Тацризи
мук;арризи расмй ба диссертатсияи Мустач,обова Рудоба
дар мавзуи “Хусусиятх;ои мавзуй ва х,унарии ашъори ватандустонаи
Камол Насрулло” барои дарёфти дарач,аи илмии номзади илмх;ои филологи
аз руйи ихтисоси 10.01.01. - Адабиёти точ,ик

Тахдику баррасии вижагих,ои хунарию мавзуии адабиёти муосири
точ,ик, хосса шеъри имруз, давоми солх,ои охир ба яке аз тамоюлх,ои
мухимми накди адабй ва адабиётшиносии замони мо мубаддал
гардидааст. Руи кор омадани чандин тахдик; ва китобх,ои марбут ба накди
шеъри имруз ва таълифу дифои силсилаи рисолах,ои илмй дар давоми
бист соли охир бозгуи он аст, ки, воцеан, дар ин арса дастовардх,ои
назаррасе х,осил мешаванд. Тавач,ч,ух,и махсуси х,авзах,ои илмию адабй,
хосса ба дифоъ расидани теъдоди муайяни рисолах,ои илмии номзадй ва
докторй дар робита ба накди осор ва таълифоти намояндагони чудогонаи
адабиёти имруз, моро ба натича мерасонанд, ки дар заминаи анчоми
чунин корх,ои судманд х,оло накди адабй ба тах,аввулоти шеъри имруз
наздик мешавад. Дар робита ба ашъори суханвароне, чун Лоик; Шералй,
Муъмин Кдноат, Гулназар, Фарзона ва дигар намояндагони адабиёти
имрузи точик ба к;алам омадани чандин рисолахри мустак;или тах,к;ик;отй
вусъати ин чараёни мух,имми адабиётшиносй ва накди адабиро бозгуй
мекунад. Диссертатсияи Мустачобова Рудоба Мукаррамшоевна дар
мавзуи “Хусусиятхри мавзуй ва хунарии ашъори ватандустонаи Камол
Насрулло” дар шумори чунин рисолоте к;арор мегирад, ки хдрчанд дар
мех,вари он бах,су баррасии тах,к;ик;и вижагих,ои ашъори ватанустонаи
шоир чой гирифтаст, аммо ба таври куллй онро бояд ба масобаи як
рисолаи чомеъ рочеъ ба ах,волу осор ва мух,имтарин мухтассоти мавзуию
хунарии ашъори ин суханвари мумтоз эътироф намуд.
Диссертатсияи аз мук;аддима, се боб, 10 фасл, хулоса ва руйхати
адабиёти истифодашуда иборат буда, аз 176 сафхд таркиб ёфтааст.
Дар мук;аддимаи диссертатсия масъалахои зарурати интихоб ва
мухдм будани тахдику баррасии мавзуъ, дарачаи омухта шудан, мак;сад
ва вазифах,ои тахщк;, сарчашмаи диссертатсия, равипщш илмии баррасии
мехвархои и аж ^и ш , нукоти барои х , и м о я манзуршуда шарх,у тафсир
ёфтаанд. Диссертант бамаврид таъкид намудааст, ки хдрчанд то кунун
дар мавриди ашъори Камол Насрулло “дар к;олиби так;риз, пешгуфтор ба
мачмуахои ашъори шоир, мусох,ибах,о, баррасихои умумии шеъри муосир,

мак;олах,о ва китобх,ое, ки дар онх,о вазъи шеъри муосири точ,ик тахдил
шудаанд, ибрози назар шуда ва ашъораш аз назарх,ои гуногун тахдилу
баррасй шудаанд, вале тахдик;и монографй то кунун сурат нагирифтааст.
Икдоми мо дар ин ч,ода аввалин аст” (сах,. 7).
Боби аввали диссертатсия “Хдёт ва фаъолияти эчодии Камол
Насрулло” унвон дошта, мачмуи матолиби шомили он дар панч, фасл
мавриди баррасй к;арор гирифтаанд. Мутолиаи тахдицоти анчомдодаи
муаллифи диссертатсия як шеваи хеле мух,имми тахдицотии уро дар
робита ба омузиши рузгор ва осори адиб мук;аррар мекунад, ки он х,ам
истифода аз сух,бату мулоцот, гуфтору мусох,ибах,ои худи вай бо шоир
мебошанд. Бегумон, бояд эътироф намуд, ки дар асоси корбурди чунин
шеваи омузиш ва тахдик; ба диссертант муяссар шудааст, ки
зиндагиномаи адибро ба таври комил бори аввал дар адабиётшиносии
точик бознависй намояд. Чунонки худи муаллифи рисола х,ам таъкид
мекунад, ба чуз аз масоили мавриди тахдици у х,ануз чанбах,ои зиёди
эчодиёти Камол Насрулло ниёз ба тахдик;у баррасй доранд. Аз ин ру,
барои онх,ое, ки дар оянда дигар чанбах,ои эчодиёти адибро мавриди
п аж ^и ш ва накду баррасй к;арор хох,анд дод, ин рисола ба унвони
сарчашмаи мух,имми шинохти рузгор ва эчодиёти у хидмат хох,ад кард.
Дар шархд зиндагиномаи адиб диссертант баробари истифода аз
к;омусх,о, осори худи адиб, ки дар онх,о тарчумаи х,оли шоир зикр
шудаанд, аз маводи бойгонии шахсии адиб низ босамар истифода намуда,
сах,ифах,ои рузгори уро шуруъ аз мухити хонавода, шахсияти падару
бобоёни у, фазой мусоиди дех,а ва нак;ши онх,о дар ташаккули эчодй,
вуруд ба фазой дигари эчодй, аз чумла, тах,сил дар донишгох,и омузгории
Точикистон ва пайвандх,ои адабии Камо ли Насрулло б о суханварони
дигари хдмзамони хеш барои хонанда тавзех, додааст, ки матолиби мазкур
аз х,ар чихдт к;обили ах,амият ва арзиши мух,имми илмй мебошанд. Ба
назар мерасад, ки х,ар як мархалаи зиндагонй ва эчодии суханвар вобаста
ба ОМИЛХ.ОИ таъсиргузор барои такомули фаъолияти вай ба таври
муфассал ва бо санадх,ои к;отеъ, ки бештари онх,о ба гуфтору андешах,ои
худи адиб такя мекунанд, шарх,у тафсир ёфтаанд.
Дар идомаи тахдик;оти анчомёфта самтхои эчодиёти Камол Насрулло
х,амчун шоир, рузноманигор, коршиноси масоили фархднгй, мунак;к;ид ба
таври алох;ида баррасй шуда, осори дар ин арса таълифнамудаи вай
хамчун мах,сули хомааш ва сахдои беназираш дар рушди адабиёт, накди
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адабй ва фархднги миллй бозгуй шудааст. Мухдкдик; бар асоси риояти
меъёри таърихият тамоми марх,алах,ои эчодии шоирро вобаста ба
интишори осори у муцаррар намуда, бо зикри соли нашри онхр дафтари
ашъор ва дигар таълифоташро муаррифй кардааст. Аз тахдици
анчомдодаи диссертант маълум мешавад, ки х,арчанд аввалин намунахри
ашъори шоир соли 1967 дар рузномаи “Комсомоли Точикстон” руи чоп
омадаанд, аммо нахустин мачмуаи вай соли 1978 зери унвони “Навгонй”
ба нашр расидааст. Дар умум, мухдкдик; муцаррар намудааст, ки то имруз
“21 мачмуаи ашъори шоир дастраси хонандагон гардидааст, ки аз он 17
мачмуа ба забони точикй, 2 китоби шеър ба хатти ниёгон ва 2 китоби
тарчумаи шеърхри шоир ба забони русй чоп шудаанд” (сах,. 39). Дар
баробари ин, хдрчанд силсилаи макрлахри Камол Насрулло, ки дар
робита ба накду баррасии ашъори шоирони муосир ба к;алам омадаанд,
як китоби вай дар накди шеъри устод Лоик; тах,ти унвони “Шахрисари
Хайём” дар соли 2017 ба чоп расидааст. Ба таври куллй, дар боби аввали
рисола диссертант муваффак; шудааст, ки баробари шарх,и муфассали
зиндагиномаи адиб тамоюлхри эчодии шоир, мачмуи осор ва
таълифоташро баррасй ва муаррифй намуда, зимнан, бахри мунакдидон
ва суханварони имрузро бар пояи муцаддимахре, ки аз тарафи онх,о ба
китобх,ои шоир навишта шудаанд, инчунин, дигар намунахри баррасихри
анчомшуда нисбат ба эчодиёти адиб муайян ва мук;аррар созад.
Боби дувуми диссертатсия “Хусусиятхри мавзуии ашъори
ватандустонаи Камол Насрулло” унвон дошта, дар он мухрмтарин
вижагих,ои ашъори дар ин замина ба цалам овардаи адиб мавриди бах,су
баррасихри илмии муаллифи рисола к;арор гирифтааст. Бо ручуь ба
пешинаи зухури ин мавзуъ дар адабиёти точик мук;аррар намудааст, ки
«дар х,ар давру замон шоирони зиёде ба ин мавзуъ ру оварда бошанд х,ам,
дар он миён баргузидагоне хдстанд, ки бештару хубтар ба мавзуъ гавр
кардаанд. Аз чумлаи чунин шоирон дар шеъри муосири точик Камол
Насрулло пешгом аст” (сах,. 42). Бо хддафи пажух,иши мушаххаси мавзуи
мазкур диссертант ашъори ватандустонаи шоир ва мавзуотеро, ки
тавассути онхр андешахри мехднпарастонаи суханвар баён шудаанд,
тасниф намуда, рочеъ ба х,ар яке аз онхр мулохрзоташро тавассути накду
баррасй ва шарху тафсири ашъори шоир баён кардааст. Бахши аввали
мавзуи мазкур дар заминаи бозтоби масоили ватан, ватандорй ва
ифтихори миллй дар ашъори Камоли Насрулло ба риштаи тахдик; кашида
з

шудааст. Муаллиф ба хулосаи дурусти мантрщй расидааст, ки мавзуи
ватандустй х,ануз аз айёми наврасиву чавонй дар сурудахри шоир
тачассуми равшан дорад. Шояд ин мавзуъ давоми солхри охир дар
адабиёти муосири мо доманаи васеъ пах,н намуд, аммо унвончу дуруст
мук;аррар намудаст, ки Камол Насрулло дар тамоми мархдлахри эчодии
хеш ба ин мавзуъ бо камоли сидку ихлос ручуъ кардааст. Бар ин асос
ватандустй ва оини ватандорй ба сифати яке аз махсусиятхри мех,варии
чанбаи мавзуии ашъори Камол Насрулло эътироф шудааст. Мухдкдик;
заминахри зух,ури онро дар сурудахри ба диёри ачдодй, тасвири манозири
табиати дехд, рузгори кудакй ва амсоли ин бахшидаи шоир пайванд
медихдд, ки намунаи бех,тарини он шеъри “Панчруд” мах,суб меёбад.
Тахдик;и мухдкдик; дар ин арса бевосита нуктаеро х,ам мук;аррар мекунад,
ки таваччух;и шоир ба ин мавзуъ аз овони наврасй бесабаб нест, балки, ба
ибораи дигар, номи ин диёр ва аз зодбуми падари шеъри форсй - Устод
Рудакй бархостани у худ барояш як ангезаи ифтихорро эчод кардааст, то
ба ин мавзуи мух,имми шеъри точикй аз о гоз то имруз содик; бимонад.
Баъдан, вусъати мавзуи ватандустй дар замони сох,ибистикдолии
Точикистон дар эчодиёти шоир аз х,ар зовия ба риштаи тахдик; кашида
мешавад. Мухдкдик; зухури инцилоби фархднгй дар мамлакат, ручуъ ба
асолати миллй, бозтоби руйдодх,ои чанги шах,рвандй ва нубуги бештари
х,исси ватандустй дар них,оди шоирро ба унвони дигар аз авомили
ташаккули гоях,ои ватандустй, тараннуми мехри Ватан к;аламдод намуда,
ривочи доманаи мавзуии ин к;абил ашъори шоирро дар ин давраи эчодии
суханвар таъкид мекунад. Ба равшанй эх,сос мешавад, ки тахдик;и
мушикофона дар ин мавзуъ ба мухдкдик; имконият додааст, ки раванди
ташаккули ин мавзуъро дар эчодиёти шоир низ як навъ даврабандй
намуда, бар асоси он мух,имтарин хусусиятхри ашъори Камол
Насруллоро дар х,ар як мархдлаи эчодй мук;аррар ва тафсир намояд.
Нуфузи мавзуи ватандустй дар эчодиёти Камол Насрулло то ба пояе
вусъат гирифтааст, ки шоир хрссиёти хешро дар анвоъи мухталифи шеърй
баён доштааст, ки ин бах,с ва шеваи тахдик; низ аз дидгох,и муаллифи
рисола берун намондааст. Ин аст, ки вижагихри мух,имми ашъори
ватандустиро дар мисоли манзумаи “Ман ту хдстам, Точикистон” ба
таври алох,ида баррасй намуда, ба натичае расидааст, ки “Ман ту хдстам
Точикистон”-ро метавон шиносномаи миллй номид, зеро дар он
мух,имтарин вижагих,ои кишвари мо тачассуми бадей ёфтаанд. Вижагихри
4

дигари онро ба тарик;и зайл метавон хулоса кард: “Ин манзума бо такя ба
заминах,ои таърихй, чугрофй, асотирй ва х,ак;ик;ати имрузи Точикистони
сох,ибистидпол навишта шудааст” (сах,. 73).
Баробари пажух,иш дар доманаи мавзуии ашъори ватандустонаи
шоир мухдкдик; ба ибтикороти Камол Насрулло дар эчодй ашъори
ватандустона низ мурочиат намуда, тозакорихри суханварро дар шеваи
баёни мавзуъ ва доираи масоиле, ки дар пайванд ба онх,о афкори
ватандустии хешро баён кардааст, бо зикри намунахри ашъор мустанаду
мудаллал нишон додааст. Вуруди муаллиф ба тахдиди бозтоби андешахри
шоир рочеъ ба вахдати миллй, тараннуми истидтоли миллй ва давлатй,
мачмуи масоили марбут ба ин ду арзиши мух,им, инчунин, мукдддасоти
миллй ва санадхри такдирсоз, анъана ва маросимхри мардумй аз манзари
ахамияти онхр дар бозтоби афкори ватандустй дар шеъри Камол
Насрулло хдмчун яке аз мух,имтарин тозакорихр ва омилхри вусъати ин
мавзуъ низ дар шумори яке аз навгонихри илмии рисола мукдррар
мешавад, ки ба таври муфассал ба муомилоти илмй кашида шудааст.
Нуктаи крбили таъкид он аст, ки тахдик; дар ин самт бо натичагирихри
мушаххаси унвончу дар поёни х,ар хдр зерфасл ба поён расидааст, ки
баррасихри дацик; ва амик;и уро бозгуй мекунад.
Боби савуми рисола “Мухтассоти хунарии ашъори ватандустонаи
Камол Насрулло” унвон дошта, дар ин цисмати рисола таваччухр
бештари унвончу ба чанбахри хунарии ин бахши ашъори шоир равона
шудааст. Таъйини омилхр ва сабабхри ручуъи муаллифи рисола ба ин
мавзуъ мукдррар месозанд, ки у дар огози ин боб хулосаи дурусту
мантадиеро манзур мекунад, ки “Шеъри шоир х,амон вадг арзиши вок;еии
адабию ^унарй пайдо мекунад, ки сифатхри хосси хунарии худро дошта
бошад” (сах,. 124). Аз ин нигох,, таваччух, ба тахдик;и чанбах,ои хунарии
ашъори ватандустонаи Камол Насрулло ба диссертант имконият додааст,
ки рочеъ ба забону тарзи баён, ибдооти шоирона ва шевахри корбурди
саноеи бадей чун яке аз мух,имтарин падидахри хунарии ашъори
ватандустонаи шоир изхрри назар намояд. Баробари баёни андешахри
илмии хеш, ковиш дар вижагихри нодири хунари шоирии адиб мухдкдик;
барои истинботи назари хеш ба дидгохдои мухдкдикрни ватаниву хоричй
дар робита ба бадеияти ашъори ватандустонаи Камол Насрулло низ
ручуъ намуда, аз чумла, бахри баланди мухдкдик;и афгонистонй
Мухдммад Содик;и Исён, шоир ва паж ^иш арони эронй Алиризо Кдзваро
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таъкид доштааст, ки ишорат ба эътирофи вижагихри х,унарии ашъори
шоир дар х,авзахри адабиёти форсизабон мекунанд. Халк;и таъбирхри
чадиди шоирона, бамавцеъу бач,о ва бо шеваи матлуб ба кор гирифтани
таркиб ва иборахри хосси фархднги мардумй, нигохр нав ба ашё ва
хрдисот, тасвирсозй ва тасвирпардозй хдмчун мух,имтарин мухтассоти
сабки сухани шоир аз чониби нависандаи рисола баррасй шуда, бо зикру
ташрех,и намунахри ашъор ин андешахр мустанад гардидаанд. Ибдооти
шоиронаи Камол Насрулло дар шевахри мухталиф ва хосси сохтмони
калимахри мураккаб, таркибхри тозаву нав, тах,ак;к;ук;и суннатхри вижаи
иадидахри хунарии шеъри классикй дар крлибхри гуногуни шеъри имруз,
навнигох,ию навназарй, тасвирсозиву тасвириарзодии шоирона бар асоси
вок;еиятхри руз низ баррасй шуда, намунахри фаровоне аз чунин таркиб
шарху тавзех, ёфтаанд, ки “ханда коштан”, “бо аракдои чабину ашки дида
борони мухдббат гардидану боридан”, “то ки руяд шик;...”, “дари мех,ру
сафо кушодани субх;” ва амсоли ин аз чумлаи онх,оянд. Корбурди
шоиронаи ташбех,, тачнис, иштик;ок;, саволу чавоб, ташхис, киноя ва
амсоли ин дар ашъори Камол Насрулло ва тахдику баррасии чойгох,и х,ар
яке аз онх,о дар каломи шоир ба мух,ак;к;ик; имконият додааст, ки
падидах,ои хунарй ва арзишх,ои адабии ашъори суханварро аз зовияи
дигар мук;аррар намояд. Ба таври куллй, равипщш пешгирифтаи
диссертант дар самти тахдик;и вижагих,ои хунарии ашъори ватандустонаи
Камол Насрулло ба у имконият додаанд, ки рочеъ ба ин чанбаи каломи
шоир дидгохдои хоссаи хешро баён дошта, хулосах,ои илмии добили
мулох,иза ба даст оварад.
Натичаи илмии мах,сули тах,к;ик;и муаллифи' рисола дар хулосаи
диссертатсия баён гардиданд, ки онх,о х,амагй аз доманаи васеи
баррасихри анчомдода ва тах,к;ик;и шоистаи у дарак медих,анд. Фех,ристи
адабиёти истифодашудаи диссертатсия низ мутобик; ба талаботи тах,ияи
он омода гардида, мух,имтарин сарчашмах,о ва адабиёти тах,к;ик;й ба он
ворид шудаанд. Зикри манобеи мух,имми илмию адабй, сарчашмахр,
адабиёти илмии зарурй аз он дарак медихдд, ки унвончу мутолиаи фарох
дойр ба мавзуи тахдик;оти хеш дорад ва барои анчоми он аз мух,имтарин
иаж^ишх.ои дар Точикистон ва берун аз он анчомёфта босамар истифода
кардааст.
Дар умум, диссертатсияи Мустачобова Рудоба дар мавзуи
“Хусусиятхри мавзуй ва хунарии ашъори ватандустонаи Камол
д.'.
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Насрулло” тахдикрте мукаммал дар бораи зиндагинома, мероси адабй ва
вижагихри мавзуию хунарии ашъори ватандустонаи шоир буда, бо шеваи
матлуби илмй ва истифодаи сарчашмахри зарурй ва осори паж^гаршй ба
к;алам омадааст. Дар баробари чунин арзишхри мух,имми илмй дар
рисола баъзе камбудихр низ чрй доранд, ки бартараф намудан ва ё ба
эътибор гирифтани онхр ба манфиати кор хохдд буд:
1. Хдрчанд дар робита ба вижагихри ашъори ватандустона ва
умуман, эчодиёти Камол Насрулло тахдикрт камтар анчом ёфтааст, аммо,
дар умум, оид ба мавзуи ватан ва ватандустй дар шеъри муосири точик
корхри муайяне ба сомон расидаанд, ки на хдмаи онхр дар рисола
истифода шудаанд. Аз чумла, истифода аз мавоиди рисолаи Розик;чон
Муталлибов “Таърих ва худогох,й дар ашъори Лоик; Шералй”, Ният Хдёт
“Инцилоби Лоик; дар шеъри муосири точик”, ки дар онхр рочеъ ба
вежагихри ашъори ватандустонаи устод Лоик; Шералй сухан рафтааст, ба
салох,и кори диссертант хохдд буд.
2. Аз чараёни баррасихри анчомёфта маълум мешавад, ки унвончу
таваччух,и хешро ба ашъори Камол Насрулло равона кардааст. Дар
доираи тахдик;и вижагихри мавзуии ашъори ватандустонаи шоир агар
тахдик;и к;иёсии масъала бо шоирони дигар низ сурат мегирифт, арзиши
илмии рисола боз х,ам бештар мегардид. Дар заминаи анчоми чунин
тахдик; мавцеъ ва макрми Камол Насрулло дар ташаккули шеъри
ватандустона дар адабиёти муосири точик боз х,ам чилваи бештар ва
тачассуми равшантар касб мекард.
3. Дар унвони яке аз зерфаслхри боби дувуми рисола вожаи
мураккаби “ватансарой” истифода шудааст. Бояд гуфт, ки ин мафхум дар
муомилоти илмй ва матбуоти имруз хеле роич шудааст. Ба назари мо,
истифодаи он дар ин шакл начандон мак;бул аст ва ифодаи “ситоиши
Ватан” бештар ба матлаб наздик мебошад. Тагири ин зерфасл ба сурати
«Ибдооти шоир дар шеъри ватандорй» ба макрад мувофик;тар аст.
4. Дар бобхри дувум ва севуми рисола гохр истифодаи ашъор бештар
ба назар мерасад ва тахдилхр камтар чой доранд (Сах,. 93, 95, 101,116,
119 129 ва г.) Дар баъзе мавридхр зикри матни комили як газал ё шеъри
нисбатан калонхдчм шояд зарурат надорад ва бех,тар аст, ки мулохрзахр
дар доираи чанд байт ё як порчаи кутох, баён гарданд.
5. Дар матни рисола гохр такрори вожагон дар унвони фаслхр ё
таркиби чумлахр ба мушохдца мерасад. Масалан, дар номи ду фасли боби
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аввали рисола такрор шудани вожаи «огоз» то чое метавонад ба хусни
баён ва сабки нигориши он халал ворид кунад. Чунин такрорх,о дар
сах,ифах,ои 3, 7, 13, 15 низ ба чашм мерасанд.
6.
Дар рисола хдрчанд камтар, вале чо чо галатхои имлой ва техникй
ба чашм мерасанд, ки бартараф намудани онх;о арзиши рисоларо боз х,ам
боло мебарад.
Албатта, камбудих,ои зикршуда ба х,еч вачх, арзиш ва ахдмияти
илмии рисоларо кох,иш намедихднд. Ба таври умумй, метавон бо итминон
изх,ор дошт, ки диссертатсияи Мустачобова Рудоба дар мавзуи
“Хусусиятх,ои мавзуй ва хунарии ашъори ватандустонаи Камол
Насрулло” тахдик;оти тозае дар адабиётшиносии точик ба шумор
меравад, ки бори аввал бо чунин вусъат ва густардагии тахдик; ба анчом
расидааст. Аз ин ру, метавон изх,ор дошт, ки автореферата диссертатсия
ва мак;олах,ои нигоштаи муаллиф мух,тавои онро ифода карда метавонанд.
Диссертатсияи Мустачобова Рудоба дар мавзуи “Хусусиятх,ои
мавзуй ва хунарии ашъори ватандустонаи Камол Насрулло” чавобгуи
талаботи Комиссияи Олии Аттестатсионии назди Президенти Чумхурии
Точикистон буда, муаллифи он шоистаи дарёфти дарачаи илмии номзади
илмх,ои филологй, аз руи ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти точик мебошад.
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