
Тақриз
ба фишурдаи диссертатсияи Қурбонова Раҳёнгул Муминовна 
дар мавзуи «Абдуллоҳи Мисраъ ва мақоми ӯ  дар адабиёти тоҷики охири 
асри X IX  ва ибтидои асри X X ” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳри филология аз рӯйи ихтисоси 10. 01 . 0 3 - Адабиёти халқҳои  
кишварҳои хориҷй (адабиёти тоҷик)

Мавзӯи интихобнамудаи унвонҷӯ Қурбонова Раҳёнгул Муминовна 
ба мавзуи муҳими адабиётшиносӣ ихтисос дорад. Масъалаи, 
таҳқиқ ва муайян намудани ҷойгоҳу мақом ва баъзе хасоиси вижаи 
эҷодиёти шоирони тоҷики асри X IX  ва аввали асри X X  Бадахшони 
Афғонистон на танҳо барои шинохту муаррифии намояндагони 
адабиёти ин мавзеъ муҳим аст, балки барои таҳқиқи таърихи адабиёти 

ин давра низ аз манфиат холӣ нахоҳад буд. Мавзуеро, ки муаллифи 
диссертатсия мавриди пажӯҳиш қарор додааст, то имрӯз дар 
адабиётшиносии тоҷик ба таври мушаххас ва дар шакли ҷудогона 
мавриди омӯзиш қарор нагирифтааст. Маълумоте, ки дар сарчашмаҳои 
адабию таърихии гузашта ва имрӯза дар бораи яке аз намояндагони 
адабиёти асри X IX  ва ибтидои асри X X  Бадахшон Муродмуҳаммад 

Абдуллоҳи Мисраъ мавҷуд аст, хеле мухтасар ва такрори ҳамдигар буда, 
аз сабаби дастнорас будани осори шоир ба таври мукаммал мавриди 
таҳқиқ қарор нагирифтааст. Бо дарназардошти аҳамияти ҷанбаҳои 
таърихӣ ва адабй мавзуи болозикр муҳиммияти нави пажӯҳишӣ ба худ 
касб кардааст.

Аз мутолиаи фишурдаи диссертатсия бармеояд, ки унвонҷӯ таҳлилу 
баррасии диссертатсияи худро дар пояи усулҳои маъмули илми 
адабиётшиносй, яъне усулҳо ё равиши муқоисавй-таърихӣ, 
таҳлилӣ ва типологӣ амалӣ сохта, аз таҳқиқоти донишмандони 
шинохтаи ин соҳа фаровон истифода намудааст ва саҳми эшонро дар ин 
самт воқей таъкид намудааст. Чуноне аз мухтавои фишурдаи 
диссертатсия маълум мегардад, Мисраъ бо маҳсули ғании адабии худ дар 
пешрафт ва тараққии адабиёту фарҳанг саҳми арзандае гузошта, дар 
тарбия ва рушду такомули як силсила адибон нақши фаъол дорад. Осори 
адабии ин сухансаро, ки тавассути куллиёти ашъораш маҳфуз монда, 
муҳимтарин масоили сиёсй, иҷтимой ва фарҳангии охири асри X IX  ва 
ибтидои асри X X  на танҳо Афғонистон, балки Бухороро низ дар бар 
мегирад ҳамчун падидаи маънавӣ имрӯз низ ба ҳамагон хизмат 
мекунанд. Мавриди корбурди васеъ қарор додани манбаъҳои илмӣ-



адаби ва маводи таърихи ва бо ин васила бозёфти арзишҳои милли ва 
хулосаҳои асосноки илмии соҳиби фишурдаи диссертатсия, унвонҷӯ 
Қурбонова Р.М. бори дигар собит месозад, ки воқеан, Муродмуҳаммад 
Мисраъ дар ташаккули адабиёти асри X IX  ва ибтидои асри X X  форсии 
тоҷикӣГ саҳми арзандае гузоштааст. Ба ин хотир, муаллифи фишурдаи 
диссертатсия кушиш ба харҷ додааст, то ҷойгоҳу мақоми Абдуллоҳи 
Мисраъро дар адабиёти тоҷик муайян намояд.

Тавре дар фишурда қайд шудааст, сохтори диссертатсияи унвонҷӯ 
Қурбонова Р.М. аз муқаддима, 3 боб бо иловаи зерфаслҳо, хулоса, 
китобнома, ки ба Абдуллоҳи Мисраъ иртибот доранд, фароҳам оварда 
шудааст. Метавон бо боварӣ гуфт, ки унвонҷӯ дар таҳқиқи мавзӯи 
интихобнамудааш ба ҳадафи дар пешгузоштаи хеш комёб шудааст ва ин 
аз натиҷагириҳои ӯ доир ба масъалаи таҳқиқӣмушоҳида мешаванд. 
Дар баробари дастовардҳои илмии соҳиби диссертатсия дар кори 
унвонҷӯ баъзе камбуду ғалатҳои ҷузъй низ ба мушоҳида мерасанд. Аз 
ҷумла:

1.Беҳтар мебуд, агар дар фишурдаи диссертатсия унвонҷӯ баъзе 
мулоҳизаҳои худро дар бораи робитаи ҳавзаҳои адабии замони зиндагии 
Абдуллоҳи Мисраъ дар радифи маводи таҳлилкардааш баён 
медошт.(саҳ. 10).

Ғалатҳои ҷузъии номбаршуда албатта арзиши илмии диссертатсияи 
унвонҷӯро ҳаргиз коста намесозанд ва баррасии фишурдаи диссертатсия 
аз он гувоҳӣ медиҳад, ки диссертатсияи унвонҷу Қурбонова Раҳёнгул 
Муминовна натиҷаи пажӯҳишҳои тӯлонии муаллиф аст ва аз лиҳози 
интихоби мавзӯъ, ва ҳаллу фасли он таҳқиқи тоза дар адабиётшиносии 
тоҷик буда, ин диссертатсия ҷавобгӯ ба талаботи Комиссияи олии 
аттестатсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, муаллифи он сазовори 
дарёфти дараҷаи номзади илмҳои филологй аз рӯйи ихтисоси 10. 01. 03- 
Адабиёти халқҳои кишварҳои хориҷй (адабиёти тоҷик) мебошад.
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