
ХУЛОСАИ
комиссияи экспертии Шурой диссертатсионии 6D.KOA-040 назди Институти 
забон ва адабиёти ба номи Абуабдулло Рудакии АИ Ч,Т оид ба диссертатсияи 
номзадии К^урбонова Рахёнгул Муминовна «Абдуллохи Мисраъ ва макоми у 
дар адабиёти тоники охири асри XIX ва ибтидои асри XX» барои дарёфти 
дарадаи илмии номзади илмхои филология аз руйи ихтисоси 10.01.03. -  
Адабиёти халкдои кишвархои хоридй (адабиёти тодик).

Мавзуи тахкикоти диссертатсионии К^урбонова P.M. баррасии рузгору 
осори яке аз намояндагони адабиёти асри XIX ва ибтидои асри XX 
Бадахшон Муродмухаммад Абдуллохи Мисраъ мебошад. Дар тахкикот 
нуктахои илмие ба химоя пешних,од шудаанд, ки онхо дар замони муосир 
навгонии илмй ба шумор мераванд. Натика, хулоса ва тавсияхои муаллиф 
барои равшаий аидохтаи ба ташаккул ва тахавули навъи газал дар замони 
зиндагии яке аз намояндагони адабиёти асри XIX ва ибтидои асри XX 
Бадахшон Муродмухаммад Абдуллохи Мисраъ мусоидат хохад кард. Мавод 
ва хулосахои рисоларо хангоми тахкики адабиёти садаи X IX  ва ибтидои асри 
XX тодик, тахаввули навъхои газал, рубой, вазн, кофияву радиф, дарсхои 
лексионй аз таърихи адабиёти тодик ва курсхои махсус дойр ба адабиёти 
асрхои X IX ва ибтидои асри XX дар факултетхои филологии донишгоххои 
олии Тодикистон, таълифи китобхои дарсй ва асархои илмй мавриди 
истифода карор додан мумкин аст.

Диссертатсия ба талаботи банди 10 ва 11-и Тартиби до дани дарадахои 
илмй ва унвони илмй (дотсент, профессор), ки бо К^арори Х,укумати 
Ч,умхурии Тодикистон аз 26 ноябри соли 2016, тахти № 505 тасдик шудааст, 
мувофик мебошад. Натидахои тахлили диссертатсия барои дар халли як 
кагор масоили назарии адабиёти асри XIX ва ибтидои асри XX форсии 
точикй мусоидат хохад кард. Инчунин натидагирихо аз тахлили осори 
Мисраъ, алалхусус газалиёти у, барои равшанй андохтан ба ташаккул ва 
тахавули навъи газал дар замони зиндагии шоир мусоидат хохад намуд. Бар 
замми ин, дар адабиётшиносй ин нахустин тахкикоти мукаммалу муфассал 
дар мавриди рузгор ва мероси адабии шоири охирхои асри X IX ва ибтидои 
асри XX тодик Муродмухаммад Абдуллохи Мисраъ мебошад. Нахустин бор 
ба таври мушаххасу дакик мухити зиндагй, рузгору осори адиб, мавзуъ ва 
мундаридаи ашъори у мавриди тахкик карор гирифтааст. Натида ва 
бозёфтхои илмии барои химоя пешниходшуда сахми шахсии муаллифи 
диссертатсияро нишон медиханд.

1. Мавзуъ ва мазмуни тахкикот ба шиносномаи ихтисоси 10.01.03 
Адабиёти халкхои кишвархои хоридй (адабиёти тодик), ки аз руйи он ба 
Шурой диссертатсионй мувофики фармоиши Комиссияи олии
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аттестатсионии назди Президенти Ч,умх,урии Точикистон аз санаи 6 марти 
соли 2018 тахти №33 хукуки кабули диссертатсияхо барои химоя дода 
шудааст, мувофик мебошад. Хдмзамон тахкикот ба талаботи Фехристи 
ихтисосхое, ки аз руйи онхо дар Ч,умхурии Тодикистон аз 27-уми апрели соли 
2017, тахти №1/3 тасдик шудааст, мувофикат мекунад.

2. Натичдхои асосии тахкикот дар 7 маколахои илмй, аз ч;умла 5 
макола

дар мачаллахои илмии такризшавандаи тавсиянамудаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ч,умхурии Точикистон ва Комиссияи олии 
аттестатсионии Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия (бо хачми 
умумии 1,5 чузъи чопй) ба табъ расонида шудаанд ва хамаи онхо бо мазмун 
ва мавзуи диссертатсия бевосита алокаманд мебошанд. Дар интишорот 
натичахои асосй, хулосахои тахкикот ва тавсияхои муаллиф инъикоси худро 
ёфтаанд. Теъдоди маводи чопшуда ба банди 14-и Тартиби додани дарачахои 
илмй ва унвони илмй (дотсент, профессор) мувофик мебошад.

3. Дар тахкикоти диссертатсионии К^урбонова P.M. истифодаи 
мавод

бидуни иктибос ба муаллиф ё маъхаз мавчуд набуда, хамаи сарчашмадои 
истифодашуда бо ишора ба муалиф ё маъхаз тавассути иктибос ба расмият 
дароварда шудаанд, ки аз риоя шудани банди 16-и Тартиби додани 
дарачахои илмй ва унвони илмй (дотсент, профессор) гувохй медихад.

4. Дар диссертатсия ва дигар хуччатхои пешниходшудаи Курбонова 
P.M. маълумоти гайрисахех, аз чумла дар бораи маколахои аз тарафи 
довталаб чопгардида, мавчуд намебошад.

Банди 55-и Низомномаи намунавй оид ба Шурой диссертатсиониро, ки 
бо 1^арори Х,укумати Ч,умх,урии Точикистон аз аз 26 ноябри соли 2016, тахти 
№ 505 тасдик гардидааст, ба рохбарй гирифта, комиссия пешниход менамояд:

1. Диссертатсияи IQ/рбонова Рахёнгул Муминовна дар мавзуи 
«Абдуллохи Мисраъ ва макоми у дар адабиёти точики охири асри XIX ва 
ибтидои асри XX» барои дарёфти дарачаи илмии номзади илмхои филология 
аз руйи ихтисоси 10.01.03. -  Адабиёти халкдои кишвархои хоричй (адабиёти 
точик) барои химоя кабул карда шавад.

2. Мукарризони расмй аз руйи диссертатсия шахсони зерин таъйин карда 
шаванд:

- Саидчаъфаров Озод Шовалиевич -  доктори илмхои филология, 
профессори кафедраи забони точикии Донишгохи давлатии молия ва 
иктисоди Точикистон;

- Мирзоев Соле* -  номзади илмхои филология, дотсенти кафедраи 
таърихи адабиёти Донишгохи миллии Точикистон;
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Ба х д й си  муассисаи так;риздих,анда Донишгохи омузгории Точикистон 
ба номи Садридцин Айнй таъйин карда шавад.

3. Барои нашри эълон оид ба химояи минбаъда ва чойгир намудани 
автореферат дар сомонаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти
Ч,умхурии Точикистон ичозат до да шавад. Барои чопи автореферат бо 
хукуки дастнавис ичозат дода шавад.

Раиси комиссия: 
доктори илмхои 
профессор, аъзои 
диссертатсионй

Аъзои комиссия: 
доктори илмхои филолог 
аъзои Шурой диссертатсионй

доктори илмхои филология, 
аъзои Шурой диссертатсионй

Рахмонов Ш.А.

хониёзов В.Д.
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