасад. 

Боби савуми диссертатсия, ки “Наќди насри бадеї ва равишҳои ҳунарии 

он”, дар заминаи маводи таҳқиқї ба масоили тамоюлҳои ғоявӣ ва иҷтимоии 

нақди наср,- гароишҳои мунаққидон ба нақди ғоявиву иҷтимоӣ бахшида шуда, 

паҳлўҳои мусбат ва манфии он мушаххас гардидааст. Табиист, ки дар нашри 

маќолањо маљаллаи «Садои Шарќ» низ њамин равиши наќди адабиро 

пайравї ва амалї мекард. Дар тањлили маќолањоасолати асили наср дар 

ѓоянокии онњо шинохта шуда, дар ќиёс бо андешањои С. Табаров, Ю. 
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Бобоев ва М. Шукуров арзёбӣ гардидааст. Дар заминаи маводе, ки дар 

маҷалла чоп шудаст, метавон гуфт, ки наќди наср дар тамоюлнокии ѓоявиву 

иљтимоии худ гуногунранг буда, баъзе маќолањо њадафи сирф идеологї 

доранд ва баъзеи дигар хусусияти публитсистикаи иљтимоиро ба худ 

гирифтаанд.Њамчунин, масъалаи ќањрамони насри бадеї ва мушаххасоти 

ондар маводи интиқодии маљаллаи «Садои Шарќ» баррасӣ шудааст.  

Дар фасли људогонаи ин боби диссертатсиямавзўи “Наќди љустуљўњои 

бадеї ва сабки нависандагон” дар заминаи љустуљўњои бадеии 

нависандагон арзёбї шудааст. Ин тамоюли наќд дар маќолањои М. 

Шукуров, Ш. Њусейнзода, С. Табаров, А. Сайфуллоев, Х. Шарифов, А. 

Набиев, Р. Мусулмонќулов ва А. Насриддинов хеле барљаста арзи вуљуд 

кардааст, ки дар диссертатсия баррасӣ шудааст.Муаллифи диссертатсия ба 

маќолањое бештар таваљљуњ зоњир намудааст, ки дар ин равиш аз таљрибаи 

судманди Љ. Икромї, С. Улуѓзода, Ф. Муњаммадиев, С. Турсун, Кўњзод, 

Сорбон ва дигарон бахшида шудаанд.  

Дар хулосаи диссертатсия натиљањоивазъи наќди адабии тољикиисолњои 

70-90-и садаи ХХ баррасї шуда, таърихи наќд андешаву мулоњизањои 

гуногуни наќди адабирофароњам оварда, дар асоси сарчашмањо ва маводи 

тадќиќотї анљомёфта, дар заминаи наќди осори шоирону нависандагони 

муосир ва тањлили таълифоти гуногуни илмї  ва тадќиќотї сурат 

гирифтааст. 

Дар маљмўъ дар диссертатсия вазъи наќди адабї дар солњои 70 ва 90-и 

садаи ХХ дар заминаи маводе, ки дар маљаллаи «Садои Шарќ» чоп 

шудаанд, баррасї гардида, њадафи аслї муайян кардани наќши маљалла 

дар ташаккул ва тањаввули наќди адабии тољик, тањќиќ ва арзёбии 

масъалањои назарї ва худогоњии наќди адабї, 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 иљти-мої, наќди 






