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Хулосаи

кафедраи адабиёти тоники Донишгохи давлатии Бохтар 

ба номи Носири Хусрав 

ба диссертатсияи номзадии К^урбонова Р. М. дар мавзуи «Абдуллох 
Мисраъ ва макоми у дар адабиёти точики асри XIX ва ибтидои асри XX», 

ки дар кафедраи адабиёти т о ч и к и  Донишгохи давлатии Бохтар ба номи 

Носири Хусрав омода гардидааст.

Муаллифи диссертатсия К^урбонова Рахёнгул Муминовна аз соли 

2005 то соли 2018 хамчун омузгори кафедраи адабиёти точик ва 

рузноманигории Донишгохи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

кор кардааст.

Р. К^урбонова соли 1985 факултети филологияи Донишгохи давлатии 

Кулоб ба номи Абуабдуллохи Рудакиро бо ихтисоси «Забон ва адабиёти 

точик» хатм намудааст.

Шаходатнома оид ба супоридани имтихонхои номзадй (забони 

хоричй аз 07.02.2015 бо бахои “хуб”, таърих ва фалсафи илм аз 10. 03. 2018 

бо бахои “аъло”) мачмуан бо раками 17/67 аз 30.08.2018, № 17- 46 аз 

тарафи Донишгохи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав дода 

шудааст.

Рохбари илмй Икромов Искандар, доктори илмхои филологи, 

профессори кафедраи адабиёти точики Донишгохи давлатии Бохтар ба 

номи Носири Хусрав мебошад.

Мавзуи диссертатсия дар чаласаи Шурой олимони Донишгохи 

давлатии К^ургонтеппа ба номи Носири Хусрав аз 29. 06. 2013, карори № 

11 тасдик шудааст.



Аз мухокимаи диссертатсия чунин натичагирй карда шуд:

Диссертатсия дар сатхи хуби илмй-назариявй таълиф гардида, мавзуи 

бахси он тахкики вазъи ичтимой -  сиёсии давр, шархи хол, мероси адабй, 

махсусияти ашъор, махорати адабии Абдуллох Мисраъ ва муайян 

намудани макоми у хамчун шоири асри XIX ва ибтидои асри XX 

кухистони Бадахшон дар адабиёти точик мебошад. Рисола аз мукаддима, 

се боб, хулоса, номгуи сарчашмахои адабй ва адабиёти илмй-таърихй 

иборат аст.

Максаду вазифахои тахкикот дар рисола анчом додани тахлили 

хаматарафа ва муфассали масоили дар боло зикргардида буда, дар он 

вазъи ичтимой, сиёсй, фархангй, рузгору осор, мавзуъ ва мундаричаи 

ашъори Абдуллох Мисраъ ба таври мушаххасу дакик арзёбй гардидааст. 

Х,амзамон, макому махорат ва истеъдоди офарандагии эчодии адиб дар 

рисола инъикос ёфтааст.

Ахамияти назариявии тадцикот дар пажухишу тахлили пайваста оид 

ба рузгору осори Муродмухаммад Мисраъ хамчун шахсияти маъруфи 

эчодй ва сахми у дар рушду густариши адабиёти асри XIX ва ибтидои 

асри XX форсу точик зохир мегардад. Дар диссертатсия дар такя ба 

маълумоти дастрасшуда вазъи ичимой- сиёсй, зиндагинома, мухити 

зиндагй, мероси адабй, анвои шеър, анвои хунарй ва мундаричаи гоявии 

ашъори Мисраъ ба таври муфассал тахкик шуда, масъалахои 

мушаххасоти жанрй ва хусусиятхои бадеии газалиёт, касоид, китаот, 

рубоиёт, поэтика, забон ва сабку услуби ашъори шоир баррасй карда 

шудааст.

Натичахои тахкик ба таври эътимодбахш собит месозанд, ки 

Абдуллох Мисраъ шахсияти маъруфи эчодй буда, дар рушду тавсеаи 

адабиёти асри XIX ва ибтидои асри XX форсу точик сахми арзандае 

гузоштааст.

Дастовардхои илмии ин тадкикот дар халли як катор масоили 

назарии адабиёти асри XIX ва ибтидои асри XX форсу точик, умуман 

барои илми филологияи точик мусоидат карда, чихати тахлилу баррасии



дигар пахлухон ашъори шоир мусоидат менамояд. Инчунин маводи 

тахлилгардидаи осори Мисраъ, алалхусус газалиёти у, барои равшанй 

андохтан ба ташаккул ва тахаввули жанри газал дар замоии зиндагии 

шоир ахамияти илмию амалй дошта, барои мухаккикони минбаъда 

метавонад хамчун замина хидмат намояд.

Мундаричаи диссертатсия ба талаботи тахкикоти сохавй аз руи 

ихтисоси 10.01.03- Адабиёти халкхои мамолики хорича (адабиёти точик) 

мувофикат мекунад.

Маводи асосии тахкикот дар заминаи сарчашмахои адабй-таърихй ва 

адабиёти илмй-тахкикотй сурат гирифта, мавриди пажухишу баррасй 

карор додани шахсият ва макоми эчодй-адабии шоири асри XIX ва 

ибтидои асри XX точик Муродмухаммад Абдуллох Мисраъ ба хайси як 

шахсияти маъруфи эчодй мантикист. Бояд гуфт, ки дар рисола масъалахои 

чузъй бо конунмандии куллии назарй пайвастагй ёфта, чараёни инкишофи 

адабй дар асрхои XIX ва ибтидои асри XX зери назари муаллиф карор 

гирифтааст.

Асосхои назариявй ва методологии тахкикро асархои илмию 

назариявии олимони адабиётшинос, донишмандони маъруфи назария ва 

таърихи адабиёт, аз чумла шаркшиносон Бертельс Е. Э., Брагинский И.С., 

Рейснер М. Л., Бахтин М.М., Жирмунский В. М., С. Айнй, А. Мирзоев, 

Мухаммадризо Шафеии Кадканй, Забех;уллох;и Сафо, Сируси Шамисо, ITT. 

Х,усейнзода., X. Шарифов, Р. Хрдизода, Р. Мусулмониён, У. Тоиров 

ташкил мекунад.

Навоварии илмии тахкикот дар он ифода меёбад, ки ин рисола дар 

адабиётшиносии точик нахустин тахкикоти мукаммалу муфассал дар 

мавриди бозшинохту баррасии рузгор ва мероси адабии шоири охирхои 

асри XIX ва ибтидои асри XX точик Муродмухаммад Абдуллох Мисраъ 

мебошад. Дар диссертатсия нахустин бор ба таври мушаххасу дакдк рузгору 

осор, мавзуъ ва мундаричаи ашъори шоир ва конуниятхои эчодиёти у



арзёбй гардида, малому махорат, истеъдоди офаринандагии адиби мазкур 

тахкик шудааст.

Диссертант дар раванди тахкик дар асоси принсипи мукоисавй - 

таърихии адабиётшиносй, бахусус назарияи адабй, омузиши типологии 

жанрхо ва сохтори жанрии адабиёт мушаххасоти мисоли ашъори 

Абдуллох Мисраъро нишон додааст.

А^амияти амалии та^ик; дар он зохир мешавад, ки хулоса ва маводи 

он метавонанд хангоми тахкики адабиёти садаи XIX ва ибтидои асри XX 

точик, тахаввули анвои адабй, сохтори хунарй, сабку услуб, хондани 

маърузахо аз таърихи адабиёти точик ва курсхои махсус дойр ба адабиёти 

асрхои XIX ва ибтидои асри XX дар факултетхои филологии донишгоххои 

олии Точикистон ва коллечхои омузгорй, таълифи китобхои дарсй ва 

асархои илмй мавриди бахрабардорй карор гиранд.

Аз лихози амалй рисолаи мазкур хамчунин дар халли як катор 

масоили назарии адабиёти асри XIX ва ибтидои асри XX форсу точик 

мусоидат хохад кард. Инчунин маводи тахлилгардидаи осори Мисраъ, 

алалхусус газалиёти у, барои равшанй андохтан ба ташаккул ва 

тахаввули жанри газал дар замони зиндагии шоир ахамияти илмию амалй 

дошта, барои мухаккикони минбаъда метавонад хамчун замина хидмат 
намояд.

Натичахои асосии диссертатсия, ки дар 7 маколахои илмй, аз чумла 

4 макола дар мачаллахои илмии такризшавандаи тавсиянамудаи 

Комиссияи олии аттестатсионии Вазорати маориф ва илми Федератсияи 

Россия ва Ч,умхурии Точикистон ба табъ расидааст, ифодаи худро 

ёфтаанд. Муаллиф инчунин оид ба баъзе пахлухои мавзуи мазкур дар 

конференсияхои илмии чумхуриявй (2016-2018) гузориш додааст.

Х,ангоми мухокимаи диссертатсияи номзадии Курбонова Рахёнгул 

ба ду чанбаи он хамчун нанбаи норасой ишора шуд, ки яке ба нокифоя 

будани мавод рочеъ ба зиндагинома ва арзишдоварии ашъори Мисраъ аз 

чониби мухаккикони ватаниву бурунмарзй, дигаре ба таври мушаххас 

баррасй нашудани сахифахои забти ашъори куллиёти девони шоир



кафедра барои бартараф намудани ин норасоихо ва камбудихои 
чойдошта, муаллифи рисоларо муваззаф сохтапд.

Сарфи назар аз ин, чаласаи кафедраи адабиёти тоники Донишгохи 
давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав диссертатсияи мазкурро чун 
кори илмии мукаммал ва ба анчомрасида эътироф менамояд.

Диссертатсияи Курбонова Рахёнгул дар мавзуи «Абдуллох Мисраъ 
ва макоми у дар адабиёти точики асри XIX ва ибтидои асри XX» барои 
дарёфти дарачаи илмии номзади илмхои филология аз руйи ихтисоси 
10.01.03- Адабиёти халкхои мамолики хорича (адабиёти точик) ба химоя 

тавсия до да мешавад.
Хулоса дар чаласаи кафедраи адабиёти точики Донишгохи давлатии 

Бохтар ба номи Носири Хусрав кабул шудааст. Дар чаласа иштирок 
доштанд 20 нафар, аз онхо “тарафдор”-18 нафар, “мукобил”-нест, 
“бетараф”-нест, суратчаласаи № 9 аз 18.05. 2018.

Раиси чаласа:
Мудири кафедраи адабиёти точик,
номзади илмхои филологи, дотсент:

Имзои С. Ахмадовро тасд 
Сардори шуъбаи кадрхо] 

ДДБ ба номи Носири Ху А. Амиршоев


