
ХУЛОСАИ

комиссияи экспертии шурои диссертатсионии 6D.KOA-040 назди Института 
забон ва адабиёти ба номи Абуабдулло Рудакии АИ Ч̂ Т оид ба диссертатсияи 
номзадии Радабова Марям Садриддиновна дар мавзуи «Чрйгозци порах,ои 
манзум дар рисола^ои мансури ирфонй» барои дарёфти дарадаи илмии 
номзади илмх,ои филология аз руйи ихтисоси 10.01.01 -  Адабиёти тодик

1. Мавзуи диссертатсионии Радабова М.С. тахдику баррасии дойгох,и 

порах,ои манзум дар рисолах,ои ирфонй ва, пеш аз х,ама, осори мух,имми 

таъсиргузори ин тоифа чун «Мирсод-ул-ибод»-и Надмуддини Розй, 

«Тамхдцот»-и Айнулкузоти Хдмадонй, «Авориф-ул-маориф»-и 

Шах,обуддини Сухравардй, «Тазкират -ул -  авлиё » -и Шайх Фаридаддини 

Аттор мубрам мебошад. Дар тавдик;от нукта^ои илмие ба хдмоя пешни^од 
шудаанд, ки ощ о дар замони муосир навгонии илмй ба шумор мераванд. 

Натича, хулоса ва тавсияхои муаллиф хдм барои илми барои илми 

адабиётшиносии тодик арзиши махсуси амалй дорад. Маводи амалии 

диссертатсия дар омузишу тахкики асар^ои таълимй, ахлокй, ирфонй дар 

асрх,ои баъдй, дар таълифи таърихи адабиёти асрхои ёдшуда, бахусус, 
адабиёти тасаввуфии ин давра, дар тах,ияи маводи корхои курсию 
дииломии донишдуён, дар таълими курской махсуси донишкадаву 
таълимговдои думхурй, дар навиштани китобхои дарсии таърихи 
тасаввуфи асрх,ои XI-XIII ахдммияти мухдм дорад.

2. Диссертатсия ба талаботи банди 10 ва 11-и Тартиби додани 

дарадах,ои илмй ва унвони илмй (дотсент, профессор), ки бо Кдрори 
Х,укумати Чум^урии Тодикистон аз 26 ноябри соли 2016, та^ти №505 

тасдик, шудааст, мувофик мебошад. Натидах,ои тахлили диссертатсия 

барои илми филологияи тодик маводи навро дар омузиши китобх,ои 

мапщури ин давра «Харидат-ул-каср», «Нуз^ат-ул-арвох,», «Табакот-уш- 
шофеъият-ул-кубро», «Алвофй билвафиёт», «Мадмуъ-ул-одоб», «Мирсод- 
ул-ибод» аз вазъи таърихй, идтимой, фархднгиву адабии асрхои XI-XIII
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pox; мекушояд. Натика ва бозёфтх,ои илмии барои химоя пешниходшуда 

сах,ми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медихднд.
3. Мавзуъ ва мазмуни тахкикот ба шииосномаи ихтисоси 10.01.01 -  

Адабиёти точик, ки аз руйи он ба Шурой диссертатсионй мувофики 
фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президента Ч,умхурии 

Точикистон аз санаи 27 апрели соли 2017 тахти №1/3 хукуки кабули 
диссертатсияхо барои химоя дода шудааст, мувофик мебошад. Х,амзамон 
тахкикот ба талаботи Фехристи ихтисосхое, ки аз руйи онхо дар Ч,умхурии 
Точикистон аз 27-уми апрели соли 2017, тахти №1/3 тасдик шудааст, 
мувофикдт мекунад.

4. Натичахои асосии тахкикот дар 3 маколаи мачаллахри илмии 
такризшавандаи тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Чумхурии Точикистон ва Комиссияи олии аттестатсионии 
Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия (бо хачми умумии 12 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 до дани дарачахои илмй 

ва унвони илмй (дотсент, профессор) мувофик мебошад.
5. Дар тахкикоти диссертатсионии Рачабова М.С. истифодаи мавод 

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

6. Дар диссертатсия ва дигар хуччатхои пешниходшудаи Рачабова 

М.С. 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,умхурии Точикистоназ аз 26 ноябри соли 2016, тахти 
№ 505 тасдик гардидааст, ба рохбарй гирифта, комиссия пешниход менамояд:
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1. Диссертатсияи Рачабова Марям Садриддиновна дар мавзуи «Чрйгохи 
пора^ои манзум дар рисола^ои мансури ирфонй» барои дарёфти дарачаи 
илмии номзади илмхои филология аз руйи ихтисоси 10.01.01 -  Адабиёти 

точик барои х,имоя кабул карда шавад.
2. Мукарризони расмй аз руйи диссертатсия шахсони зерин таъйин карда 

шаванд:
- Солихов Шамсидцин Аслиддинович -  доктори илмхои филологй, 

профессор, мудири кафедраи назария ва таърихи адабиёти точики 

Донишгох,и давлатии омузгории Точикистон ба номи С. Айнй;
- Ализода Саидхоча Саидумар -  мудири шуъбаи нусхашиносй ва 

тавсифу тах,ияи мероси хаттии Маркази мероси хаттии Академияи 
илмх,ои Ч,ум^урии Точикистон.

Ба хдйси муассисаи такриздихднда Донишгох,и давлатии Бохтар ба номи 
Носири Хусрав таъйин карда шавад.

3. Барои нашри эълон оид ба ^имояи минбаъда ва чойгир намудани 
автореферат дар сомонаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президента 

Чумхурии Точикистон ичозат до да шавад. Барои чопи автореферат бо 
дукуки дастнавис ичозат дода шавад.

Раиси комиссия:
доктори илмхои филология,
аъзои шурои диссертатсионй Муллоахмад М.

Аъзои комиссия: ^

номзади илм^ои филолоп 
аъзои шурои диссертатсис

доктори илм^ои филолог* 
аъзои шурои диссертатсис

з


