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******ТАКРИЗИ
муассисаи пешбар ба диссертатсияи К^урбонова Рахёнгул Муминовна 
тахти унвони « Абдуллохи Мисраъ ва макоми у дар адабиёти тоники 
охири асри XIX ва ибтидои асри XX» барои дарёфти дарачаи илмии 
номзади илмхои филологй аз руйи ихтисоси 10.01.03 -  Адабиёти халкдои 
кишвархои хоричй (адабиёти точик)

Адабиёти нимаи дувуми асри XIX ва ибтидои асри XX, махсусан, 
доираи адабии шимоли Афгонистон, дар адабиётшиносии тоник камтар 
мавриди пажухиш карор гирифтааст.

Пушида нест, ки аз чониби мухакдикони ватаниву хоричй пиромуни 
даврони нимаи дувуми асри XIX ва ибтидои асри XX дар Хуросон 
(каламрави Афгонистони имруза) тахкикот анчом ёфтааст. Дар ин тахкикоти 
то дарачае вазъи хаёти сиёсй ва ичтимоии он давра равшан шудааст, ки 
заминаеро барои тахкики вазъи хаёти фархангии даврони мавриди назар 
омода м'есозанд, вале вазъи хаёти адабй, равияхои асосии рушду инкишофи 
адабиёти ин давра, рузгору осори бархе аз намояндагони он то хол торику 
норавшан мондааст ва чанбахои хунарии ашъорашон тахкики 
комилтареро хостгор аст.

Шоирони зиёде дар давраи мазкур зухур кардаанд, ки баъзеи онх,о ё 
хануз умуман шинохта нашудаанд, ё бархе ба таври комил муаррифй 
нагардидаанд ва ё ашхосеанд, ки тахаввули адабии замон ба номи онхо 
бастагй дорад.

Мусаллам аст, ки манзараи умумии густариши адабиёти форсу 
точик дар мархалахои муайяни таърихй дар сурате ба таври комил 
тасаввур мешавад, ки хаёту эчодиёт, чанбахои хунарию зебошинохтй ва 
сабки ашъори намояндагони бузурги он хамачониба тахкик бишавад. Аз 
чумла, яке аз чехрахои адабй, ки дар мархалаи таърихии мавриди назар 
хаёт ба cap бурда, бо эчодиёти худ дар равнаки адабиёти давр сахми 
шоиста гузоштааст, Муродмухдммад Абдуллохд Мисраъ (ваф. 1903) 
мебошад.
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Боиси таассуф аст, ки то ба имруз касе аз зумраи адабиётшиносон 
оид ба макоми ин шоири барчастаи форсу точик ва сабку вижагихои 
хоси эчодиёти у тахкикоти густардаву фарогири илмй анчом надодааст.

Бо назардошти хдмин нукта, метавон гуфт, ки Курбонова Рахёнгул 
Муминовна ба масъалаи хеле мухим ва тахкикталаби илми 
адабиётшиносй даст задааст.

Диссертатсия дар асоси сарчашмахои гуногуни илмию адабй, аз 
кабили «Куллиёти девон»-и Абдуллохи Мисраъ (нашри Камолиддини 
Еабро), тазкирахо, комусу лугатномахо, осори илмии шаркшиносону 
адабиётшиносони ватанию хоричй, китобхои таърихи адабиёт, осори 
тадкикотии марбут ба улуми адабй навишта шудааст.

Навгонии тахкикот дар он зохир мегардад, ки дар ин диссертатсия 
бори нахуст дар адабиётшиносии ватанию хоричй масъалаи таъйини 
макоми Муродмухдммад Абдуллохи Мисраъ дар адабиёти охири асрхои 
XIX ва ибтидои асри XX точик ба миён гузошта шудааст. Аз чониби 
мухаккик инчунин масъалахои алокаманд ба ин мавзуъ: омилхои 
тахаввули шеъру шоирй дар рузгори Абдуллохи Мисраъ, муносибати 
эчодии шоир бо адибони хамзамон ва малому манзалати адиб дар эчоди 
бадей, хунари шоирй ва сахми Мисраъ дар тахавули шеъру адабй давр ба 
таври яклухт ва монографй мавриди тахлилу тахкик карор дода шудааст.

Дар диссертатсия бо максади таъйини сахми Абдуллохи Мисраъ 
масъалахои марбут ба шинохти аносири хунарй бо таваччух ба 
мухтассоти сабкофарй, басомади падидахои нодири хунари адабй ва 
зухури онхо дар эчодиёти шоир тахлилу тахкик шудааст, ки чунин равиш 
дар адабиётшиносии точик нав мебошад.

Ахамияти назариявии тахкик дар он зохир мегардад, ки 
натичагирихои илмии он дар халли як катор 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 тахаввули навъи газал, муносибати 
эчодии шоирони хамзамон, бахси сиркати адабй, халлокияти адабй дар 
замони зиндагии шоир мусоидат хохад намуд.

Арзиши амалии тахкик аз он бармеояд, ки мавод ва хулосахои
диссертатсияро хангоми тахкики адабиёти садаи XIX ва ибтидои асри XX
точик, таълими фанхои тахассусии адабиётшиносй, навиштани китобхои
дарсй ва таълифи воситахои таълимй дар донишгоху донишкадахо ва
мактабхои миёна, омода кардани дарсхои лексионй аз таърихи адабиёти
точик ва курсхои махсус дойр ба таърихи адабиёти асрхои XIX ва ибтидои
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асри XX дар мактабхои олй, таълифи китобх,ои дарсй ва асархои илмй 
метавонанд мавриди истифода карор до да шаванд.

Диссертатсияи мазкур аз мукаддима, се боб, хулоса ва фехрасти 
адабиёт иборат аст.

Дар мукаддима муаллифи диссертатсия дар бораи мубрамияти 
масъалаи тахкикшаванда, дарачаи омузиши мавзуъ, максаду вазифахои 
тахкик, усули п аж ^и ш  ва сарчашмахои тахкик, навоварии он, ахамияти 
назариву амалии диссертатсия, нуктахои ба химоя пешниходшаванда, 
коркарду 'татбики натичдхои кор мулохизаронй кардааст.

Боби якуми диссертатсия «Мухити зиндагй ва рузгори Абдуллохи 
Мисраъ» унвон дошта, аз ду фасл иборат аст. Дар фаслхои чудогонаи ин 
боб масъалахои замони зиндагонии Абдуллохи Мисраъ, авзои сиёсию 
ичтимой ва таъсири он ба адабиёт, вазъияти илмию адабй, машгулият ва 
фаьолияти эчодии Мисраъ мавриди тахкив; к;арор гирифтааст.

Боби дуюми диссертатсия, ки «Мероси адабй ва анвои ашъори 
Мисраъ» унвон дорад, аз се фасл ва се зерфасл иборат аст. Дар ин боб 
дойр ба фарогири масъалахои мухимме чун баррасии мавзую мундарида ва 
хусусиятхои гоявию бадеии газалиёт, касоид, рубоиёт ва дигар анвои шеьри 
шоир сухан рафтааст.

Боби сеюми диссертатсия «Забон ва хусусиятхои бадеии ашъори 
Мисраъ» ном дошта, аз ду кисмат иборат аст ва фарогири тахкики 
масъалахои хунари шоирии Абдуллохи Мисраъ, истифодаи саноеи бадей, 
орояхои лафзй ва амсоли инхо дар осори шоир мебошад.

Диссертант дар асоси далелхои муътамад сабабхои асосии ба орояхои 
лафзй ва воситахои гуногуни баёнй таваччухи зиёд зохир кардани 
Абдуллохи Мисраъро, ки боиси такмил ёфтани чанбаи хунарии шеъри 
шоир гардидаанд, муайян кардааст, ки ин яке аз дастовардхои мухимми 
тахкикот ба хисоб меояд. Натичаи мухимми дигари пажухиши унвончу 
муайян кардани ибтикороти Абдуллохи Мисраъ дар гуфтани шеър ва аз ин 
тарш;, дар тахаввули шеърй сахми муносиб гузоштани у ба шумор меравад.

Дар хулосаи диссертатсия ба таври чомеъ натичахои тахкик баён 
гардидаанд. Фехрасти адабиёт бар асоси меъёр ва талаботи чорй мураттаб 
гардидааст.

Ба хамин тартиб, мухаккик дар чараёни иажух,иш маводи хеле зиёд ва 
арзишманде гирд овардааст ва барои эътимод бахшидан ба андешахои хеш 
ба осори таълифшудаи асримиёнагй ва асархои тадкикотии 
адабиётшиносии мухакдащони ватаниву хоричй такя намуда, андешахои
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хешро низ дойр ба нуктахои бахсталаби мавзуи мавриди назар баён 
кардааст ва гох,о ба андешахои онхо ангушти интикод баланд мекунад.

Рисола бо забони илмй навишта шуда, баёнгари он аст, ки муаллнфн 
он захмати зиёде кашидааст, то ки дар атрофи ин мавзуъ кори илмии 
судманде ба анчом расонад.

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

1. Дар мукаддимаи диссертатсия зимни баёни нукоти ба химоя 
пешниходшаванда хамаи масъалахои дар рисола баррасишуда нишон до да 
нашудааст(рисола сах. 11).

2. Дар рисола таносуби бобхо риоя нашудааст. Чунончи боби нахуст 
26, боби дуюм 53 ва боби сеюм 66 сахифаро дар бар мегирад.

3. Дар кисмати аввали боби якуми диссертатсия оид ба “Вазъи сиёсй- 
ичтимоин замони зиндагии Абдуллохи Мисраъ” маълумоти умумй баён 
шуда (рисола са^. 13-20), оид ба таъсири вазъи сиёсию ичтимой ба рузгори 
Мисраъ далелхо кам оварда шудааст(рисола сах.21-26).

4. Хуб мебуд, он саноеи бадеие, ки аз тарафи шоир дар эчодиёташ 
корбаст гардидаанд, ба ду даста: лафзй ва маънавй чудо карда мешуд.

5. Дар хулосаи диссертатсия натичагирихои чиддй кам ба назар 
мерасанд. Масалан дар банди дувуми хулоса чунин омадааст: Абдуллохд 
Мисраъ шоири асри XIX ва ибтидои асри XX точик буда, дар мавзеи Роги 
Бадахшони Афгонистон таваллуд ва камол ёфтааст ва аз худ мероси 
адабии арзишманде бокй гузоштааст(рисола сах. 159).

Них,оят, таъкид карданием, ки камбудихои дар боло зикршуда чузъй 
ва ислох,шаванда буда, хдргиз кимати илмии рисоларо паст карда 
наметавонад.

Мазмун ва мухтавои диссертатсия бо фишурдах,ои он, ки бо ду забон: 
точикй ва руей таълиф гардидаанд, мувофикати комил дошта, мундаричаи 
корро якчоя бо маколах,ои таълифнамудаи муаллиф, ки дар мачмуъ, 
фарогири 5 адад мебошанд, пурра инъикос мекунанд.

Диссертатсияи Курбонова P.M. дар мавзуи “Абдуллохи Мисраъ ва 
макоми у дар адабиёти точики охири асри XIX ва ибтидои асри XX” 
тадкикоти пурра анчомёфтаи илмй буда, ба талаботи Комиссияи олии 

. аттестатсионии назди Президента Ч,умхурии Точикистон комилан 
чавобгу аст ва муаллифи он сазовори сохиб шудан ба дарачаи илмии 
номзади илмхои филологй, аз руйи ихтисоси 10. 01, 03. -  Адабиёти 
халвдои кишварх,ои хоричй (адабиёти точик) мебошад.
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Такриз дар чаласаи кафедраи назария ва таьрихи адабиёти 
Донишго^и давлатии омузгории Точикистон ба номи С. Айнй баррасй 
ва тасдик шудааст. Дар чаласа 14 нафар устодон иштирок дошта, 14 
нафар овоз доданд. Натичаи овоздихй: «тарафдор» -14 нафар, 
«бетараф»-0,«мукобил»-0. Протоколи № 7, аз 1 феврали соли 2019.

Раиси чаласа, 
номзади илми филология Мирзоалиева Адолат 

Шералиевна

Котиби чаласа, 
асисенти кафедра Самиева Ниссо

Эксперт,
доктори илми филология, профессор

Имзои А.Ш. Мирзоалиева,- Н. Самиева,
'  *жунаш&3^
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