ТАҚРИЗИ
роҳбари илмӣ ба диссертатсияи номзадии Бобомаллаев Илҳомҷон
Ҷанобович дар мавзӯи «Таҳаввули назми муосири тоҷикӣ дар солҳои 50-70уми асри XX (дар мисоли осори Аминҷон Шукӯхӣ)» барои дарёфти дараҷаи
илмии номзади илмҳои филология аз рӯи ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти
тоҷик пешниҳод шудааст.

Диссертатсияи номзадии Бобомаллаев Илҳомҷон Ҷанобович, ки дар
мавзӯи «Таҳаввули назми муосири тоҷикӣ дар солҳои 50-70-уми асри XX
(дар мисоли осори Аминҷон Шукӯҳӣ)» таълиф шудааст, яке аз мавзӯъҳои
мубрам ва муҳимми адабиётшиносии муосири тоҷик ба ҳисоб рафта, ба
таҳлилу баррасии рӯзгору осор ва ҷанбаҳои ҳунарии ашъори Шоири
халқии Тоҷикистон Аминҷон Шукӯҳй ихтисос дорад.
Диссертант дар таъйини зарурати интихоби мавзӯъ ва ҳадафу
вазифаҳои таҳқиқ, баррасии масъалаҳои таҳқиқшаванда, меъёру усулҳои
таҳқиқ ва муҳимтар аз ҳама, муҳокимаю хулосабарориҳои саҳеҳ лаёқати
хуб дорад. Унвонҷӯ аз сарчашмаҳои зиёди адабӣ ва илмию назарии ба
мавзӯи таҳқиқотӣ рабтдошта огаҳӣ дошта, тавонистааст, ки аз миёни
маводи зиёд мисолҳои зарурй ва нуктаҳои муҳимму арзишмандро ҷудо
намуда, ба моҳияти масъала хуб сарфаҳм рафта, зимни муҳокима ва
хулосабарориҳо истиқлоли андеша дошта бошад.
Диссертатсияи Бобомаллаев И.Ҷ. аз муқаддима, се боб, хулоса ва
номгӯи адабиёт фароҳам омадааст. Барои мушаххас намудани нақши
Аминҷон Шукӯҳй дар ҷараёни ташаккулу таҳаввули назми муосири
тоҷикӣ дар солҳои 50-70-уми асри XX зарур дониста шудааст, ки дар боби
аввал сифатҳои нав касб кардани назми ин давра ва қувват гирифтани
ҷанбаҳои тасвирии шеър дар ин марҳала матраҳ ёбад. Дар ин боб
хусусиятҳои фарқкунандаи ашъори Аминҷон Шукӯҳӣ аз ҳамасронаш
мухтасар баррасй шудааст.
Дар боби дуюми диссертатсия, ки «Аминҷон Шукӯҳй ва мақоми ӯ
дар назми солҳои 50-70-уми асри XX» ном гирифтааст, барои мушаххас
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намудани мавқеи иҷтимоии адиб ва мақоми ӯ дар адабиёти марҳалаи
мавриди назар сараввал шарҳи ҳол ва мероси адабии Аминҷон Шукӯҳӣ
мавриди таҳқиқ қарор гирифта, баъдан масъалаҳои мавзӯъ, мундариҷа ва
ҷустуҷӯҳои эҷодиву навпардозӣ дар ашъори шоир баррасӣ шудаанд.
Боби сеюми диссертатсия «Хусусиятҳои услубию бадеии ашъори
Аминҷон Шукӯҳй» номгузорй шуда, дар он масъалаҳои сабку услуби
ифода, таъсирпазирии шоир аз тарзи баёни шуарои пешину ҳамасронаш
ва амиқрафти тасвири бадеиву ҷойгоҳи санъатҳои адабй дар ашъори
Аминҷон Шукӯҳй бо далелу муҳокимаҳои ҷолиб таҳқиқ шудаанд.
Унвонҷӯ дар ҷараёни таҳқиқ асосан ба методҳои муқоисавй ва
муқоисавӣ-таърихӣ такя карда, дастовардҳои олимони ватанию хориҷиро
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диссертатсионй мавриди омӯзиш ва истифода қарор додааст.
Навоварии илмии диссертатсия дар он зоҳир меёбад, ки рӯзгору
осор Аминҷон Шукӯҳӣ ва нақши ӯ дар ташаккулу таҳаввули адабиёти
давраи нави тоҷик ва хосатан назми солҳои 50-70-уми асри XX бори
нахуст дар адабиётшиносии тоҷик дар шакли таҳқиқоти диссертатсионй
анҷом ёфтааст.
Автореферати диссертатсия муҳтавои асосии таҳқиқотро фаро
гирифтааст. Диссертатсия ва автореферати Бобомаллаев И.Ҷ. бо сабки
хуби илмй таълиф ёфта, зимни таҳқиқот бештар аз 300 номгӯи адабиёти
бадей, илмй, илмию-оммавӣ ва методй истифода шудааст. Унвонҷӯ оид
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Адабиёти тоҷик шоиста аст. Аз ин рӯ, ҳамчун роҳбари
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рӯи
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илми диссертатсияи Бобомаллаев Илҳомҷон Ҷанобовичро дар мавзуи
«Таҳаввули назми муосири тоҷикӣ дар солҳои 50-70-уми асри XX (дар
мисоли осори Аминҷон Шукӯҳй)» кори таҳқиқотии анҷомёфта шуморида,
онро барои дифоъ тавсия медиҳам.
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