
ХУЛОСАИ
комиссияи экспертии шурои диссертатсионии 6В.КОА-020 назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба диссертатсияи Абдусаломзода 
Абдумалик Маҳмадулло дар мавзуи «Шеъри нав ва таҳаввули анъанаи 
манзумасарой (бар мабнои манзумаҳои Нимо Юшиҷ, Сиёвуши Касроӣ, 
Суҳроб Сипеҳрӣ ва Аскар Ҳаким)», ки барои дарёфти дараҷаи илмии 
доктори фалсафа (Рй.О) - доктор аз рӯйи ихтисоси 60020900 - Шарқшиносӣ 

(60020902 - Адабиёти форс) пешниҳод шудааст.

Диссертатсияи Абдусаломзода Абдумалик Маҳмадулло ба таҳлилу 
баррасии ҷараёни таҳаввули манзумасароӣ дар шеъри муосири форсӣва 
тоҷикӣ бахшида шудааст. Воқеан яке аз мавзуъҳои камтаҳқиқшуда дар 
шеъри муосири Эрон масъалаи тағйиру дигаргуниест, ки бар асари 
пайдойши «шеъри нав» дар манзумасароӣ ё маснависароӣ дар адабиёти 
муосир ба вуҷуд омадааст.

Гувоҳи аҳамияти таҳқиқ дар он аст, ки барои аввалин бор дар 
адабиётшиносии тоҷик мавзӯи «шеъри нав» ва таҳаввули суннати 
манзумасароӣ ба таври монографӣ мавриди баррасӣ қарор мегирад.

Унвонҷӯ бар ин назар аст, ки шикастани суннати манзумасароӣ низ 
дар шеъри муосир аз тарафи Нимо анҷом шудааст. Ин аст, ки: таъсири 
манзумаҳои Нимо Юшиҷ бар шоирони зиёде мисли С. Касроӣ, С. Сипеҳрӣ, 
М. Шаҳриёр, ки бо арӯзи нимоӣ манзума сурудаанд маҳсус аст.

Шеваи Нимо ба таври умум ба шеъри шоирони дигар кишварҳои 
форсизабон низ асар намудааст. Диссертатант хусуссият ва дараҷаи ин 
таъсирро дар манзумаҳои шоирони муосири тоҷик, аз ҷумла М.Қаноат ва 
А.Ҳаким мавриди арзёбӣ қарор додааст, ки ин ҷанба низ аз аҳамияти 
тахқиқ дарак медиҳад.

Дар адабиётшиносии тоҷик низ, то ба ҳол ба ҷуз мақолаҳои ҷудогона 
пажӯҳиши мукаммале дар атрофи ин мавзуъ тасниф нашудааст.

Навоварии таҳқиқ дар он зоҳир мешавад, ки барои нахустин бор дар 
адабиётшиносии тоҷик зуҳури манзума (маснавиҳои навпардозона) ба таври 
ҷомеъ дар мисоли мавзуъ ва муҳтавои манзумаҳои Нимо Юшиҷ шохисҳо ва 
хусусияти бидъату навпардозии шоир дар халқи онҳо, умумият ва тафовути 
манзумаҳо аз маснавии суннатӣ, таъсирпазирии пайравони мактаби вай аз 
ин шеваи сароиш мавриди арзёбии мушикофона қарор мегирад. Масъалаи 
дигаре, ки метавонад нишонӣ навгонӣ дар таълифи рисола бошад, қиёси 
манзумаҳои пайравони мактабаш ва маснавиҳои шоирони тоҷик мебошад, 
ки мавзӯи тозае маҳсуб мешавад.

Унвонҷӯ дар раванди иҷрои кори диссертатсионӣ ба ҳалли масъалаҳои 
алоқаманд ба мавзӯъ аз таҷрибаи муҳаққиқону адабиётшиносони маъруф

1



Яҳёи Ориянпур, Ризо Бароҳанӣ, Муҳаммадризо Шафеии Кадканӣ, 
Абдулҳусайни Зарринкӯб, Комёр Обидӣ, Сируси Шамисо, С. Муҳоҷиронӣ, 
В.Б. Кляшторина, X. Отахонова, Ш. Ҳусейнзода, Р. Ҳодизода, Р. Амонов, 
Ш. Раҳмонов, У. Сафар ва дигарон зимни таҳқиқ истифода кардааст.

Диссертатсияи Абдусаломзода А.М. аз нигоҳи сохтор ва банду баст 
дорои муқаддима, се боб, хулоса ва рӯйхати адабиёт буда, аз нигоҳи 
фарогирии масъалаҳо ба сохтори илмӣ созгор аст.

Боби аввали диссертатсия «Нимо ва таҳаввули шеъри нави форсӣ» 
фарогири се зерфасл буда, дар зерфасли аввал заминаҳои пайдоиши шеъри 
нав мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст.

Дар ин фасл ҳамчунин зикр шуда, ки тамоми дигаргуниҳое, ки дар 
муҳтаво ва шакли шеъри форсӣ дар оғози аср падид омада, бо 
таъсирпазирии андешамандону адибону шоирони кишвар аз фарҳангу 
адаби Аврупо, бахусус Фаронса иртиботи зич доштааст.

Зерфасли дувум ба таҳқиқи нақши Нимо дар таҳаввули манзумасароӣ 
бахшида шудааст. Ба андешаи диссертант масири эҷодии Нимо бахшҳои 
асливу фаръии пуршуморе дорад, ки барои шинохти комили шоир зарур 
аст, тамоми ҷанбаҳои фаъолияти ӯ ба таври амиқ омӯхта шавад. Бахше аз 
зерфасли дуюм ба таҳлили баррасии манзумаи «Афсона» ва нақши он дар 
зуҳуру шаклгирии «шеъри нав»-и форсӣ ихтисос дорад.

Манзумаи «Мурғи омин» унвони зерфасли сеюм аст, ки ба таҳлилу 
арзёбии ин асари маъруфи Нимо бахшида шудааст. Бар асоси хулосаи 
диссертант мурғон дар девони шоир ҷойгоҳи хоса доранд. Мурғ яке аз 
такякаломҳои шеъри Нимо маҳсуб мешавад. Бархе аз мурғони Нимо вуҷуди 
воқеӣ доранд, бархе аз забони устураву ривоятҳо интихоб шуда ва гурӯҳе 
мурғони хаёлӣ ё барсохтаи худи Нимо мебошанд. Ҳар мурғе вижагиҳои хос, 
хосияту сиришти ҷудогона, ҷаҳони мунҳасир ба фардро дорост. Аксари 
мурғони Нимо тамсил ё рамзанд.

Диссертант дар боби баъдӣ манзмумаҳоеро таҳқиқ менамояд, ки дар 
тӯли замон бо пайравӣ аз сабку салиқаи Нимо аз тарафи пайравони мактаби 
ӯ офарида шудаанд. Яке аз шоироне, ки баъд аз Нимо гоми муассире дар 
ҷодаи ӯ бардошт ва бо сабку шеваи нимоӣ манзума офарид, Сиёваши 
Касроӣ буд. Аз ин рӯ дар зерфасли дуюми боби мазкур манзумаҳои 
С.Касроӣ «Ораши камонгир» ва «Муҳраи сурх» таҳлилу арзёбӣ гардидаанд.

«Ораши камонгир»-ро дар адабиётшиносии Эрон ҳамчун асари 
ҳамосӣ шинохтаанд. Бо шумори ин ки аксари ҳамосаҳо ҷанбаи нерӯманди 
устуравӣ доранд, дар зермавзӯи ин қисмат устураи «Ораши камонгир» дар 
адаби форсӣ арзёбӣ шудааст.
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Қайд шуда, ки Ораше, ки дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ омада, бо 
Ораши Сиёвуши Касроӣ қиёс гардидааст. Дар идомаи мавзуъ бозтоби 
чеҳраи Ораш дар манзумаи «Ораши камонгир» баррасӣ гардидааст.

Манзумаи «Муҳраи сурх», ки шоир мавриди таҳлил қарор гирифта, 
вопасин шоҳкори шоир мебошад, ки замони ҳиҷрати ӯ дар Москов таълиф 
шудааст.

Манзума дар қолаби нимоӣ, дар баҳри раҷаз, бо адами риояти 
баробарии тӯлии мисраъҳо эҷод шудааст. Ба андешаи унвонҷӯ яке аз 
вижагиҳои сабкии ҳунарии шоири С.Касроӣ аз он иборат аст, ки зимни 
баёни ривоят пас аз расидан ба мақтае аз матни мавриди назар, таъсири 
сухани тарафи муколамаро ба мухотабаш барандоз мекунад ва таъсири 
сухану тағйиру ҳолати равонии мусоҳибро бозтоби ҳунарӣ медиҳад. Мавсуф 
ба ҷанбаи мусиқоии вожагони шеър, ҳуруфи мушобеҳ, лаҳн, таваққуфҳо, 
таъвизи.сохтори ҷумлаҳо таваҷҷуҳи хоса дорад.

Диссертант бар ин назар аст, ки дар «Муҳраи сурх» ороишҳои бадеӣ 
камтар ба назар расида, нерӯи андеша пешӣ дорад, вале гоҳо истиороту 
ташбеҳоти калидӣ, ки вуҷудашон сахт лозим аст, ҷо ба ҷо ба чашм мехӯрад. 
Чунин шеваи поёнбандии манзума низ яке аз вижагиҳои кори шоирони 
мактаби Нимо аст.

Дар зерфасли дигар манзумаҳои «Садои пойи об» ва «Мусофир»-и 
Суҳроби Сипеҳрӣ мавриди таҳқиқу қиёс қарор гирифтаанд. Матолибе, ки 
дар манзумаи «Садои пойи об» матраҳ аст, бо тамоми тозагиву навоварие, 
ки шомил аст дар сунану анъанаҳову фарҳанги миллӣ дорад.

Нуктаи дигаре, ки дар манзума ҷалби таваҷҷуҳ мекунад биниши 
тозаи шоир дар шинохту арзёбии падидаҳо, аносири перомуну табиат аст, 
ки бояд дар ҳамон аслашон шинохта шаванд.

Ба ақидаи диссертант Суҳроби Сипеҳрӣ дар манзумаи «Садойи пойи 
об» дар маҷмӯъ ҳадафи бузурги Нимо Юшиҷро дар заминаи таҳаққуқи 
навовариву таҷаддуд, дар офариниши шеър, наздик сохтани шеър бо 
табиати забон камол бахшидааст.

Боби севуми дисертатсияи ба арзёбии таъсири мактаби ҳунарии 
Нимо ва шеъри муосири тоҷик бахшида шудааст.

Дар хулосаи диссертатсия ба таври васеъ натиҷаҳои пажӯҳишҳои 
анҷомдодаи муҳаққиқ баён гардидаанд. Рӯйхатти адабиёт ҷавобгӯйи меъёрҳои 
мавҷудааст.

Диссертатсия ба талаботи бандҳои 31-33-и Тартиби додани дараҷаҳои 
илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 
2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад. Диссертатсия дорои 
мазмун ва мантиқи ягонаи дохилӣ мебошад. Натиҷа ва нуктаҳои илмии 
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барои ҳимоя пешниҳодшуда саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон 

медиҳанд.
Мавзуъ ва мазмуни таҳқиқи диссертатсионӣ бо шиносномаи ихтисоси 

6В020900 - Шарқшиносӣ (60020902 - Адабиёти форс) мувофиқ мебошад.
Автореферати диссертатсия ва мақолаҳои нашркардаи довталаби 

дараҷаи илмӣ фарогири мазмуну муҳтавои диссертатсия мебошанд. 

Мақолаҳои илмии интишорёфтаи муаллиф ва теъдоди маводи чопшуда ба 
талаботи бандҳои 34 ва 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ мувофиқат 
менамоянд.

Дар диссертатсияи Абдусаломзода Абдумалик Маҳмадулло истифодаи 
мавод бидуни ишора ба муаллиф ё маъхаз ба назар намерасад. Ин аз риоя 
шудани банди 37-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ гувоҳӣ медиҳад.

Бо назардошти мубрамии мавзуи таҳқиқ, навгониҳои илмӣ ва 
аҳаммияти назариву амалии рисолаи таҳқиқӣ комиссия ба чунин натиҷа 
расид, ки диссертатсияи номзадии Абдусаломзода Абдумалик Маҳмадулло 
кори анҷомёфта буда, ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад ва онро барри дарёфти 
дараҷаи илмии доктори фалсафа (Рй.О) - доктор аз рӯйи ихтисоси 6В020900 
- Шарқшиносӣ (6В020902 - Адабиёти форс) ба ҳимоя пешниҳод кардан 
мумкин аст.

Комиссияи экспертӣ дар асоси банди 60-и Тартиби додани дараҷаҳои 
илмӣ пешниҳод менамояд:

1. Диссертатсияи Абдусаломзода Абдумалик Маҳмадулло дар мавзуи 
«Шеъри нав ва таҳаввули анъанаи манзумасароӣ (бар мабнои манзумаҳои 
Нимо Юшиҷ, Сиёвуши Касроӣ, Суҳроб Сипеҳрӣ ва Аскар Ҳаким)», ки 
барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (Рй.О) - доктор аз рӯйи 
ихтисоси 60020900 - Шарқшиносӣ (60020902 - Адабиёти форс) дар ҷаласаи 
шурои дессертатсионии 6О.КОА-020-И назди Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон тариқи овоздиҳии ошкоро ба ҳимоя қабул карда шавад.

2. Комиссияи экспертӣ муҳаққиқони зеринро, ки корҳои илмӣ- 

таҳқиқиашон ба ихтисоси 60020900 - Шарқшиносӣ (60020902 - Адабиёти 
форс) мувофиқат доранд, ба ҳайси муқарризони расмӣ пешниҳод менамояд:
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- Тағоймуродов Рустам Ҳакимович - доктори илми филология, 

профессори кафедраи адабиёти тоҷики 
Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи 
давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав»;

- Мансурова Рухшона Умархӯҷаевна - номзади илми филология, 
ассистенти кафедраи филологияи англиси 

Донишкадаи давлатии забонҳои 
Тоҷикистон ба номи С.улуғзода

3. Ба сифати муассисаи пешбар Донишгоҳи давлатии омӯзгории 
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ пешниҳод мешавад.

4. Барои гузоштани эълони ҳимоя, матни диссертатсия ва 
автореферати он дар сомонаҳои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
иҷозат дода шавад.

5. Барои чопи автореферат бо 

ба суроғаҳои таъйиншуда иҷозат да
ҳукж^дастнавис ва ирсол гардидани он 
ЬийаЩЖЖ

Раиси комиссияи эксперти: .
доктори илми филология, 
узви шурои якдафъаина

Аъзои комиссияи экспертӣ: 
доктори илми филология, профессор, / 
узви шурои якдафъаина

доктори илми филология, профессор, 
узви шурои якдафъаина (

«_/£>> октябри соли 2022.
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