
ТАҚРИЗ

ба диссертатсияи Миралиева Сарварбӣ Толибовна дар мавзӯи «Лирикаи 
иҷтимоии Рустам Ваҳҳобзода» (ваҷҳаи шоирӣ, мавқеи адабӣ ва 
масъалаҳои асосӣ) барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология 
аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ. - Душанбе, 
2022. -185 саҳ.

Рустам Ваҳоббзода аз шоирони соҳибистеъдод ва муваффақи 
даврони соҳибистиқлолии тоҷик аст, ки шеъри ӯ имрӯз на танҳо дар 
Тоҷикистон, балки берун аз он хонанда ва ҳаводоронии худро пайдо 
кардааст. Дар шеъри ӯ баробари мазмуну мундариҷаи ҷолибу дилрас, 
забону тарзи баёни дилнишин ва ҳам интихоби ҳунармандонаи мавзуъ 
мушоҳида мешавад. Бо он ки шеъри Рустам рангу бӯе аз адабиёти 
классикӣ (ирфонӣ) дорад, аслан шеъри иҷтимоӣ маҳсуб ёфта, ба 
мавзӯҳои гуногуни ҳаёти инсонӣ бахшида шудааст. Шоир дар мавзуъҳои 
гуногун ашъор офаридааст, вале мавзуи Ватан аз муҳимтарин мавзуоти 
шеъри Рустам Ваҳҳобзода буда, қариб дар аксари ашъори ғиноии ӯ 
ҳузури ин мавзуъ мушоҳида мешавад.

Диссертатсияи номзадии унвонҷӯ Миралиева Сарварбӣ Толибовна 
ба ин мавзӯи муҳими адабиётшиносии муосир - лирикаи иҷтимоии 
Рустам Ваҳҳобзода, ба вижа масъалаҳои ваҷҳаи шоирӣ, мавқеи адабӣ ва 
масъалаҳои асосии ашъори Рустам Ваҳоббозода бахшида шудааст. 
Рисола иборат аз муқаддима, се боб, 8 фасл ва 14 зерфасл иборат буда, 
ҳамчунин дар охир ба таври алоҳида тавсияҳо оид ба истифодаи амалии 
натиҷаҳои таҳқиқ оварда шудааст. Ба ин тартиб банду баст ва таркиби 
рисола барои таҳқиқи муфассал ва амиқи илмии мавзӯъ мусоидат 
намуда, имкон додааст, ки муаллифи рисола дар ҳар боби алоҳида ва дар 
охир ба таври ҷамъбаст ҷанбаҳои назарӣ ва амалии мавзуъро баррасӣ 
намуда, ба хулосаҳои муҳим ва қобили эътимод бирасад.

Дар муқаддима мубрамии мавзуи таҳқиқ, дараҷаи таҳқиқи мавзуъ, 
робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ, дар тавсифи умумии 
таҳқиқ бошад, мақсади таҳқиқ, вазифаҳои таҳқиқ, оъекти таҳқиқ, 
предмети таҳқиқ, асосҳои назарии таҳқиқ, асосҳои методологии таҳқиқ, 
сарчашмаҳои таҳқиқ, навгонии илмии таҳқиқ, нуктаҳои асосии ба ҳимоя 
пешниҳодшаванда, аҳамияти назарӣ ва амалии таҳқиқ, мутобиқати 
мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ, саҳми шахсии 
довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ, тасвиби амадии натиҷаҳои таҳқиқ, 
нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия, сохтор ва ҳаҷми
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диссертатсия тавзеҳ дода шудааст, ки аз маҷмӯи ин маврид, омодагӣ, 
огоҳӣ ва мутолиаи кофии муаллифи рисола барои таҳқиқу таҳлили 
мавзӯи интихобшуда ва мавзеъи дурусти илмиву назарии ӯ дар анҷоми 
ин таҳқиқот маълум мегардад.

Боби аввали рисола - «Ҳаёт ва эҷодиёти Рустам Ваҳҳобзода» ба 
масъалаҳои зиндагинома, фаъолияти адабӣ, ваҷҳаи шоирии Рустам 
Ваҳҳобзода бахшида шуда, дар заминаи фаслҳои мазкур манзумаҳои 
шоир, мавқеи шеъри нав дар ашъори Рустам Ваҳҳобзода ва ашъори 
суннатии шоир - ғазал, қитъа, рубоӣ, дубайтӣ ва фардбайт ба таври 
мушаххас ва муфассал мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор дода шудааст.

Барои ҷамъбаст ва натиҷагирии лозим муаллиф фасли аввал ва 
дуюм ин бобро «Зиндагинома» ва «Фаъолияти адабӣ», ки давоми 
мантиқии якдигаранд, унвонгузорӣ намуда, ба таври муфассал ва бо як 
низоми муайян онро барқарор ва ба хонанда пешниҳод кардааст. 
Ҳарчанд зиндагиномаи Р. Ваҳҳобзода дар варақаҳои шахсӣ, навиштаҳои 
дӯстон, дар пешгуфтори китобҳои ашъори шоир, дар тақризу 
муаррифиномаҳо ва китоби адибони Тоҷикистон ба таври фишурда 
омада бошад ҳам, вале муаллифи диссертатсия дар такя ба он маводҳо ва 
ба вежа дар суҳбатҳои шахсӣ бо адиб зиндагиномаи пурраву муфассали 
шоирро ба вуҷуд овардааст, ки барои муҳаққиқони ояндаи эҷодиёти Р. 
Ваҳҳобзода ва аждабиётшиносии тоҷик аз манфиат холӣ нест. Аз ин 
дидгоҳ ин фасл дар ҳаллу фасли бевоситаи масъалаи марбут ба 
зиндагиномаи Р. Ваҳҳобзода дорои аҳамияти вижа мебошад.

Унвонҷӯй дар фасли «Фаъолияти адабӣ» қадамҳои аввалини ба 
адабиёт ворид гардидани шоирро пайгирӣ намуда, зикр мекунад, ки 
«Шеърҳои нахустини шоир ҳангоми донишҷӯияш, аниқтар дар курси 
дуюми донишҷӯии шоир дар нашрияи умумидонишгоҳии «Ба қуллаҳои 
дониш» ба табъ расидаанд” (Дисс. саҳ.25). Маълум мегардад, ки 
фаъолияти минбаъдаи Р. Ваҳҳобзода баъди хатми донишгоҳ низ дар ҳар 
ҷое кору ифои вазифа намудааст, ба қаламу коғаз иртиботи бевосита ва 
қавӣ дошта, лаҳзае аз он дур набудааст. Муаллифи диссертатсия баъд аз 
муаррифии фаъолияти адабии шоир дар бораи маҷмӯаҳои шеърҳои ӯ 
андешаҳои судманд баён карда, қайд кардааст, ки “То имрӯз шеърҳояш, 
ба ғайр аз маҷмуаҳои дастаҷамъӣ, дар китобҳои «Шаҳри Хуршед», 
«Салом, «Сарводаи Ватан», «Ҳазор байт (муфрадоти бадеҳа)» фароҳам 
омадаанд. «Калимаҳо»-ро низ метавон маҷмуаи ҷудогонаи шоир 
ҳисобид”. Ҳамчунин муаллиф мувофиқи усули таҳлилию оморӣ таркиби 
маҷмуаҳои шоирро муайяну мушаххас намуда, тағйиру иловаҳо дар
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онҳоро мавриди таҳлилу баррсӣ қарор додааст. Зикр бояд кард, ки Р. 
Ваҳҳобзода дар дар баробари шоири номвар ва яке аз беҳтарин шоирони 
имрӯз будан олим ва муҳаққиқи дақиқназар, ба таъбире “олими шоир” низ 
маҳсуб меёбад, ки мақолаву тақризҳо ва рисолаҳои арзишманди эшон аз ин 
башорат медиҳанд. Ин тарафи паҳлуи эҷодиёти Р. Ваҳҳобзода ҳарчанд дар 
диссертатсия мавриди баррасӣ қарор (он мавзӯи алоҳида аст- А.Х.) 
нагирифта бошад ҳам, вале дар ин фасл ва дигар бобҳо ба он ишораҳо ва 
истинод карда шудааст.

Рустам Ваҳҳобзода дар имтидоди беш аз 40 сол чун шоир ва 
пажуҳишгари муваффақ дар Тоҷикистон ва берун аз он маъруфияти 
шоистаи ҳунари хешро сазовор пайдо кардааст. Ашъори ин шоир бо 
жарфо ва амиқии мазмун, бадеъият ва назокати лафз, густардагии 
андеша фарқияту фардияти хеш дар дилу дидаи сомеъ ва хонанда зуд ҷой 
мегирад, ки ин масъала дар фасли “Ваҷҳаи шоирии Рустам Ваҳҳобзода” 
дар мисоли манзумаҳо ва шеърҳои нави шоир, ашъори суннатӣ-ғазал, 
қитъа, рубоӣ, дубайтӣ, фардбайт мавриди арзёбӣ қарор гирифтааст. 
Унвонҷуй ҳангоми таҳлилу баррасии манзумаҳои шоир, ки онҳо дар 
қолабҳои маснавӣ, қасида ва мусаммат суруда шудаанд, аз методҳои 
омориву қиёсӣ истифода намуда, ба хулосаи муҳимме мерасад, ки 
“Ҷавҳари хирад ва ҳунари шоирии Рустам Ваҳҳобзода дар ашъораш 
ҳувайдо мегардад, ки дар онҳо масъалаҳои фалсафию иҷтимоӣ, ахлоқию 
маънавӣ бо тарзи хосси ифодаву баён инъикос гардида, ҷанбаи миллӣ ва 
худшиносии миллӣ доранд” (саҳ. 46).

Барои ҷамъбаст ва натиҷагирии лозим муаллиф дар ин фасл ба 
масъалаҳои шеъри нав дар ашъори Р. Ваҳҳобзода мушоҳидаву 
мулоҳизаҳояшро баён кардааст, ки хеле ҳадафгиру саривақтӣ аст. 
Маълум мегардад, ки муаллиф маводи зиёди илмиву таҳқиқотиро дар ин 
мавзӯъ иборат аз китобу рисолаҳо ва мақолаҳои муҳаққиқони ин мавзуъ 
бохабар аст. Аз ҷумла таваҷҷӯҳи муаллифи рисола аз дидгоҳи таҳлилӣ ба 
осор ва афкори донишмандон ва намояндагони адабиёти форсу тоҷик 
аз қабили Садриддин Айнӣ, Абулқосим Лоҳутӣ, Аҳмади Шомлу Субҳон 
Давронов, Худоӣ Шарифов, Муҳаммадҷон Шакурӣ (Муҳаммадҷон 
Шукуров), Раҳими Мусулмониён, Абдунабӣ Сатторзода, Аскар Ҳаким, 
Урватулло Тоиров, Мирзо Солеҳов, Рустам Ваҳҳобов, Мисбоҳиддини 
Нарзиқул ва дигарон, ки осор ва афкори онҳо ба ҳалли масъалаҳои 
кулли назарии вазни шеър, хусусиятҳои оҳангиву лаҳнии шеър бахшида 
шудааст, имкон додааст, ки муҳимтарин масъалаҳо ва ҷанбаҳои баҳсу

3



баррасӣ дар ин мавзӯъ таъин гардида, дар идомаи рисола ба ин 
масъалаҳо посух дода шавад.

Қобили ёдоварист, ки муаллифи рисола ҳамзамон бо таҳлилу 
баррасии бевоситаи мавзӯи рисолаи худ-мавқеи шеъри нав ва сафед дар 
эҷодиёти Р. Ваҳҳобзода кӯшиш намудааст, ки ба хонанда мақоми онҳо ва 
нуқтаи назари хоси худро баён намояд. Аз ҷумла, дар ин фасл бо 
мисолҳо ва далелҳои кофӣ собит мекунад, ки шеърҳои дар қолаби шеъри 
нав ва сафед сурудаи Р. Ваҳҳобзода аз назари таркиби сохторӣ ҳамгун 
нестанд, дар сохтори гуногун гуфта шудаанд. Ибрози назарҳои хос дар 
мавриди омилҳои аслии пайдоиши арӯзи нав, таносуб ва таҳаввули 
қолабҳои шеърӣ дар раванди таҳаввули арӯз, имконоти шеъри нав ва 
сафед дар корбурди забони шеър аз нуктаҳое мебошанд, ки онҳоро 
метавон ҳамчун саҳми илмиву назарии муаллифи рисола дар таҳлили ин 
мавзӯъ номбар кард.

Андешаву хулосаҳои соҳиби диссертатсия дар мавриди ашъори 
суннатии Рустам Ваҳҳобзода, аз қабили ғазалу қитъа, рубоиву дубайтӣ 
ва фардбайт низ қобили таваҷҷӯҳ аст, зеро мувофиқи мушоҳидаҳои 
унвонҷӯй мазмуну мундариҷи ашъори шоирро ақоиди ирфонӣ, ишқи 
ватандорӣ, ғурури миллӣ, поси муқаддасоти миллат, иҷтимоъву иқтисод, 
тасвирҳои густарда ва амсоли ин ташкил медиҳад. Ба ҳамин маънӣ, дар 
мавриди вижагиҳои ашъори Рустами Ваҳҳобзода Гулрухсор Сафиева 
навиштааст, ки «Шоир аз оғози эҷодиёташ аз пургӯӣ, мисраъпуркунӣ ва 
ҳавоигуфторӣ масофа гирифта, дар офаридани шеъри дилнишину 
нишонрас барор ёфтааст..., шеъри ӯ кайҳо аз имтиҳони давру замон ва 
хонандаи нуктасанҷу нуктадон гузаштааст”. Ин аст, ки Р. Ваҳҳобзода дар 
манзумаҳо ва шеърҳои наву ашъори суннатиаш чун шоири нозукбину 
нозукафкор дар аркони сухан ба таносуби сухан, истифодаи истиораву 
ташбеҳу таззоду талмеҳ ва амсоли ин санъатҳои сухан, мазмунҳои бикру 
тоза ва нотакрор, истифодаи таркибҳои дилнишини шоиронаро риоя 
карда, онҳоро пос доштааст.

Дар боби дуюм - «Мавқеи Рустам Ваҳҳобзода дар лирикаи 
иҷтимоии муосир» муаллифи диссертатсия ба таҳлили мавзуъи 
андешаҳои адабию эстетикӣ дар лирикаи Рустам Ваҳҳобзода, 
масъалаҳои асосии лирикаи иҷтимоии Рустам Ваҳҳобзода, ки фарогири 
мавзуҳои ватан ва ватандорӣ, ҳофизаи таърихӣ, ҳувият ва худшиносӣ, 
васфи арзишҳои муқаддаси миллӣ ва дар ин замина лирикаи 
медиатитивӣ-тасвирӣ, яъне васф ва тасвири табиат, васфи инсони
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худогоҳро ба доираи андешаву таҳили гирифта, онҳоро шарҳу тавзеҳ 
медиҳад.

Масъалаи ақидаҳои адабию эстетикӣ дар ашъори чӣ адибони 
классикӣ ва чӣ муосир дар адабиёт нақши муассиру мондагор дорад. 
Масъалаи мазкур дар ашъори Р. Ваҳҳобзода, ба вижа дар лирикаи 
иҷтимоиаш ба зебоиҳои ҳаёт ва фалсафаи ҳастӣ такя намуда, ба он 
диққати махсус зоҳир кардааст, ки аз ҳузури андешаҳои адабию эстетикӣ 
дар лирикаи иҷтимоии вай гувоҳӣ медиҳад. Мувофиқи андешаҳои 
диссертант “дар лирикаи Рустам Ваҳҳобзода андешаҳои адабию эстетикӣ бо 
роҳҳои гуногун ифода шудаанд. Муносибати шоир ба эҷоди бадеӣ, махсусан 
шеър, дар ниҳояти шинохти шеъри асил ва шеъри мондагор зоҳир мешавад. 
Мақсади асосии шоир аз гуфтани шеър баёни «дард» бошад, ин дард фарогир 
аст: дарди нуҳуфтаи ботини инсон, ки дар симои шахсияти ғиноӣ, яъне худи 
шоир зоҳир мегардад, дарди замона ва дарде, ки зодаи масъулият аст” (дисс. 
с.ЮЗ).

Муаллифи диссертатсия дар фасли дуюми ин боб - «Масъалаҳои 
асосии лирикаи иҷтимоии Рустам Ваҳҳобзода» Ватан ва ватандорӣ, 
ҳофизаи таърихӣ, ҳуввият ва худшиносӣ ва васфи арзишҳои муқаддасоти 
миллиро дар асоси мисолҳои мушаххас ба таҳлил гирифта, ба хулосаҳои 
мушаххас меояд. Воқеан, мавзӯи Ватан ва ватандӯстӣ, ҳофизаи таърихӣ, 
ҳуввият ва худшиносӣ ва васфи арзишҳои муқаддасоти миллӣ, ки давоми 
мантиқии якдигаранд дар ашъори шоир нақшу мақоми вижа доранд. 
Барои Р. Ваҳҳобзода ҳарчанд ватан аз зодгоҳи шоир Капалӣ (Сафедмӯн) 
оғоз ёбад ҳам, вале Тоҷикистон ва пойтахти он шаҳри Душанбе, ки 
барои тоҷикони тамоми ҷаҳон хонаи умеду мояи ифтихор аст, мақому 
манзалати хоса пайдо кардааст. Ба андешаи муаллифи диссертатсия 
“шеърҳои дар васфи Ватан - Тоҷикистон сурудаи Рустам Ваҳҳобзода 
паҳнои хеле васеъ дошта, аз адабиёти классики форсу тоҷик оғоз ёфта, бо 
фарогирии сурудаҳои ҳамнавъи шоирони ҷаҳон, ба шеъри устодони 
назми муосири тоҷик алоқаманд мешавад”. Зикр бояд кард, ки шоир чун 
як фарди ба миллату меҳани хеш содиқ дар ашъораш аз шоҳ Исмоили 
Сомонӣ, қаҳрамониҳои фарзандони содиқи ватан, рӯҳи шикастнопазири 
онҳо, масъалаҳои ҷанги шаҳрвандӣ, пайғоми сулҳу вахдат ва амсоли он 
сухан ба миён овардааст, ки он дар шеърҳояш чун инъикосгари ҳофизаи 
барҷасатаи таърихӣ маҳсуб меёбанд.

Хулосаҳои муаллифи диссертатсия дар ин фасл боиси таъкиди вижа 
аст, зеро “масъалаи ҳофизаи таърихии миллат бештар дар шеърҳои 
алоқаманд ба мавзуи таърихӣ эҷод кардаи Рустам Ваҳҳобзода матраҳ
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шудааст. Ин вазъ бесабаб нест, чунки таърихи пурифтихори Ватану 
Миллат яке аз мавзуъҳои асосӣ ва меҳварии эҷодиёти Рустам Ваҳҳобзода 
буда, шоир дар чунин шеърҳо натанҳо сухан аз васфу ифтихорот 
мекунад, балки дар ҳар кадом аз шеърҳои мавриди назар ҳадафи дигаре 
ҳам пайгирӣ мешавад. Ҳадафи аслии шоир аз тарҳи мавзуъҳои таърихӣ 
даъват ба худшиносию меҳанпарастӣ, истиқлолхоҳию озодии миллӣ, 
вахдату ягонагӣ, иттиҳоду ҳамдастӣ, тараннуми сулҳу дӯстӣ, 
гиромидошти оину расми ниёгон, ободии кишвару сарҷаъмии халқи 
тамаддунофари тоҷикон мебошад” (Дисс.с.117).

Р. Ваҳҳобзода дар васфи табиати нотакрори ватан, бахусус табиати 
кӯҳистон назару нигоҳи тоза ва амиқу дақиқ дорад ва шоир ба ҳар гиёҳу 
дарахт, ҳар санги табиати кӯҳистони диёр шукӯҳу шаҳомат мебахшад, 
онҳоро мансуб на фақат ба ин диёр, балки ба тамоми сайёра медонад, 
дар баробари ин мафҳуми инсон ва образу ҳастии ӯ, дар бораи инсонҳои 
худшиносу худогоҳу муътабар ва ба фардҳои мушаххас як силсила 
шеърҳо офаридааст, ки шоир ба онҳо эҳтиром доштааст.

Диссертант дар боби сеюми диссертатсия - “Хусусиятҳои ғоявию 
бадеии лирикаи иҷтимоии Рустам Ваҳҳобзода” - махсусиятҳои ғоявӣ ва 
санъати ҳунари шоирии Рустами Ваҳҳобзодаро ба доираи пажуҳиши хеш 
кашида, мулоҳизаву мушоҳидаҳои худро оид ба ғояи шеърҳои шоир, ки 
фарогири мавзуъҳои вахдат, истиқлоли миллӣ ва умуман, ватанпарастию 
ватанхоҳӣ аст, баён кардааст. Ин аст, ки Рустам Ваҳҳобзода барои 
ифодаи ғояҳои мавриди назари худ аз роҳу воситаҳои гуногун истифода 
мекунад, ки яке аз онҳо таваҷҷуҳ ба таърихи устураии миллат мебошад. 
Бо истифода аз ин приёми адабӣ ба шоир имкон даст додааст, ки дар 
ҳошияи боварҳои устураӣ, ба чандин масъалаҳои дигар, ба мисли панду 
андарз, суханҳои ҳакимона, нақлу ривоятҳои мардумӣ, зарбулмасалу 
ҳикматҳои халқӣ таваҷҷуҳ карда, дар эҷодиёти худ чунин омӯзаҳоро 
фаровон матраҳ намояд.

Хулосаҳои ҷолиби назариявие, ки фасли сеюми ин боб - «Санъат ва 
ҳунари шоирӣ» - и Р.Ваҳҳобзода, ки бо фасоҳату равонӣ ва завқу салиқаи 
хос ҷолибу ҷаззоб ба қалам дода, мушоҳидаҳояшро бо коркарди бадеӣ ба 
риштаи назм мекашад, иборат аз он аст, ки “шеъри вай дар асоси 
коркарди ҳунарӣ ва ороиши санъатҳои бадеӣ гуфта шуда, афзун бар он 
ки ғояҳои мондагорро ифода менамояд, сохтмони ҳунарии мустаҳкамеро 
доро” аст. Унвонҷӯй вижагиҳои ҳунарии Р. Ваҳҳобзодаро дар гуфтани 
ашъоре, ки дар шеъри муосир чандон расму роиҷ нестанд, махсус таъкид
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карда, ба хулосаи муҳимме меояд, ки "қудрати шоирии ӯ дар эҷоди 
шеърҳое зоҳир мешавад, ки гуфтани онҳо дар шеъри муосир чандон расм 
набудааст. Ин хусусиятро дар эҷоди «Манзумаҳо», хусусан дар 
«Соқинома»-и шоир, шоҳид ҳастем. Рустам Ваҳҳобзода ба ин навъи 
шеъри суннатӣ, ки бо мурури замон қариб аз байн рафта буд, оғоз 
бахшида онро ҳамчун қолаби шеърӣ аз нав эҳё намуд” (Дисс. с.155). 
Мушоҳидаву хулосаҳои муаллиф дар хусуси ҳунари шоиирии Р. 
Ваҳҳобзода дар сурудани «шеъри нав» ва «арӯзи нав» ё шеъри «сапед» 
низ боиси таъкиди вижа аст.

Рустами Ваҳҳобзода яке аз ҳунармандтарин шоири даврони 
Истиқлол маҳсуб мешавад, ки дар айни бадеъияту малоҳат, самимияту 
ширинӣ ва шевоӣ шеър гуфтааст ва ба таври фаровон аз санъатҳои 
бадеъӣ истифода кардааст. Муаллифи диссертатсия ба ҳамин паҳлуи 
масъала низ ишора намуда зикр мекунад, ки “Истифодаи санъатҳои 
бадеии гуногунро, ба мисли ташбеҳ, ташхис, талмеҳ, тазмин, сифатчинӣ, 
лаффу нашр, тааҷҷуб, таҷоҳули ориф ва ғайра дар шеъри Рустам 
Ваҳҳобзода мушоҳида кардан мумкин аст”. Хулоса, Рустами Ваҳҳобзода 
ба андешае “аз зумраи шоиронест, ки шахсияти беназиру нотакрор буда, 
ашъораш дар рушду равнақи пайваста қарор дорад. Ӯ шахси донишвару 
дурандеш, камҳарфу пуркор вораставу боимон қаноатпешаву сарбаланду 
бовиқор аст. Бештар дар хомӯшии иқлими танҳоӣ ба кори ҳунар 
андармон аст».

Муаллиф дар бахши хулосаи рисола муҳимтарин натиҷаҳои 
таҳқиқоти худро дар 15 банд дарҷ менамояд, ки ба таври куллӣ нуктаҳои 
дорои аҳамияти илмиву назариявии рисоларо дар бар гирифтааст.

Аз ҳамин лиҳоз диссертатсияи номзадии Миралиева Сарварбӣ 
Толибовна дар мавзӯи «Лирикаи иҷтимоии Рустам Ваҳҳобзода» (ваҷҳаи 
шоирӣ, мавқеи адабӣ ва масъалаҳои асосӣ) таҳқиқоти тозаи илмӣ буда аз 
чандҷиҳат афзалият дорад:

— Мавзӯи интихобшуда, яке аз мавзӯъҳои муҳим дар 
адабиётшиносии муосири тоҷик маҳсуб меёбад.

- Банду баст ва таркиби рисола ба талаботи муосири таҳқиқоти 
илмӣ ҷавобгӯ буда, имкон додааст, ки муаллиф мавзуъро ба ҳадди лозим 
таҳқиқу баррасӣ ва ҳал намояд.

- Дар рисолаи мазкур хулосаҳо, пешниҳодҳо ва фарзияҳои илмиву 
назариявие оварда шудааст, ки ҷанбаи илмии рисоларо бештар 
кардаанд.
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Бо вуҷуди ин муваффақиятҳо баъзе камбудиҳо дар рисола ба назар 
расид, ки бартараф кардани онҳо қиммати корро бештар менамояд. Аз 
он ҷумла:

1. Хуб мешуд, ки диссертатсия бори дигар мариди таҳрир қарор 
мегирифт. Зеро матнҳо баъзан ба таҳрир ниёз дорад (дар ҳошияи 
диссертатсия ба он ишораҳо шудааст).

2. Фаслҳои 1.1 ва 2.1, 2.2.2 ва 2.2.3 ба ҳам муттаҳид мешуданд, ба 
мақсад мувофиқ буд, зеро онҳо давоми мантиқии якдигаранд.

3. Дар бахши зиндагиномаи шоир баъзан андешаҳои носаҳеҳу 
духура, амсоли «соли 1978 ҳуҷҷатҳояшро ба шуъбаи филологияи ДДТ ба 
номи В.И. Ленин .. .месупораду дохил мешавад».

То ҷое, ки маълум аст, «шуъбаи филология» дар ДМТ ҳеҷ вақт 
мавҷуд набуд. Он факултети филологияи тоҷик унвон дошт (саҳ. 22). Ё 
худ «...охири солҳои 1986 ба Москва рафта, дар Донишгоҳи ба номи 
Ломоносов дар бахши аспирантура дохил шуда, ним сол он ҷо дар 
китобхонаи ба номи «Ленин» ба кори илмӣ машғул шуд...» (саҳ. 23).

4. Дар диссертатсия оид ба масъалаи «шеъри нав» (арӯзи озод, 
шеъри сафед) фасли алоҳидае (с. 47-61) бахшида шуда бошад ҳам, вале 
сарчашмаҳои пайдоиши он ва мавқеи чунин ашъор дар эҷодиёти Р. 
Ваҳҳобзода ба таври густурда бояд мавриди таҳлилу баррасӣ қарор 
мегирифт. Баррасиву таҳлили ин масъала дар диссертатсия ба назар як 
дараҷа нотамом мондааст.

5. Дар як ҷумла дубор ва баъзан се маротиба такрор шудани 
калимаҳо мушоҳида мешавад, ки ба ҳусни ҷумла латма ворид мекунад 
(масалан, саҳ. 90, 94, 95 ва ғ.).

6. Дар боби сеюми рисола фаслеро ба авзони шеъри Р. Ваҳҳобзода 
бахшида, онро мавриди таҳқиқ қарор медод, ба мақсад мувофиқ буд.

7. Китобнома бидуни риояи ҷудо кардани сарчашмаву асарҳои 
илмӣ, маводи маҷаллаву рӯзнома ва маводи интернетӣ оварда шудааст.

Ба андешаи мо, ислоҳи ин камбудиҳо барои муаллифи рисола 
гарон набуда, ба хулосаҳои умумии фавқ ҳеҷ таъсире намерасонад.

Диссертатсияи Миралиева Сарварбӣ Толибовна бо ихтисоси илмии 
интихобнамудаи муаллиф мувофиқат менамояд. Мавзуи диссертатсия ва 
мазмуну муҳтавои он ба доираи мавзуъ ва масъалаҳои таҳқиқӣ, ки дар 
шиносномаи ихтисоси илмии 10.01.01 — Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ 
таъйин шудаанд, комилан мувофиқат мекунад.
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Хулоса, диссертатсияи Миралиева Сарварбӣ Толибовна дар мавзӯи 
«Лирикаи иҷтимоии Рустам Ваҳҳобзода» (ваҷҳаи шоирӣ, мавқеи адабӣ 
ва масъалаҳои асосӣ) барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
филологӣ, аз рӯи ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти тоҷик; робитаҳои адабӣ 
кори илмӣ-таҳқиқии анҷомёфта ба ҳисоб меравад.

Автореферати диссертатсия, гузоришҳои илмӣ ва мақолаҳои ба чоп 
расонидаи Миралиева Сарварбӣ Толибовна муҳтавои асосии 
диссертатсияро инъикос намуда, аз лаёқати баланди илмии двоталаби 
дараҷаи илмӣ гувоҳӣ медиҳанд.

Диссертатсияи Миралиева Сарварбӣ Толибовна дар мавзӯи 
«Лирикаи иҷтимоии Рустам Ваҳҳобзода» (ваҷҳаи шоирӣ, мавқеи адабӣ 
ва масъалаҳои асосӣ) ба талаботи бандҳои 31-35-и Тартиби додани 
дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни 
соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 - 
Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ мебошад.
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