Такриз
ба автореферати рисолаи номзадии Бобомаллаев Ил^омчон Ч,анобович
тахти унвони «Тах,аввули назми муосири точ,икй дар солх;ои 50-70-уми
асри XX (дар мисоли осори Аминч,он Ш ук^й)»
Адабиёти точик пас аз Инкилоби Октябр зина ба зина рушд
намуда, руйи майдони сухан чехрахои саршиноси назму наср бо
чакидахои хомаашон пайваста намоён гардиданд. Дар ин давра озодии
сухан, шинохти чомеаи Ватанпарвар тараннуми иищи пок, васфи
табиати бихиштосо аз чониби шоирону нависандагон тамоман аз диди
нав ба риштаи эчод кашида шуданд. Мусаллам аст, ки дар илми
адабиётшиносии точик эчодиёти то солхои 90-уми асри гузаштаро
«Адабиёти Ш уравй» ном мебурданд. Баъдтар, яъне пас аз пош хурдани
Иттиходи Ш уравй ва солхои аввали сохибистиклолии кишвар адабиёти
ин давра унвони «Адабиёти муосир»-ро гирифт, ки феълан новобаста аз
ворид гардидани карни нав адабиёти точик тахти хамин ном мавриди
истифодаи коршиносон карор дорад. Аммо мухаккикони соха вобаста ба
мазмуну мухтавои асархо эчодиёти адибони муосирро ба даврахои
муайян таксим намуда, тахлилу баррасй менамоянд.
Диссертатсияи номзадии мавриди назар низ аз зумраи чунин
тадкикотхоест, ки тахаввулоти давраи муайяни назми муосир - солхои
50-70-уми карни ХХ-ро фаро гирифтааст. Бобомаллаев Илхомчон
Чднобович барои дакикан омухтани мавзуи хеш ва мушаххас намудани
максаду хадафхои илмиаш асоси кор осори шоир, нависанда ва
драматурги машхури солхои 50-70 устод Аминчон Шукухиро интихоб
намудааст, ки хеле максаднок мебошад.
Аз фишурдаи кор аён аст, ки диссертатсия аз мукаддима, се боб бо
фаслхояшон ва хулосаву руйхати адабиёти истифодашуда иборат
мебошад.
Дар мукаддимаи автореферат ахамияти тахкики мавзуъ, дарачаи
омузиш, ахамияти назарй ва амалии диссертатсия, методологияи тахкик
навгонихои илмии рисола ба таври анику дакик шарх ёфтаанд. Инчунин,
унвончу дар кисмати мукаддимаи кор нуктахои ба химоя
пешниходшавандаро ба 10 кисмат чудо намуда, хубу ботафсил шарх
додааст. Маълум аст, ки муаллиф хадаф ва максадхои дар
пешгузоштаашро дар мукаддимаи кор асоснок баён намудааст.
Боби аввал «Хусусиятх,ои нав касб кардани назми солх,ои 50-70-уми асри
XX» унвон дошта, аз ду фасл иборат мебошад. Дар фасли аввали боби
аввал, ки «К^увват гирифтани лирикаи тасвирй дар назми муосири точ,ик»
номгузорй шудааст, унвончу бештар ба эчодиёти шоирони хамкарни
Аминчон Шукухй, аз кабили Мирзо Турсунзода, Боки Рахимзода,
Баффор Мирзо, Муъмин 1^аноат такя намуда, собит менамояд, ки дар
назми ин давра манзаранигорй ва тасвири ашё нисбат ба эчодиёти
шоирони классик вокей сурат гирифтааст. Диссертант дар кисмати поёни
фасл бо истифодаи намунаи шеърхои Аминчон Шукухй муътакид
мешавад, ки истифодаи манзараву ашё нисбат ба шоирони фавкуззикр

дар ашъори А.Ш укухй тамоман аз нигохи нав бахогузорй шудаанд.
Барой мисол у чунин баён намудааст: «Дар ашъори тасвирии сощои щфтод
эцодкардаи шоир манзара ва ашёи тасвир бештар мавцеъ пайдо карда, муроди
аслии шоир дар заминаи чунин унсур^о баён меёбанд. Шеър^ои «Сабр кун, эй гули
бодом!», «Богбонро мепарастам», «Дар кучабоги иш щ «Як зарра барф»,
«Баргхри тиллой» аз щмин к/абил буда, дар ин миён «Баргцои тиллой» махсусан
добили таваццух, аст. Аз унвони шеър пайдост, ки баргцои зард ба тилло
шабощт ёфтаанд. Агарчи ранги зард ва баргцои сабзи дар фарцом ба зардй
табдилёфта дар адабиёти тоцик рамзи хотимаи зиндагй ва нотавонию
заифианд, дар ин шеър ба сифати образи цовидонагии табиату щёт шудаанд. Ба
таъбири дигар, шоир ба ин образи шеърй ва рамзи суннатии тасвир тобиши
тозаи маъной додааст ” (автореферат с. 12).
Фасли дуюми боби якум «Сифатхщ нав касб кардани шеъри тоники дар
солх;ои 50-70-ум» унвон гирифтааст. Унвончу дар ин кисмат бо далелхои
асоснок зикр мекунад, ки аз солхои 50-ум cap карда дар осори шоирони давр
мушаххаснависй ва руй овардан ба хаёти вокей ва талаботи мардум огоз
гардидааст. Манзури мухаккики чавон ба таври ихтиёрй бо мурур дур шудани
адибон аз тавсифхои барзиёди хукумати Шуравй ва руй овардан ба мавзухои
хаётан мухими ичтимой мебошад. Дар ин фасли диссертатсия тахаввулоти
гуногуни назми муосир - сохтору шакл, мавзую мундаричд, забону услуб,
тарзи бинишу инъикос, корбурди воситахри тасвири бадей, ки унвончу онхоро
дар такя ба осори илмй-тахдикртии адабиётшиносони точ,ик, аз кабили М.
Шакурй, X. Шарифов, А. Сатторзода, Ю. Акбарзода, А. Хдкимов муайян
намудааст, хеле мохирона ва то андозае вокеъбинона мавриди тахдилу
баррасй карор додааст.
Бобомаллаев И. боби дуюми диссертатсияро «Аминч,он Шукух,й ва
мак;оми у дар назми солх,ои 50-70-уми асри XX» номгузорй карда, зимни тахкик
онро ба се фасли алохида чудо намудааст. Дар фасли аввали ин боб, ки
муаллиф онро «Зиндагинома ва мероси адабии Аминч,он Шукух;й» ном
ниходаасг, оид ба рузгору осори адиб, таъсири мухит ба эч;одиёти вай
батафсил маълумот додааст. Бояд гуфт, ки мавкеи унвончу дар ин кисмати кор
хеле назаррас мебошад. Зеро у барои иурра омухтани зиндагиномаи шоир ба
гайр аз сарчашмахои илмиву адабй бо наздикону иайвандони вай хамсухбат
гардида, андешахои онхоро низ дар диссертатсияаш чой додааст. Инчунин,
муаллифи диссертатсия дар ин фасл тамоми мероси адабии шоирро дасграс ва
бархе аз онхоро истифодаву тахдил намудааст.
Фасли дуюми боби дуюм - «Мавзуъ ва мундаричди ашъори Аминч,он
Шукух,й» унвон дода шудааст, ки Бобомаллаев И. дар ин кисмати кораш дар
такя бо осори пургановати шоир пахдухои мухталифи мазмуни ашъори
шоирро тахдилу натидагирй намудааст. Баъди мутолиаву мукоисохаи ашъори
шоир бо дигар шоирони муосир мухаккик чунин ибрози назар намудааст:
«Мавзуи ашъори А. Шукухй пурдомана буда, ба тасвири naxjiy^ou гуногуни
зиндагй, ормощои инсонй, асрори табиат, худшиносию худогщии миллй,
щфозати арзиицои адабию таърюсй ва гайра бахшида шудаанд. Дар ин фасл
пицлилу тащиц дар пояи мущмтарин мавзуъхр - Ватан ва ватандустй, сулху

амният, ситоиши модар, панду ахлоц ва шику мущбтат сурат гирифтааст»
(сах. 16).
Унвончу фасли сеюми боби дуюмро «Чустуч^ои эчрдй ва навпардозй
дар ашъори Аминч,он Шукух,й», унвон гузошта, дар ин фасл бо овардани
мисолхои мушаххас навгонихои эчодиро дар ашъори А.Шукухй тахдил
намудааст. Зимни тахкик, муаллиф дарк намудааст, ки дар зимни навоварй дар
сабку услуб ва гуногунрангии эчодиёташ Аминчон Шукухй аз устодони назми
классику муосир илхом гирифтааст. Хатто бо истинод дарч мекунад, ки: «А.
Шукухй ашъорашро щргиз аз дурдона ва чакидахри Саъдию Сайидо афзун
надониспш, балки бар тзалиёти ин шоирони воломакрм мухаммас гуфтанашро
эхршром нисбат ба эцодиёти ощо арзёбй кардааст» (сах. 18).
Боби сеюми диссертатсияи номзадии Бобамаллаев И. Боби сеюми
рисола «Хусусиятх,ои услубию бадеии ашъори Аминчрн Ш ук^й» ном дошта
он хам аз ду фасл - «Вижагщои услубии лирикаи Аминчон Шукух^» ва
«Амшфафти тасвири бадей ва корбурди санъатх,ои адабй дар ашъори Аминчрн
Шукух,й» иборат мебошад. Дар фасли аввал вижагихои шеърии шоирро дар
мукоиса бо дигар шоирони хамон давра тахдил намуда, инчунин иброз
менамояд, ки А.Шукухй хамчун шоири махбуби халк дар радифи асархои
шифохй низ шеърхои зиёде эчод намудааст.
Вокеан олимони фолклоршинос зимни экспедитсияхои майдонй
рубоихои зиёдеро, ки махсус махсули эчоди А.Шукухй мебошанд, хамчун
моли халк гирдоварй намудаанд, ки то хол дар ганчинаи фолклори И нститут
забон ва адабиёти ба номи Абуабдулло Рудакии АМИТ махфуз мебошанд.
Ин аз он далолат мекунад, ки шоир миёни халк махбубияти хоса дошта
шеърхои у дар забони мардум иайваста истифода мешаванд, ки ин нуктаро
хам муашшфи диссертатсия низ ишора намудааст.
Фасли сеюми диссертатсия ба бадеияти ашъори шоир бахшида шуда,
муаллиф бо овардани мисолхои фаровон чанбахои бадей ва истифодаи
санъатхои адабиро дар ашъори шоир вокеъбинона баррасй намудааст.
Муаллиф дар ин кисмат чунин кайд менамояд: «Дар ашъори А. Шукухй мацоз,
ташбех,, истиора, киноя, тавсиф, тамсил, тацнис, ташхис, талмех,, тазоду
мукрбила, ирсоли масал, муболига, руцуи лирики, суолу цавоб, такрор санъатщои
бадеии зиёд истифодашаванда буда, аксаран бидуни ихтиёр ва гщо бо нияти
хоссаи шоир барои пшцвияти фикр, обуранги бадей ва тасвири барцаста
мавриди корбаст щрор гирифтаанд» (сах. 23).
Нихоят дар кисмати охир муаллиф дар 7 банд хулосабарорй намуда,
навгонихои ва киммати илмии диссертатсияашро дакик намудааст, ки вокеан
мутобики талаботи илми муосир мебошад.
Аз иктибосу мулохизахо ва мукоисаву тахлилхои унвончу
бармеояд, ки у дойр ба мавзуъ, дарачаи омузиши он ва пажухишхои
донишмандони ин соха маълумоту дониши кофй дорад. Диссертант дар
хар маврид бо факту далел сухан меронад ва кушиш мекунад, нисбати он
масъалахое, ки дигар олимон бахс кардаанд, фикри худро холисона баён
намояд ва дар ин чабха ноил мешавад.

Аз матни фишурда бармеояд, ки диссертатсия дар сатхи баланди
илмй навишта шудааст. Дар автореферат дар катори муваффакиятхои
зиёд баъзе камбудихои чузъй низ ба назар мерасанд, ки ишораи баъзе аз
онхоро ба манфиати кор мехисобем:
1. Аз фишурдаи диссертатсия маълум аст, ки усулхои мушохидаву
мусохиба дар рафти таълифи он фаровон истифода шудааст. Аммо дар
кисмати «асосхои назарй ва методологии тахкик»-и мукаддимаи кор
усулхои фавкуззикр номбар нашудаанд (сах. 9).
2. Дар матни фишурда баъзан галатхои имлоиву техникй низ рох
ёфтаанд. Масалан дар сахифаи 14 дар унвони боби дуюм ду маротиба
калимаи «дар» истифода шудааст.
Эродхои дар автореферат чойдошта чузъй буда, кимати илмии
онро кам намекунанд. Дар мачмуъ диссертатсияи Бобомаллаев
Илхомчон Чднобович тахти унвони «Тахдввули назми муосири точикй
дар солх,ои 50-70-уми асри XX (дар мисоли осори Аминчон Шукух,й)»
кори анчомёфта буда, ба талаботи рисолахои номзадии КОА-и назди
Президенти Ч,умхурии Точикистон чавобгу аст. Муаллифи диссертатсия
барои дарёфти дарачаи илмии номзади илмхои филологй аз руи
ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти точик сазовор мебошад.
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