
Такризи

мукарризи расмии якум ба диссертатсияи Курбонова Рахёнгул 
Муминовна дар мавзуи «Абдуллохи Мисраъ ва макоми у дар адабиёти 
тоники охири асри XIX ва ибтидои асри XX» барои дарёфти дарачаи  
илмии номзади илмхои филология аз руйи ихтисоси 10.01.03. -  Адабиёти
халк^ои кишвархои хоричй (адабиёти тоник)

Бо вучуди он ки адабиёти форсии точикй дорой азамату шукухи 
оламгир аст, масоили зиёде дорад, ки то ин дам аз чониби адабпажухон 
ба таври мукаммал мавриди тахкик карор нагирифтааст. Яке аз хамин 
гуна масоил омузишу пажухиши ахволу эчодиёти шоирони гумному 
камшинохти охири асрхои XIX ва ибтидои асри XX Бадахшон ба хисоб 
меравад, ки тахдик;и мухавдикони адабиёт ва ховаршиносони ватаниву 
хоричй дар бораи он кофй нест. Тахкику омузиш ва баррасии мероси 
гаронбахои бузургмардони адабиёту фарханги форсии точикии давраи 
мавриди назар аз масоили пурмухтавою арзишманд мебошад, чунки 
онхо дар афзун гардондани ганчинаи тамаддуни башарй сахми 
арзандаву босазое гузоштаанд, ки тахдики ин масъала аз мухимтарин 
вазоифи мухакди^они сохаи суханшиносй махсуб меёбад. Вок;еан, 
шоирони зиёде дар давраи мазкур зухур кардаанд, ки баъзеи онхо ё хануз 
умуман шинохта нашудаанд ё бархе ба таври комил муаррифй 
нагардидаанд ва ё иддае, ки тахаввули адабии замон ба номи онхо 
бастагй дорад, чанбахои хунарии ашъорашон тахк,ик;и комилтареро 
такозо мекунад. Бинобар ин, омузиш, тах^ик ва баррасии масъалахои 
мазкур саривактй буда, пажухиши онхо натичахои дакики илмй хохад 
дод.

Тачрибаи олимон собит сохтааст, ки дар натичаи ба таври 
инфиродй омухтани осори шоирон бисёр пахлухои кашфношудаи 
эчодиёти онхо шинохта шуда, ба оламиён муаррифй мешавад. Аз ин 
нукгаи назар, тахкик ва арзёбии масъалахои ахвол ва рузгору осори 
адабй-назарии шоирон ба таври алохидаву мушаххас арзиши тахки^ро 
афзуда ва ин гуна пажухиш имкон фарохам меоварад, ки масоили 
зикршуда ба таври дакик татбик, гардад. Илова бар ин, бознигарии 
чадиду замонавй аз руйи меъёрхои чахонии тахкик ба мероси адабиву 
фархангии адабиёти форс-точик сидки андешахои адибонро ошкор 
мекунад. Аз чумла, яке аз чехрахои адабии маъруф, ки дар мархилаи 
таърихии мавриди назар хаёт ба cap бурда, бо эчодиёти худ дар 
ташаккулу густариши шеъри муосири минтакд ва истеъдоди шоирии худ,
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махсусан Афгонистон сахми шоиста гузоштааст, Абдуллохи Мисраъ 
(ваф. 1903-1904) мебошад.

Боиси таассуф аст, ки то ба имруз касе аз зумраи адабиётшиносон 
оид ба макоми ин шоири камтахкищпудаи форсу тоник ва сабку 
вижагихои хоси эчодиёти у тахкикоти густурдаву фарогири илмй анчом 
надодааст. Аз ин хотир, метавон гуфт, ки К^урбонова Рахёнгул 
Муминовна дар ин самт ба масъалаи хеле мухим ва тахкикталаби илми 
адабиётшиносй даст задааст.

@ __
Диссертатсия дар асоси сарчашмахои гуногуни илмию адаби, аз 

кабили «Девон»-и Абдуллохи Мисраъ (нашри Камолиддини Еабро), 
девон ва мачмуахои ашъори шоирони хамзамони Мисраъ, тазкирахо, 
осори илмии шарьушиносону адабиётшиносони ватанию хорич;й, 
китобхои таърихи адабиёт, осори тадк,ик,отии марбут ба улуми адабй 
навишта шудааст. Диссертатсия аз мукддцима, се боб, хулоса ва 
китобнома иборат аст.

Дар мук,аддима ахаммияти мавзуи тахк,ик„ дарачаи омузиш, мак,сад 
ва вазифахо, навоварии илмии он, тавсифи мухтасари сарчашмахои 
илмй, арзиши назарй ва амалии рисола муайян карда шудааст.

«Мухити зиндагй ва рузгори Абдуллохи Мисраъ» боби якуми 
диссертатсия буда, аз ду фасл иборат аст. Дар он вазъи сиёсй-ич,тимоии 
замони зиндагй, таваллуд, тарбия ва тахсил, машгулият ва фаьолияти 
эч;одии Абдуллохи Мисраъ мавриди тахк,ик, кдрор до да шудааст.

Зербахши аввали ин боб, фарогири вазъи щтимоии рузгори 
мардум дар асоси сарчашмахои адабй-таърихй буда, дар он диссертант 
бо истифода аз эчодиёти ашъори Мисраъ, ки оинадори хамон давр хает, 
вазъи вокеии замонро тахкик карда, бо мадракхои гуё нишон додааст. 
Масалан, у таъкид медорад, ки замони зиндагии Муродмухаммад 
Абдуллохи Мисраъ аз нигохи сиёсй яке аз нооромтарин даврахо дар 
хаёти Хуросон, Афгонистон ва Мовароуннахр ба хисоб мерафт, вале 
илму фарханг, новобаста ба вок,еахои давр, густариш ёфта, дар осори 
адибон инъикос гардидааст. Мухаккик, собит месозад, ки муносибати 
адибон ба руйдодхои замон, сиёсати давр, химояи адолати ичтимой 
гуногун буда, дар хар замон инъикосгари вок,еияту хак,ик,ат ба шумор 
мераванд.
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Дар бахши дувуми боби якуми диссертатсия дар бораи зиндагй, 
давраи чавонй, тахсил дар Мадраса ва фаъолияти адабии шоир ибрози 
андеша шуда, мухаккик дар такя ба маълумоти сарчашмах,ои адабй- 
таърихй, хаводиси рузгор ва ишороти худи шоир дар куллиёти ашъораш 
таъкид месозад, ки Муродмухаммад Мисраъ тахминан дар солкой 1243- 
1245 х-к,- баробар ба соли1828-1830 мелодй дар Фариштачо ном мавзеи 
Роги Бадахшони Афгонистон ба дунё омадааст. Мухаккик дар ин бахш 
бо далелхо' масъалаи тахсили ибтидоиро дар назди волидон гирифтани 
шоир, барои идомаи тахсил ба Бухоро сафар кардан ва чанд муддат дар 
мадрасахои Бухоро тахсил карда, бино бар рух додани ходисаи куштор 
дар хучраи у аз таре ба душворщои зиёд ба ватанаш Рог баргаштани 
Мисраъро мавриди тахкик карор додааст.

Боби дуюми диссертатсия тахти унвони «Мероси адабй ва анвои 
ашъори Мисраъ» фарогири масъалахои мухимме чун баррасии мавзую 
мундаричд ва дигар хусусиятхо, аз кабили сохтори адабй, ашколи 
газалиёт, ь^асоид, рубоиёт ва дигар анвои шеьри шоир мебошад. Дар 
к,исми якуми ин боб - «Мероси адабии Мисраъ» теъдоди осори адабии 
шоир дар асоси сарчашмахои адабию таърихй мавриди бахс кдрор дода 
шудааст.

Диссертант собит намудааст, ки дар тазкира ва таърихномахо 
ахбори оид ба мероси адабии Мисраъ нок,ис буда, кулли ашъори шоирро 
дар бар намегиранд ва ахбори сарчашмахо дар мавриди мероси адабии 
Мисраъ чандон дак,ик, нестанд, зеро дар онхо микдори ашъори шоир 
бисёр кам зикр шудааст. Хубии кори мухаккик дар он аст, ки дар 
натичаи пажухишу чустучуи хамачониба микдори ашъори шоирро 
баркарор карда, бо донистани назарияи адабиёту анвои адабй, огохона 
шаклу сохтор ва мазмуну мундаричаи онхоро муайян карда, барраей 
кардааст.

Дар кисматхои дуюм, сеюм ва чоруми ин боб дар бораи «Таркиби
«Куллиёти девони Мисраъ», «Ма^оми рубой дар ашъори шоир» ва
«Мухтавои навъхои шеърии дигари Мисраъ» сухан рафта, диссертант
масъалахои мухимми таркиби ашъори шоирро ба риштаи тахкик,
кашидааст. У таъкид медорад, ки дар газалиёти Мисраъ маъруфтарин
мавзуъ ишк, аст (сах- 54), зеро шоир дар к,исмати бештари газалиёташ ин
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мавзуъро матрах менамояд. Мухаккик собит сохтааст, ки ба истиснои 
мавзуи човидонии ишь;, ки мавзуи мехварии газал аст, чун анъана дар 
ашъори шоир мавзуъхои дигар, ба мисли масъалахои сиёсй, ичтимой, 
тасвири манзарахои табиат ва баёни андешахои ирфонй мушохида 
мешаванд. Аз ин ру, дар ин бахш бозтоби андешахои ирфонии Мавлоно 
Мисраъ ба таври равшан тавзех ёфтаанд.

Инчунин, дар ин кисмат мухаккик тибк,и девони матбуи шоир 
макоми махсус доштани рубоиро дар осори Мисраъ таъкид намуда, 
онхоро ба мавзуъро, аз кабили тараннуми ишк,, тасвири табиат, 
мазаммати мушкилоти рузгори номусоид, диниву фалсафй, тасаввуф ва 
ирфон, панду андарз, шукру шикоят аз рузгор, танк,иди к,ишрхои 
гуногуни чомеа чудо менамояд.

Боби сеюми диссертатсия «Забон ва хусусиятхои бадеии ашъори 
Мисраъ» номгузорй шудааст. Ин боби диссертатсия ба ду зеркисмат 
таксим шуда, дар кдсми якум вазну к,офия ва радиф дар ашъори Мисраъ 
мавриди тахдик, кдрор гирифтааст.

Аз натичди баррасии вазни газалхои Мисраъ, ки дар куллиёти 
девони шоир чой доранд, мухаккик ба натичае мерасад, ки бештари 
газалхои у дар бахрхои хазачу рамал ва фаръхои он сароида шудаанд, 
зеро истифодаи хоси чунин вазнхо дар газалхои Мисраъ ба мундаричаи 
шеъри шоир ва равиши эчодии у рабт дорад ва баёни дарду хасрати 
ошик,и ноком, яъсу навмедй, хузну андухи фирок,, эхсосоту авотифи 
ошик,она дар авзони бахрхои номбаршуда мувофику созгор аст. Ба 
акидаи диссертант сабаби дигари дар вазнхои бахри хазачу рамал 
таълиф шудани к,исмати зиёди газалхои шоир ба оханги мусик,й созгор 
омадани онхо низ мебошад.

Аз тахкик бармеояд, ки дар мавриди ^офияву радифсозй бисёр 
ашъори сурудаи Мисраъ дар таъсирпазирии ашъори пешиниён эчод 
шудаанд, ки кабл аз у дар осори онхо мавчуд буданд. Аз чумла 
мухаккик таъкид медорад, ки осори шоир бештар ба мактаби Бедилу 
сабки хиндй тамоюл доштааст.

Дар хулосаи диссертатсия дастовардхои тахк,ик,от баррасй 
гардида, мохияти иажухиши мазкур инъикос ёфта, дойр ба хамаи
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баххщои диссертатсия натичагирй шудааст. Фехрасти адабиёт бар асоси 
меъёр ва талаботи чорй мураттаб гардидааст.

Ба хамин тартиб, мухаккдк дар чараёни пажухиш маводи хеле зиёд 
ва арзишманде гирд овардааст ва барои эътимод бахшидан ба 
андешахои хеш ба асархои тадкдкртии адабиётшиносии мухак,^ик,они 
ватаниву хоричй такя намуда, дойр ба нуктахои бахсталаби мавзуи 
мавриди назар андешахои хешро баён кардааст ва гохо ба баъзе 
андешахои мухдкдикон ба бахси илмй пардохтааст.

Дар баробари комёбихои арзишманди илмй дар диссертатсия баъзе 
нуктахои басенок ва ислохталаб ба мушохида мерасанд, ки ислохи онхо 
ба сифати кори илмй меафзояд, аз чумла:

1. Муаллифи дар боби 2, зеркисмати 3.1. диссертатсия, ки 
’’Мундаричаи газалиёти Мисраъ” ном дорад, дойр ба мавзуи газалхои 
шоир сухан ба миён оварда, аз ояхои Куръон ва аходиси набавй барои 
таквияти андешахои хеш мисол оварда ва онро хеле муъчдз чамъбаст 
намудааст. Хрл он ки мебоист ин матлабро бо овардани далелхои бештар 
муфассал мавриди тахлил кдрор медод.

2. Дар боби 3 диссертатсия баъзан порчахои шеърй аз газалиёти 
шоир такрор ёфтааст (сах. 69 диссертатсия).

3. Зеркисмати 3-и боби 2, ба ьуисматхои З.1., 3.2., 3.3 ва 3.4 чудо 
карда шудааст. Ба андешаи мо хуб мешуд, агар ин зеркисматхоро ба 
зеркисмати 3.1 бурда, “Мухтавои дигар навъхои шеъри Мисраъ” 
номгузорй мекард.

4. Дар фаслхои алохида, ба монанди 2.2. (сах.42-46) дар боби дуюм 
ва фасли 3.1. (сах. 93-123) дар боби сеюми диссертатсия хулосахо хеле 
мухтасар баён шудаанд. Масалан дар боби 2, зерфасли 2 чунин хулоса 
шудааст: “Девони Мавлоно Мисраъ, ки имруз дар шакли чопй ба 
кушиши Камолуддини Fабро дастраси ахди адаб гаштааст, шомили 
газал, руб ой, мухаммас, мусаддас, касида, муаммо, китъа, рукаот, 
маснавй, таркиббанд, тарчеъбанд ва сокинома мебошад”. Аммо оё ин 
хади нихоии девон аст, ё девон номукаммал аст аз баёни диссертант 
норавшан мемонад. Чунин хулосабарорй ба таври умумй буда, 
вижагихои таркиби девонро барраей намекунад. Ба андешаи мо мебоист, 
ки диссертант оиди таркиби девони шоир андаке васеътар хулосабарорй 
менамуд.
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Нихоят, таъкид карданием, ки камбудихои дар боло зикршуда чузъи 
ва ислохшаванда буда, х;аргиз кимати илмии диссертатсияро паст карда 
наметавонанд.

Мазмун ва мухтавои диссертатсия бо фишурдахои он, ки бо ду 
забон: точикй ва русй таълиф гардидаанд, мувофикдти комил дошта, 
мундаричаи корро ящоя бо мак,олахои таълифнамудаи муаллиф, ки дар 
мачмуъ, фарогири 5 адад мебошанд, пурра инъикос мекунанд.

Диссертатсияи Курбонова Рахёнгул Муминовна тах,ти унвони 
«Абдуллохи Мисраъ ва мак,оми у дар адабиёти тоники охири асри XIX 
ва ибтидои асри XX» тадк,ик,оти пурра анчомёфтаи илмй буда, ба 
талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президента Чумхурии 
Тоцикистон комилан чавобгу аст ва муаллифи он сазовори дарачаи 
илмии номзади илмхои филологй, аз руйи ихтисоси 10. 01. 03. -  
Адабиёти кишвархои хоричй (адабиёти точик) мебошад.

Номзади илмуои филология, 
дотсенти кафедраи таърихи 
адабиёти тоники Донишгоуи
миллии Тоцикистон:

2019 с.

Нишони: ш. Душанбе, кучаи 50 солагии 
Тоцикистон 23/19

Тавкиев Э.

6


