
ТАКРИЗ

ба фишурдаи диссертатсияи Абдусаломзода Абдумалик Махмадулло дар 
мавзуи “Шеъри нав” ва тахаввули анъанаи манзумасарой (бар мабнои 
манзумахои Нимо Юшид, Сиёвуши Касрой, Сухроб Сипехрй ва Аскар 
Хдким)”, барои дарёфти даратьаи илмии доктори фалсафа (Ph.D) - доктор аз 
руйи ихтисоси 6D 020900 - Шаркшиносй (6D 020900-Адабиёти форс)

Дар замони сохибистикдолй, таваддухи ахли илм ба тахкики 

масъалахои мубрами илмхо гуногуног, аз думла адаиётшиносй бештар 

гардид. Дар ин замина, аз дониби ахди илм тадкикотхои судманд андом 

меёбанд, ки хар яке аз онхо дар тактику баррасии мушкилихои илми 

адабиётшиносии тодик мавцеи хосса доранд. Пажухиши анъанаи 

манзумасарой, ки аз масъалаи тахаввулу дигаргунй бар асари зухури шеъри 

нав дар манзумасарой ё маснависарой дар адабиёти муосир ба вудуд 

омадааст, аз думлаи масоили мухим ва мубрами илми адабиётшиносй 

мебошад.

Диссертатсияи Абдусаломзода А.М. дар мадмуъ ба тахкик ва муайян 

сохтани заминахои тахаввули суннатй манзумасарой дар адабиёти муосири 

Эрон бар мабнои таъсири шеъри нав ва махсусан манзумахои навпардозонаи 

Нимо Юшид бахшида шуда, мавцеъ ва макоми манзумасароиро дар 

адабиёт муайян менамояд.

Диссертатсияи Абдусаломзода А.М. зери унвони “Шеъри нав” ва 

тахаввули анъанаи манзумасарой (бар мабнои манзумахои Нимо Юшид, 

Сиёвуши Касрой, Сухроб Сипехрй, ва Аскар Хдким)” хам аз нигохи мавзуъ 

ва хам аз лихози маводи пажухиши дар раванди адабиётшиносии имруз 

икдоми назаррасу долиб ва шоиста аст.

Тахкики хунари мавзуи шеъри нав ва тахаввули суннатй манзумасарой 

дар адабиётшиносии муосир метавонад дар омухтани дигар масоили 

алокаманд ба тахаввулоти тахкики хунари манзумасароии дигар шоирон 

мусоидат намояд.
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Рисолаи мавриди назар, ки аз дониби докторант Абдусаломзода 

А.М. тах,ия шудааст, махз ба хамин мавзуъ бахшида шуда, кушиш ва 

тахкики навбатй дар самти нишон додани мавкеъ ва мак;оми 

манзумасарой дар адабиётшиносй мебошад. Муаллифи рисола дар 

доираи се боб ва хабдах фаслу зерфасл ба халли илмии мавзуи 

интихобшуда даст ёфтааст. Дар бобхои алохида у дар пайдоиш ва 

ташаккули шеъри нави форсй, Нимо шоири манзумасаро, жанри маснавй ва 

вижагихои он, «Афсона» ва накши он дар зухуру шаклгирии шеъри нав, 

манзумаи «Мурги омин», танкиди шеъри муосир, мактаби хунарии Нимо ва 

шеъри муосири тодик, жанри маснавй ва вижагихои он дар адабиёти классик 

манзумаи «Санги ман алмос»-и А. Хдким андешаронй намуда, мавкеи 

илмии худро муайян намудааст.

Муаллиф барои ба калам кашидани шеъри нав ва тахаввули анъанаи 

манзумасарой дар адабиётшиносии форсу тодик дар асоси маводи актуалй 

бар сарчашмахои мухаккикону эроншиносони ватаниву хоридй махсусан 

пажухишхои назарии Р.Бароханй, М.Ш. Кадканй, К.Обидй, А.Зарринкуб, С. 

Муходиронй, В.Б. Кляшторина, X. Отахонова, Ш. Хусейнзода, Р. Хрдизода, 

Р. Амонов, Ш. Рахмонов, М. Х,ирова бо мавкеъ истифода намудааст. Рисола 

Хамчунин бо истифода аз воситахои муосири технологияхои иттилоотй - 

комуникатсионй бо тарзу усулхои муосири илмй тахкик гардида, маводи 

зиёд ва пуркимат барои сохахои гуногуни адабиёт дода метавонад.

Диссертант ба хотири анику амик дарк гардидани мухтавои ин ё 

он масъалаи дар пеш гирифта, хар фаслро бо мукаддима огоз намуда, 

дар охир онро бо хулосаи хеле муъдази илмй дамъбаст намудааст.

Аз мухтавои диссертатсия бармеояд, ки муаллиф бо сабки хуби 

илмй ошно шуда, бо он вазифахое, ки дар назди худ гузоштааст, комёб 

гардидааст. Фишурдаи рисола пурра мохият ва мухтавои рисоларо 

ифода карда, хама бобу фаслхои он тибки мукаррароти расмй, ки аз 

дониби КОА назди Президенти ЦТ муайян шудааст, мураттаб 

■гардидааст.
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Рисолаи илмии Абдусаломзода Абдумалик Махмадулло тахди 

унвони “Шеъри нав” ва тахаввули анъанаи манзумасарой (бар мабнои 

манзумахои Нимо Юшид, Сиёвуши Касрой, Сухроб Сипехрй ва Аскар 

Хдким)” тадхихоти пурраи андомёфта махсуб гардида, давобгу ба 

талаботи КОА-и назди Президента Цумхурии Тодикистон буда, 

муаллифи он сазовори сохиб шудан ба дарадаи илмии доктори фалсафа 

(Ph.D) - доктор аз руйи ихтисоси 6D 020900 - Шархшиносй (6D 020900- 

Адабиёти форс) мебошад.
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