Такризи
мукарризи расмй ба диссертатсияи Мустачобова Рудоба Мукаррамшоевна
дар мавзуи «Хусусият^ои мавзуй ва ^унарии ашъори ватандустонаи
Камол Насрулло» барои дарёфти дарачаи илмии номзади илм^ои
филологи аз руи ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти точик. -Душанбе, 2020,176
са^ифаи чопи компютерй.
Адабиёти

муосири

точикй

дар

замони

Истикдолият

ба

дастовардхои назаррас ноил гардид, ки ин тозакорихо дар шакл, мавзуъ
ва мундаричди осори бадей ба назар мерасад. Дар ин давра шоирону
нависандагони зиёд ба сахнаи адабиёт ворид гардида, бештар ба баёни
ормонхои миллй, андешахои умумибашарй, мавзуъхои човидонии
адабиёт ва ашъори ватандустона пардохтанд. Яке аз чунин шоирони
пешгом Камол Насрулло

аст,

ки сарояндаи

муваффаки ашъори

ватандустона дар адабиёти муосири точикй мебошад, ки аз ибтидои
фаъолияти эч о д й то холо дар катори дигар мавзуъхо ба сурудани
ашъори ватандустона машгул аст ва махз хамин кисмати эчодиёти у
мавзуи рисолаи тахдикотии Мустачобова Рудоба Мукаррамшоевна
интихоб шудааст. Ашъори ватандустонаи Камол Насрулло дар жанрхои
суннатй, чун газал, маснавй, китъа, мусаммат, мустазод, манзума,
достон, рубой, дубайтй, шеъри нимой, шеъри сапед ва колиби озод эчод
шудаанд.
Навиштани чунин диссертатсияхои хуб, ки фарогири масъалахои
тахлили рузгору осори шоирон ва нависандагони муосири точикй, ки
пахлухои эчодиёташон ба тахлилу тахкики монографй фаро гирифта
нашудааст, аз хар чихат мухим аст, чунки солхои охир дар тахкики
чунин проблемахо накди адабй ва адабиётшиносии точикй каме
сахлангорй дорад. Аз ин ру, чунин диссертатсияхои хуб ин холигохро
пур карда метавонанд. Диссертатсия аз муцадцима, се боб, дах фасл ва
хулосаву китобнома фарохам омадааст. Дар мукаддима масъалахои
ахамият,

пешинаи

тахкикот,

зарурат,

хадаф,

усули

тахкикот,

сарчашмахо, иредмети тахкик, мохияти назарй ва амалии тахкикот,
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масъалахои ба химоя пешниходшаванда бо як тартиби муназзами илмй
нигошта шудаанд.
Диссертатсияи Мустачобова Рудоба Мукаррамшоевна ба тахкики
се кисмати мухими рузгору осори Камол Насрулло бахшида шудааст, ки
ин кисиматхо унвони се боби диссертатсия гардидааст:
1.Х,аёт ва фаъолияти эчодии Камол Насрулло.
2.Хусусиятхои мавзуии ашъори ватандустонаи Камол Насрулло.
3.Мухтассоти хунарии ашъори ватандустонаи Камол Насрулло, ки
дар се боб ва дах фасл равону муназзам тахкик шудаанд.
Дар боби якуми диссертатсия «Х,аёт ва фаъолияти эчодии Камол
Насрулло», ки аз панч фасл фарохам омадааст, масъалахои рузгор ва
осори Камол Насрулло, даврони тахсилот, огози фаъолияти эчодй,
вуруди шоир ба мухити эчодй, фаъолият дар самтхои гайриэчодй ва
таснифоту таълифоти у ба риштаи тахкик фаро гирифта шудаанд. Зарур
ба таъкид аст, ки то иншои диссертатсияи Мустачобова Рудоба
Мукаррамшоевна рочеъ ба пахлухои рузгору осори Камол Насрулло
маколахо ва гузоришхое руи чоп омада буданд, вале чунин як назари
муназзами тахкикотии хронологй, ки чднбахои гуногуни рузгори
шоирро чунин дакик ва муназзам фаро гирифта бошад, ба назар
намерасид. Аз ин хотир, диссертант тавонистааст, ки ин масъалахоро бо
як чиддияти том ба тахкик гирад ва хал намояд.
Камол Насрулло шоири навгу ва навчу аст, ки хамвора дар паи
чустучуи тасвир ва андешахои тоза аст, ки ин хусусият дар хар мачмуаи
ашъори шоир ба назар мерасад. Муаллифи диссертатсия хамаи мачмуаи
ашъори шоирро, ки дар солхои гуногун (аз соли 1978 cap карда, то холо)
нашр шудаанд, як-як тахкики оморй карда, вежагихои онхоро баён
кардааст, ки дар ин китобхо чанд шеъри суннатй ва дар услубхои нави
нимой навишташуда чой гирифтаанд, ки аз амали хуби унвончуй дарак
медихад. Муайян кардани хамаи анвои шеърии Камол Насрулло, ки
муаллифи диссертатсия анчом додааст, аз мухассаноти кори уст, ки
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заминаи хуб ба тахкикоти чомеи ояндаи адабиётшиносии точикй шуда
метавонад.
Камол Насрулло шоир аст ва дар баробари шоирй ба навиштани
маколахо дар кисмати накди адабй, дар назму наср машгул гардидааст,
ки рочеъ ба хусусиятхои эчодии адибон - М.Турсунзода, Б.Рахимзода,
Ф.Ансорй, Т.Пулодй, У.Рачаб, А.Сафар, М.Шералй, Л.Шералй, Б.
Собир,

М.Файзалй,

М.Бахтй,

С.Шохзода,

Ш.Бунёд

ва

дигарон

маколахои хуб нигоштааст. Инчунин, китоби «Шахписари Хайём»-ро
низ дар боби хизмати бузурги Лоик Шералй дар адабиёт навиштааст, ки
дар он китоб «вежагихои шеъри Лоик, хизмати мондагори у дар шеъри
муосири точик, дастовардхои шоирона, навоварй ва сахми бузургу
табаддулоти эчодии у дар сохтор ва забони шеъри имруз сухан меравад»
(дисс.

сах.40).

Яъне, дар баробари фаъолиятхои адабй корхои

тахкикотй-иажухишии Камол Насруллоро низ муаллифи диссертатсия ба
тахкик гирифтааст, ки дар муайян кардани коргохи эчодй ва фаъолияти
пажухишии у аз амалхои шоистаи унвончуй

аст. Аз тахкикоти

Мустачобова Рудоба Мукаррамшоевна бармеояд, ки Камол Насрулло то
кунун 21 мачмуаи ашъор ба табъ расонидааст, ки аз ин микдор 17
мачмуа ба забони точикй, 2 китоби шеър ба хатти ниёкон ва 2 китоби
тарчумаи ашъор ба забони русй мебошанд. Як сифати хуби кори
тахкикотии унвончуй дар он аст, ки у дар фасли панчуми боби якум
таркиби хамаи мачмуахои ашъори шоирро тахкики оморй кардааст, ки
дар ин мачмуахо чанд шеъри суннатй ва чанд шеъри нави нимой ва
шомлуй мавчуданд ва дар кадом жанри адабй таълиф шудаанд
Боби

дувуми

диссертатсия

«Хусусиятхои

мавзуии

ашъори

ватандустонаи Камол Насрулло» унвон дорад ва аз ду фасл ва хашт
зерфасл фарохам омадааст. Дар ин боб унвончуй мавзуъхои ашъори
ватандустонаи шоирро ба фаслхои «Мавзуи ватан ва ватандустй дар
ашъори Камол Насрулло», «Ватан, ватандустй ва ифтихори миллй»,
«Бозтоби руйдодхои чанги шахрвандй ва окибатхои он», «Васфи ватан
дар манзумаи - Ман ту хастам, Точикистон», «Ибтикороти шоир дар
з

ватансарой», «Мавзуи вахдати миллй ва Истикдоли давлатй дар ашъори
Камол Насрулло», «Мукаддасоти миллй ва сахиахои такдирсоз» ва
«Анъана ва маросимхои мардумй» чудо карда, тахлил ва тахкик
кардааст.
Нуктае маврид ба зикр аст, ки навиштани ашъори ватандустона
дар эчодиёти Камол Насрулло ба ду давра мансуб аст: 1.Давраи
тобеияти Чумхурии Точикистон дар Иттиходи Шуравй. 2.Давраи
Истиклолияти Чумхурии Точикистон, ки дар хар ду мархила Камол
Насрулло ашъори хуб сурудааст, вале намунаи шеърхои дар замони
Истикдолият эчодкардаи у гармтару пурмухаббатанд.
Дар ин фаслу зерфаслхо унвончуй муайян кардааст, ки Камол
Насрулло дар мачмуъ 185 шеър ба мавзуи ватандустй эчод кардааст, ки:
«Хар кадом аз мухаббату самимият ва эхтироми вижаи адиб нисбат ба
маъвои дилангезаш башорат медихад. Шоир дилбастагии хешро ба
механ, мукаддасоти миллй, Вахдат, Истиклолият ва дигар руйдодхои
мухиму такдирсози таърихи муосири халки точик иброз намуда, аз хар
вачаб хок ва хар катра оби он, табиату сарватхои бебахояш шукргузорй
менамояд» (дисс.сах.43).
Инчунин,

дар

ин

фаслу зерфаслхои

боби

дувум

унвончуй

намунахои зиёди ашъори ватандустонаи Камол Насруллоро ба тахлил
гирифта, садокату вафодории шоирро ба Ватани азизаш - Точикистон
нишон додааст. Дар ин фаслхо шеърхои машхури «Точикистонро дигар
кисмат макун», «Эй шимолй, эй чанубй», «Нишаста Фаридун», «Охирин
умеди миллат», «Дог», «Озодй чист?», Ватани точик», «Зангулаи фарёд»,
«Мо точиконем», «Чист Рогун?», Парчами Точикистон», «Навруз
муборак» ва гайра, ки андешахои ватандустонаи шоирро ба куллй фаро
мегирад,

тахлил

ва

тахкики

хуби

адабиётшиносй

шудаанд,

ки

дастовардхои мухаккик чолиби таваччуханд.
Боби

сеюми

диссертатсия

«Мухтассоти

хунарии

ашъори

ватандустонаи Камол Насрулло» ном дорад ва аз се фасл фарохам омада,
дар ин боб асосан масъалахои поэтикии ашъори ватандустонаи шоир ба
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таври мушаххас ба тахкик фаро гирифта шудаанд. Камол Насрулло
шоири хунармандест, ки аз технологияи шеъри суннатй ва муосир ба
хубй огох аст. Яке аз хусусиятхои барчастаи шеъри Камол Насрулло он
аст, ки ба хонанда рухияи баланди инсонй ва мавкеи кавии шахрвандиро
хамвора ташвик мекунад, барояш эътимод ба худ ва ояндаро таргиб
менамояд. Шеъри Камол Насрулло ба андешаи муаллифи диссертатсия:
«Табъи хонандаро болида мегардонад, у р ° ДаР чодахои зиндагй
рахнамой мекунад, рухияи баланди ватанпарастй ва инсондустй хамеша
дар он эхсос мешавад. Ин яке аз хусусиятхои вижаи эчодиёти уст, ки
кимати бадеии хунариро боло мебардорад» (дисс.сах.125).
Дар фасли 3.1. «Забон ва тарзи баён» унвончуй ба таври мушаххас
дороихои забонй

ва тарзи

баёни ашъори

ватандустонаи Камол

Насруллоро ба пажухиш гирифтааст. К.Насрулло шоири тозасухани
хамкадами замон аст. Хдрчанд дар забони ашъори ватандустонааш
вожахову таъбирхои суннатй зиёд корбаст мешаванд, вале у аз баён ва
истифодаи вожахои нав ва мудерн дар ашъораш низ фаровон сари кор
мегирад. Мисол: «Накхати хандаи гул»:
Нусрати оби равонро бар равонам хадя кун,
Накхати як хандаи гулро ба чонам хадя кун.
Ва:
«Як кабудй покй»:
Болхои нусратамро завки маънй муттакост,
Як кабудй покии ин осмонам хадя кун., ва гайра.
Дар ин фасл унвончу асосан дар истифодаи вожаву таъбироти нав,
нигохи нави шоир ба ашё, колибхои нав, тарзи баён, равшании баён,
тасвирхои тоза, тобишхои маъной, шеваи ироаи паём дар ашъори
ватандустонаи шоир чусторхо карда, ба тахкики 6 шеър: 2 газал ва 4
порахои шеъри нимой иктифо кардааст.
Фасли 3.2-и боби 3 «Ибдооти шоирона» унвон дорад ва дар ин чо
унвончуй

масъалаи

чусторхои

тозаи

шоиронаро

дар

ашъори

ватандустонаи Камол Насрулло ба пажухиш гирифтааст ва тахлилро аз
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китоби «Дар огуши хазонрез» бо овардани шеъре огоз мекунад, ки бо
байти:
Дар хама полезхои Механи ман,
Ишк меруяд, мухаббат мешукуфад., cap мешавад ва аз хамин як
шеър ибдооти шоиронаро дар вожаву таъбирхои «руидани ишк»,
«шукуфтани мухаббат», «ханда коштан», «борони мухаббат гардидану
боридан», «то ки руяд ишк», «дари мехру сафоро кушодани субх»,
«огуши вафоро кушодани сулх», «хаймахои роз дар осмон», «изхори ишк
кардани офтоб», «аз лаби руд рехтани тароват», «аз лаби хар гунча
хандидани саодат», «дарахти бовар будани комати мардон», «намой ишк
доштани хар гиёх», «гуссахои интизоронро шустани абр» ва гайра чудо
карда, тахлил кардааст, ки таъбирхои наву зебои шоиронаанд.
Дар чанд шеъри дигари Камол Насрулло унвончуй тозакорихоро
дар ифодахои: «гиря хандон асту дард раксон», «чуяки оби зулол дар
суроги офариниш», «як табассум зебо кардани зиндагй», «давоми рудхои
зулол будани дастхо», «руйхо чун чароги шодй», «рузхо чун парчами
озодй», «аз лаби чу рехтани паёми вахдат», «рехтани хобхо ба лаби чу»
ва г. дарёфтааст, ки шоир хам дар шеърхои суннатй ва нимоиву шомлуии
худ эчод кардааст.
Ибдооти шоиронаи Камол Насрулло на дар колибхо, балки нигоху
назари нави шоир ба ходисаву манзарахои зиндагй, дар истифода ва
эчодй таъбирхои нави шоирона, таъбирхои имрузии шеър ва тарзи баёни
модерн ифода меёбанд. Дар мачмуъ, таъбирхои тозаи шоирро унвончуй
ба сурати зерин гулчин кардааст, ки дар натичаи тахкик дарёфтааст:
«болхои

бегунохй,

анкабути

хирс,

дардхои

махбус,

таххонахои

бечуръатй, меоди сапеда, оинаи булурини шабнамхо, субхи нопухта чу
себ, тунд ба дандон задани субх, гурехтан то паси табассуми як гул,
дахлези

шаби

пурситора,

фурудгохи

таманно,

нушидани

нигох»

(дисс.сах.147).
Фасли 3.3. «Истифодаи санъат^ои бадей» ном дорад. Камол
Насрулло хамчун шоири бомахорат дар ашъори худ аз санъатхои бадеии
6

лафзй ва маънавй фаровон истифода кардааст, ки унвончуй дар ин фасли
диссертатсия намунаи санъатхои лафзй ва маънавиро дар мисоли тачнис
(бо намунахои тачниси солим, тачниси нокис, тачниси зоид, тачниси
мураккаб), иштикок, талмех, мутазод (д), ташхис, саволу чавоб, ташбех,
истиора, такрор, киноя, ирсоли масал, тасвир, муроотунназир бо
овардани мисолхои зиёд тахкик кардааст.
Хулосаи тахкик дар 7 сахифа чамъбаст гардидааст, ки натичагирии
хуб аз фаслу бобхои мавзуи тахкикшаванда мебошад.
Х,ар се боби диссертатсияи Мустачобова Рудоба Мукаррамшоевна
мукадцимаи мушаххас дорад, ки ба хадафхои масъалахои тахкикшаванда
ошно мекунад ва бобхо хулоса ва натичагирй низ шудаанд. Дар
диссертатсия хангоми тахкики масъалахо андеша ва тахлилхои муаллиф
бештар аст, ки фазой тахкикро дуруст муайян мекунад ва аз назари хуби
пажухишии унвончуй дарак медихад. Диссертатсияи Мустачобова
Рудоба Мукаррамшоевна ба забони равони илмй навишта шуда, бахсхои
унвончуй чолибанд ва аз корхои тахкикотии тоза ба хисоб меравад.
Диссертатсияи Мустачобова Рудоба Мукаррамшоевна бартарихо
ва дастоварди зиёд дорад, аммо баъзе ночурихо ба назар расиданд, аз
чумла:
1.Фаслхои 1.1, 1.2, ва 1.3-и боби якуми диссертатсия бештар
хусусияти публисистй гирифтаанд.
2.Дар боби якуми диссертатсия ба чои тахлил бештар баёни мавзуъ
ва накд ба назар мерасад.
3.Дар номгузории фаслхои боби дувуми диссертатсия, ки аз 2 фасл
ва 8 зерфасл фарохам омадааст, мафхумхои алокаманд ба ватану
ватандорй ба такрор зикр шудаанд.
4.Унвончуй дар фасли 3-и боби 3-и диссертатсия «Истифодаи
санъатхои бадей» (сах.149) таъкид мекунад, ки: «...дар шеъри Камол
Насрулло санъатхои зиёди лафзй ва маънавй фаровон корбурд шудаанд.
Аз руи тартиби кабулшуда аввалан аз истифодаи чанд намунаи
санъатхои асосии лафзй мисол меорем». Аммо дар ин фасл санъатхои
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лафзй ва маънавй омехта шудаанд. Ташбех, талмех, истиора, ирсоли
масал, киноя санъатхои маънавиянд, на лафзй.
5.

Дар

диссертатсия

поэтикаи

ашъори

ватандустонаи

Камол

Насрулло камтар баррасй шуда, мавзуъхои ашъори ватандустона бештар
тахлил ва тахкик шудаанд.
7.Галатнависихо дар сах-3, 19, 23, 36, 127, 163, 168 ва такрори
андеша дар сах.9, 33, 42, 74, 87 ба назар мерасад.
Камбудихои мавчуд рафъшавандаанд. Дар умум, диссертатсияи
Мустачобова Рудоба Мукаррамшоевна дар мавзуи «Хусусиятхои мавзуй
ва хунарии ашъори ватандустонаи Камол Насрулло» кори анчомёфтаи
илмй буда, бо дастовардхо ва натичагирихо ба талаботи Комиссияи
Олии Аттестатсионии назди Президента Чумхурии Точикистон пурра
чавобгуст ва унвончуй бархак сазовори дарёфти дарачаи илмии номзади
илмхои филологй аз руи ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти точик мебошад.
Автореферат ва маколахои чопкардаи муаллиф мухтавои асосии
диссертатсияро инъикос менамоянд.

Мукарризи расмй: д.и.ф., профессори
кафедраи назария ва таърихи адабиёти
Элбоев В.Ч,.

ДДОТ ба номи Садридцин Айнй
Тел: (992) 935314408; (992) 987600143
Е mail: Vafo 1965@mail.ru
Имзои д.и.ф., профессор Элбое,
тасдик; менамоям:
Сардори Раёсати кадрх;о ва ко

Базаров Д.К.

ДДОТ ба номи Садридцин Айнй
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