
ТАЦРИЗИ 

муцарризи расмй ба диссертатсияи Абдусаломзода Абдумалик 

Махмадулло «Шеъри нав ва тахаввули анъанаи манзумасарой (бар 
мабнои манзумахои Нимо Юшид, Сиёвуши Касрой, Сухроб Сипехрй ва 
Аскар Х,аким)», ки барои дарёфти дарачаи илмии доктори фалсафа (Ph.D)- 
доктор аз руйи ихтисоси 6В020900-Шарк;шиносй (6В020902-адабиёти 
форсй) (Душанбе - 2022,193 cat".) пешниход шудааст.

Цараёни инкишофу пешрафти таърих гувох бар ин аст, ки 
маъмулан вухуи падидахои бузургу мухимми сиёсй-ичдимой дар 
тахаввулу дигаргунии адабиёт, ки дар сатхи андешагии домеа харор 

дорад, таъсиргузор мегарданд. Вобаста ба ин, гуфтан цоиз аст, ки дар 
адабиёти муосири Эрон мухимтарин тахаввулу дигаргунихо бар асари 

тахаввулу инхилоботи сиёсй-идтимой ба зухур расидаанд, ки мисолашро 
метавон дар диссертатсияи Абдусаломзода А.М. радёбй намуд. Хдрчанд 

диссертатсия ба таххихи шебу фарози масъалаи манзумасарой ихтисос 
дорад, аммо решашиносии мавзуъ ба хаводису дигаргунихои сиёсие 

гирех мехурад, ки дар матни замон ба вухуъ пайваста, боиси тахаввули 
адабиёт шудаанд. Диссертатсия аз мухаддима, се боб ва хулосаву 
руйхати адабиёт иборат аст.

Дар хисмати мухаддима муаллиф родеъ ба мубрамй ва зарурати 

таххих, дарадаи омухта шудани мавзуъ, хадаф, объект ва сарчашмахои 

таххих, мавзуъ ва масъалахои дарпешгузошта, усулхои интихобнамуда, 

ахамияти назарй ва амалии таххихот ва дигар нукоти дар кори илмии 

муосир ахамиятдошта сухан ронда, мухиммияти пажухиши худро 

кушода тавонистааст.

Боби авали рисола ба баррасии нахши Нимо Юшич дар амри 
тагйиру тахаввули шеъри форсй чудо шуда, ки фарогири се зерфасл 
мебошад.

Муаллиф дар зерфасли аввал ба вазъияти Эрон дар ибтидои харни 
XX ва махсусан падид омадани Инхилоби Машрутаву таъсири он дар 
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тахаввули шеъру адаб форсй иттилоъ додааст. Хотирнишон гардидаст, 
ки дар солхои нахустини инхилоб дар матни ашъори аксари шоирон 

тозагихре дар заминай мазмуну мухтаво, таркибу иборахо пайдо шуда 
буд, аммо холабхо ё жанрхои шеъри анхариб бетагйир монда буданд, 
вале баъдтар инхилоб ба пайкари шеър таъсири хобили мулохизае ворид 
сохт ва шеъру шоирро ба сурате барои навгароиву тададдуд моил сохт. 
Дар ин бахш хамчунин сайри кутохе перомуни кушишхои шоироне сурат 
гирифта, ки дар тули таърихи адабиёт бо дарки пешрафту камоли хунарй 
хостаанд тагйире дар сурату мухтавои шеър ворид созанд.

Масъалаи дигаре, ки дар диссертатсия атрофаш изхори назар 
шудааст, мавзуи заминахои зухури шеъри нав ва таъсирпазирии шоирон 

аз равандхои тозаи адабиёти дахон аст. Диссертант бар ин назар аст, ки 
дар пайдоишу шаклгирии шеъри нави Эрон нахши адабиёти турки ва 
фархангу адаби матрибзамин, бахусус Фаронса, бисёр ахамиятнок аст. 
Муаллиф таъкид кардааст, ки харчанд Ниморо хамчун асосгузори 

дараёни «шеъри нав» шинохтаанд, вале то зухури у адибони дигаре ба ин 
ибтикорот даст задаанд, ки намунааш Тахй Рафъат, Я,. Хоманайй, Шаме 
Касмой, А. Лохутй мебошанд.

Зерфасли дуюми боби аввал «Нимо - шоири манзумасаро» ном 
дошта, дар он перомуни манзумахои суннатй ва манзумахои 
навпардозонаи Нимо сухан рафтааст. Кдйд шуда, ки дар тули солхо 
мавзуи Нимо ва мактаби вай, мухтассоту бардастагихои сабк ва 
андешахои назарияш дар дохилу хориди Эрон мавриди омузишу таххих 
харор гирифтааст.

Диссертант таъкид медорад, ки танхо манзумахои у ва нахши онхо 
дар тагйири шевахои манзумасарой аз мадди назари мухаххихон як 

андоза дур мондааст.
Нахустин манзумаи Нимо «Кдссаи ранги парида, хуни сард» 

мебошад, ки харчанд бар асоси хонунхову талаботи арузи суннатй иншо 
шудааст, аммо дар хиёс бо дигар манзумахои суннатй тафовутхои зиёде 

дорад. Аз думла, забони дархури замон, тарху тавсифи матолибе, ки то 
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замони Нимо уаргиз дар крлаби маснавй матрах нагардида буданд, аз ин 
зумраанд. Ба андешаи мууаккик, шоир нахустин бор домеаи хешро ба 
масоили асосиву мазохири бардастааш дар ин цолаби кухани шеъри 
форсй дойгузин месозад.

Аз суи дигар, аз хулосахри диссертант бармеояд, ки макдади Нимо 
бо таълифи ин манзума манзур сохтани истеъдоду хунараш дар 
халокдияти шеъри суннатист, харчанд иддае бар он назар буданд ва 
даъво доштанд, ки иллати гироиши у ба шеваи нав заъф ва нотавонии у 
дар эдоди шеъри суннатист.

Дар зерфасли баъдй манзумаи «Афсона»-и Нимо мавриди тахлилу 

арзёбй дарор гирифтааст. Албатта, перомуни ин асар дар 
адабиётшиносии форсй пажухишхои зиёде андом шудааст, ки шархи 

мукаммали онхо дар зерфасл омадааст. «Афсона»-ро дар таърихи шеъри 
муосир фасли отоз, шуруй тоза тонистаанд, ки дар ин бахши кор 
диссертант ба бардастагихои он ишорат кардааст.

Тибди андешаи муаллиф, хддафи шоир дар ин манзумаи романтикй 
дарёфт ва хостагирии забони хосест, ки посухгуи ниёзхои замон ва 
добили дарки мухотабон бошад. Нимо дар ин манзума ба дунёву 
раванди хастй, ба табиату зебоихои он, пайванди табиату инсон ба 
хамдигар ва амсоли инхо аз зовияи дигар менигарад. Манзума фазой 

хоси равонй дорад, ки мухотабонашро тахти таъсир кдрор медихад. 
«Афсона» харчанд дар бахри мутадорик гуфта шудааст, вале аз нигохи 
сурат ё сохтор аз манзумахои суннатй фард мекунад, манзума аз бандхои 
пандмисраии мусамматгуна иборат буда, дар он мисраи пандум хамчун 
мисраи дамъбастакунанда ва бидуни дофия омадааст.

Худи Нимо бо мадсади он ки мухотабон шеваи нигориши уро дарк 
созанд, зимни чопи нахустини манзума ба он мукдддимаи муфассале 
навишта буд.

Манзумаи «Мурги омин» зерфасли сеюми боби аввал аст, ки дар 
доираи он маъруфтарин манзумаи шоир, яъне «Мурги омин» ба риштаи 
тахкик кашида шудааст. Бар асоси пажухишхое, ки докторант андом 
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додааст, дар девони шоир мургон чойгохи хосе доранд. Бахше мургони 
тамсиливу асотирй, хаёлй мебошанд ва гурухе вучуди вокей доранд. 
Вобаста ба мавзуи матруха шоир аз образи хар яке ба гунахри мухталиф 
истифода намудааст. Манзумаи «Мурги омин» чанбаи тамсилй дорад. 
Образи мурги омин бо чомеаи шоир пайванди ногусастанй дорад, ки 

тафсираш дар диссертатсия омадааст. Пажухишу тахкик диссертантро ба 
чунин хулоса овардааст, ки мухимтарин матлабе, ки дар манзума чалби 

таваччу^ мекунад, диду идроки тозаи шоир, дар бозтоби масоили 
мавриди назар аст.

Чанбаи дигар мустакилияти шоир дар баёну изхори андешахои 
инфиродист. Дар мадмуъ, бояд таъкид варзид, ки назари ичтимоиву 
интикодй дар баробари чомеа дар манзума бисёр махсус аст.

Диссертант дар боби дуюми рисола интихобан манзумахои 
пайравони мактаби Ниморо мавриди тахкику тахлил карор додаст. 
Албатта, дар адабиёти муосири Эрон шоироне, ки бо таъсирпазирй аз 
сабку саликаи Нимо манзума офаридаанд, зиёданд, вале унвонду ба 
манзумахои шоироне такя намудааст, ки беш аз дигарон ба шоир 
пайванду наздикй доштаанд. Яке аз шоирон С. Касрой мебошад, ки ба 

акидаи мухаккик нахустин манзумаро бо арузи нимой бо номи «Ораши 
камонгир» таълиф намудааст.

«Ораши камонгир» бо бахрагирй аз арузи нимой таълиф шуда, аз 
бандхои зиёде таркиб ёфтааст. Бо он ки дар хар банди ин асар матлаби 
алохидае тавсифу баён шудааст, аксари мунтакидон манзумаро асари 
хамосй номидаанд. Асоси достонро устураи Ораш, ки васфаш дар 
«Шохнома»-и Фирдавсй ва дигар сарчашмахои асотирй омадааст, 

ташкил медихад. Унвонду бо шумори дойгоху густурдаи устураи Ораш 
нахуст, сайру такомули онро дар адаби форсй ба баррасй кашида, сипас, 
тарху баёни онро дар манзумаи Касрой дида мебарояд. Манзума аз 
лихози зебошинохтй, тархи хунарии дарунмояхо, каробати забони баёни 
он бо забони муосир дар сатхи гуфторй ва дигар данбахо тахлилу 

тахкики вижаи худро ёфтааст. Мухаккик махсусан ба чанбаи анвои 
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гуногуни мусихоии манзума, корбурди гайримаъмули хофияхо 

таваддухи хос намудааст, ки бисер донишмандона ва арзишманд аст.
Мухимтарин вижагии манзума дар он зохир мегардад, ки дар он 

идеяи Нимо дар хусуси нерумандсозии муколама дар шеър тахаххух 
пайдо мекунад. Тавре ки диссертант изхор медорад, «монологи Ораш» 
бахши аслй манзумаро тадассум менамояд, фазой хитобии онро 
пурахаммияту таъсиргузор месозад.

Ин мухтассот «манзумаро аз нигохи омузиши расоии сухан ва 
истеъдод, аз тавоноихри садоиву бахра бурдан аз данбахои намоишй 

бисер муносиб месозад» (дисс. 85).
. Зерфасли дигари боби дуюм ба манзумаи «Мухраи сурх»-и С. 

Касрой ихтисос дорад. Манзумаи мазкур охирин асари калонхддми 
шоир аст, ки дар солхри поёнии зиндагии шоир, дар гурбат, иншо 
шудааст. Аз андешахри муаллиф бармеояд, ки Касрой бо бозофаринии 
достони «Рустаму Сухроб»-и Фирдавсй цасд доштааст, ки сарнавишти 
дардангезу малолбори хешро манзур намояд. Аз иштибоху хатохри хеш, 
ки мисли Сухроб дар давонй содир намуда буд, лаб боз кунад, то 

ояндагон ба иштибох муводех, нашаванд. Манзума мисли «Ораши 

камонгир» б о риояти арузи нимой, бидуни риояти тасовии мисраъхо, ва 
бо доштани бандхои зиёд таълиф шудааст.

Дар хар банде тасвирхри даззоб, фазой равонии кдхрамонону дунёи 

даруни онхоро боз месозад. Дар манзума устура, ривоят ва бовархои 

мардумй бо махорату чирадастии хосе корбурд шудааст.
Дар зерфасли баъдй манзумахои шоири муосир, яке аз пайравони 

мактаби Нимо - Сухроби Сипехрй ба риштаи таххих кашида шудааст. 
Бояд зикр намуд, ки харчанд С. Сипехрй бо пайравй аз сабку шеваи 
нигорандагии Нимо по ба арсаи шеъру шоирй гузошт, вале баъдхо рохи 

мустахилу сабки хоси худро пайдо намуд, ки дар адабиётшиносй онро 
сабки фавхунимой хондаанд. Диссертант зимни таххих талош намудааст, 
дузъиёти хунари офаринандагии шоирро ба намоиш гузорад.
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Дар девони шоир манзумахо зиёданд, вале манзумахое, ки номи 
шоирро ба авди шухрат расондаанд, «Садои пойи об» ва «Мусофир» 

мебошанд, ки ба сифати сарчашма ва маводи тахдик баргузида шудаанд. 
Тарзи кори Нимо дар ин манзумаро махсус аст, харчанд тархи масъала, 

шеваи дахоннигарй, биниши шоирона, низоми фикрй ва монанди инхо 

мутафовит бошанд хам. Сипехрй манзумахоро бар асоси бандхо 

сохтааст, вале унвонду бо такя ба назаргоххои ноцидони шеъри вай 
таъкид менамояд, ки дар адабиёти муосири Эрон бо чунин сурату шакле 
манзума сароидан собица надорад. Сипехрй то дое ба арузи нимой 
такявар аст, вале гоххо аз он хам сарфи назар мекунад ва бештар аз рехту 

инсидоми вожагон кор мегирад. Калимотро ба гунае канори хам 
мегузорад, ки меъмории шигифте падид меояд.

Диссертант бар ин назар аст, ки «С. Сипехрй дар манзумаи «Садои 
пайи об» дар мадмуъ хадафи бузурги Нимо Юшидро дар заминай 
тахадкуки навовариву тачаддуд дар офариниши шеър, наздик сохтани 
шеър ба табиати забои камол бахшид» (дисс. 137).

Бояд ёдовар шуд, ки дар ин зерфасл манзумаи «Мусофир» низ ба 
риштаи тахких кашида шудааст. Мухакдик бо такя ба ковишхои 
андомшуда дар атрофи «Мусофир» боварманд аст, ки манзумаи дуюм аз 
нигохи бинишу данбахои хунарй, дахоннигарй нерумандтар аз «Садои 
пайи об» аст. Шоир дар ин асар дорой низоми хоси фикрй буда, забонаш 
ва шеваи баёнаш нисбатан мураккабтар аст.

Яке аз вижагихои асосии манзума тарху баррасии масоиле мебошад, 
ки ба зиндагии инсонй, табиат ва пайванди он бо хастии инсон гирех 
мехуранд.

«Мактаби хунарии Нимо ва шеъри муосири точик» унвони боби 
сеюми диссертатсия мебошад, ки аз чахор зерфасл иборат аст.

Дар зерфасли нахустин перомуни сабабхои зухуру густариши шеъри 
нав дар адабиёти муосири тодик сухан меравад. Хдмзамон, хотирнишон 

гардидааст, ки махсусан дар солхои шастуми асри гузашта як дахиши 

сифатй дар адабиёти муосир ба вудуд омад, яъне як навъ бознигарии 
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рохи тайшуда, доштахои адабиву фархангй сурат гирифт, ки ин сабабхои 
зиёде дошт.

Яке аз сабабхои ин тагйиру дигаргунй вуруди наели наве аз 

нависандагону шоирон буд, ки мехостанд дар карими адабиёт, шевахои 

эдод тагйиру тахаввуле андом диханд. Сабаби дигар бастагй ба шинохту 
мутолиоти ахли адаб ба адабиёту фарханги дахон дорад.

Сабаби дигари пешрафту густариши шеъри нав дар адабиёти тодик, 
ба ахидаи пажуханда, ошной бо шеъри муосири Эрон ва баргузории 
Симпозиуми байналмилалии шеъри форсизабонон аст, ки соли 1968 дар 
Душанбе ба вухуъ пайваста буд.

Дар зерфасли дугами боби савум родеъ ба мадолоту таълифоте сухан 

рафтааст, ки дар давраи мавриди назар аз дониби нохидону 
адабиётшиносон атрофи шеъру дараёнхои тозаи он навишта шудааанд. 

Яке аз масъалахои долиб дар маколоти адабпажухон таъйини маъниву 

тафсири мафхуми шеъри нав ва вижагихои он аст. Хдмчунин, дар ин 

бахш мухаххих дараёни таххиху омузиши масоили марбут ба шеъри 
навро то солхои охир мавриди бознигариву таххих харор додааст.

«Маснавй ва вижагихои он дар адабиёти классик» унвони зерфасли 
сеюм мебошад. Дар доираи ин зерфасл диссертант талош кардааст, то 

назари кутохе ба таърихчаи зухуру густариши маснавй дар адаби форсй 

ироа намояд. Муаллиф дар аснои таххих ба вижагихои фанниву 

истилохии маснавй, маснависароёни номии тодик низ ишорат кардааст. 
Дар ин радиф машхуртарин авзоне, ки дар маснавихои адабиёти форс- 
тодик мавриди корбурд харор гирифтаанд, зикр гардидаанд.

Дар бахши дигари боби савум атрофи манзумахое изхори назар 
шудааст, ки дар тули таърихи адабиёти муосир таълиф гардидаанд. Аз 

думла, муаллиф перомуни манзумахои устод М. Турсунзода ва А. Лохутй 
сухан ронда, таъкид месозад, ки манзумахои эшон аксар бо риояти 
хавоиду низоми маснавихои суннатй суруда шудаанд.
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Тибхи андешаи диссертант, тахаввул ва дигаргунй дар манзумахои 

муосир ба таври махсус дар эдодиёти М. Кдноат ба зухур расидааст. Ба 
сифтаи мисол манзумахои «Мавдхои Днепр», «Китобхои захмин» ва 
«Суруши Сталинград» тахлилу баррасй шудаанд. Махз М. К^аноат аст, 
ки дар манзумасарой ва махсусан дар корбурди хофия, танаввуъ 
бахшидан дар авзон дар матни як манзума даст ба ибтикор задааст. 
Муаллиф дуруст хайд мекунад, ки харчанд дар сабку шеваи М. Кдноат 
аносири таъсирпазирй дида мешавад, вале дар мадмуъ у дар нигоришу 
сабк мустахил аст.

Дар зерфасли охирини боби савум манзумаи «Санги ман-алмос»-и 

А. Х;аким ба таври алохида мариди тахлилу баррасй харор гирифтааст. 

Дар ин хисм таъкид шудааст, ки ин ягона манзумаест, ки дар эдодиёти А. 

Хдким дойгохи мутафовит дорад. Нахуст ин ки дар даврони истикдол 
иншо гардида ва шоир беш аз хар каси дигаре аз сабку равиши С. 

Сипехрй таъсирпазир аст. Ба ахидаи мухаххих, дар ин манзума решахои 
такдид хеле амих аст, вале чунин шевае баъдан дар эдодиёти шоир идома 
надоштааст.

Хулосаи диссертатсия бо мазмуну мухтавои кор пурра робитаи 

мантихй дошта, муаллиф тавонистааст дар банди алохида таххихоти 

хешро натидагирй намояд.

Нукоте хам, ки дихати истифодаи амалии натидахои таххих тавсия 

гардидаанд, эътимодноканд.

Шумораи таълифоти муаллифи диссертатсия бо мавзуи кор комилан 
робитаи узвиву мантихй доранд.

Дар баробари дастовардхои илмй дар диссертатсия бархе 

камбудиву норасоихое низ ба мушохида мерасанд, ки ба эътибор 

гирифтани онхо, ба андешаи мо, барои боз хам афзудани арзиши илмии 

таххихоти мавриди назар мусоидат менамояд. Аз думла:
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1. Бо назардошти ин ки масъалаи аслй баррасии мавзуи 
манзумасарой мебошад лозим аст, ки дар гуна шарду баёни назарй, 
истилодй дар боби аввал оварда шавад, на дар боби сеюм

2. Сарчашмаи дар гуна тадаввулу дигаргунй ва навовариро бояд 
дар манзумахои М. 1^аноат дустучу намуд. Мутаассифона, дар 
диссертатсия аз навовариву дигаргунидои воридкардаи М. Кдноат, 

бахусус дар манзумахои «Гадвораи Сино», «Ситораи Исмат», 

«Тодикистон исми ман», «Хдмосаи дод» назарй илмй ва инфиродии 

мудаддид кам ба назар мерасад.

3. Тадлилу баррасй родеъ ба манзумахои А. Лодутй бисер 

умумиву сатдй сурат гирифтааст, дар холе ки навандешй, тозагй дар 

сабки манзумаофаринии А. Лодутй хеле бардаста аст.

4. Дар диссертатсия тадлили густурдаи достони «Санти ман- 

алмос»-и А. Х,аким сурат гирифта бошад дам, муаллиф дар ин бахш 

бештар дидгоддои нодидону адабиётшиносонро, ки аксари ондо бо 

якдигар ихтилоф доранд, ба баррасй гирифта, ба тадлилу арзёбии диёсии 

нудтаи назардо напардохтааст. Хамзамон, нудтаи назарй муаллифи 

диссертатсия дар бораи чигунагии сохторй дунариву мудтавои манзумаи 

мавриди назар ба дурустй маълум намегардад.

5. Дар диссертатсия мавдудияти галату иштибодоти имлоиву 

техникй до-до ба чашм мерасанд, ки ислод ва рафъи ондо арзишу 

адамияти илмии корро боз дам боло мебардорад.

Ба таври умум, камбудидои зикргардида асосан хусусияти тавсиявй 

дошта, даргиз арзиш ва адамияти илмиву амалии диссертатсияи 

Абдусаломзода Абдумалик Мадмадуллоро кодиш намедиданд. 

Мутолиаи диссертатсия баёнгари он аст, ки мадсад ва вазифадои дар 

мукаддимаи кор гузошташуда асосан идро гардида, мазмуну мудтаво ва 

дадми он ба талаботи таълифи диссертатсиядои илмй комилан давобгуст.

Автореферати диссертатсия ва микдори мадолоти интишорнамудаи 

муаллиф, ки дар мадалладои'тадризшавандаи КОА-и назди Президента 
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ЦТ ба табъ расидаанд, асоси мундаридаи диссертатсияро инъикос 

мекунанд.

Хдмин тарих, диссертатсияи Абдусаломзода Абдумалик 
Махмадулло «Шеъри нав ва тахаввули анъанаи манзумасарой (бар 
мабнои манзумахои Нимо Юшид, Сиёвуши Касрой, Сухроб Сипехрй ва 

Аскар Хдким)», бо мухиммият, навгонихои илмй ва арзиши назариву 

амалиаш ба талаботи КОА-и назди Президенти ЦТ, махсусан бо бандхои 

31-35-и Тартиб до дани дарадахои илмй, ки бо Кдрори Хукумати 

Цумхурии Тодикистон аз 30-юми июни соли 2021, тахти №267 тасдик 

шудааст, мувофик; буда, муаллифи он сазовори дарёфти дарадаи илмии 

доктори фалсафа (Ph.D) - доктор аз руйи ихтисоси 6D020900 - 
Шархшиносй (6D020902 - адабиёти форсй) мебошад.

Мукарризи расмй
доктори илми филология, 
профессори кафедраи адабиёти 
тодики МДТ «Донишгохи давлатии 
Бохтар ба номи Носири Хусрав» Q Тагаймуродов Р.Х,.

«12» декабри соли 2022.

Маълумот барои тамос:
Сурога: 735140, Цумхурии Тодикистон, 
вилояти Хатлон, шахри Бохтар, куч. Д/халкхо 56/22. 
Тел.: (+992) 987-31-55-22.

«Имзои Р.Х,. Тагаймуродов|^г^сдй1^.мекунам». 
Сардори Раёсати кадрхо ва корхои махсуси 
МДТ-и «Донишгохи давлатии Бохга^Ц 
ба номи Носири Хусрав» S g ( КААРДОВА j

\\ ЛХК0Р*°И МАХСУСv

Сурога: 735140, Цумхурии Тодикистон, 
вилояти Хатлон, шахри Б<гакфлАйнй, 67. 
Тел.: (+992 3222) 2-45-20; (+992 3222) 2-22-53. 
E-mail: www.btsu.tj.

Шукурзод Ц.А.

«12» декабри соли 2022.
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