Такриз
ба автореферати Рачабова Марям Садриддиновна дар мазуи «Чрйгохи
порахои манзум дар рисолах,ои мансури ирфонй» барои дарёфти дарачаи
илмии номзади илмх,ои филологи аз руйи ихтисоси 10. 01. 01- Адабиёти
точик.
Аз фишурдаи рисоолаи унвончу маълум мешавад, ки рисола
мутобики талаботи чории марбут ба корхои илмй навишта шудааст. Он
хамаи чузъиёти рисолаи илмиро дар бар гирифтааст. Дар мукдддима
муаллиф дар бораи зарурати тахкики мавзуъ, дарачаи омузиши он,
максад ва вазифахои тахкик, сарчашмахои тахкикот, равиши тахкик,
навии тахкик ва ахаммияти амалии диссертатсия ба таври зарурй
маълумот додааст.
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диссертатсия меравад. Дар боби аввали рисола—«Назми ирфонй дар
адабиёти асрхои 10-13», ки аз се фасл иборат аст, дар бораи вазъи
ичтимоии ин даврон ва осори орифони он сомон, ки дар заминахои
гуногун арзи вучуд кардаанд, маълумот дода шудааст. Муаллиф дар ин
фаслхо дар бораи заминахои пайдоиши порахои манзум дар таркиби
осори мансур ибрози андеша карда, акидахои худро дар заминаи осори
суфиёнаи он даврон таквият додааст. Дар ин кисмат аз осори зиёди
илмию адабй ёд мешавад, ки бевосита ба мавзуи рисола иртибот доранд
ва муаллиф дар раванди кор аз онхо бахравар шудааст. Ба андешаи у,
«Заминаи пайдоиши назм ва ё осори ирфонй дар осори адабй ё худ
адабиёти ирфонй бо илми калом ва фалсафа омехта гардидани он низ
махсуб мешавад» (сахЛО).
Дар фасли дуюми боби якум «Таъсири назми суфиёна ба адабиёти
форсии точикй» чойгохи порахои манзум дар рисолахои ирфонии
форсии точикй ва таъсири онхо дар густариши афкору андешахои
тасаввуфй мавриди тахлилу баррасй карор гирифтааст. Муаллиф дар ин
кисмати рисола ба истифодаи порахои манзуми шоирони номдори он
даврон, ба монанди Бобо Тохири Урён, Абусаиди Абулхайр, Абдуллохи

Ансорй ва дигарон дахл намуда, ахаммияти амалии корбурди ин
порахоро дар осори мансур ба таври илмй шарху тавзех додааст.
Дар идома макоми рубой дар осори мансур, «Ч,ойгохи порахои
манзум дар осори мансури ирфонй - «Мирсод-ул-ибод», «Тамхидот» ва
«Кашф-ул-асрор» маълумот дода, порахои манзуми дар ин асархо
бакоррафтаро дар фаслхои чудогона ба тахлил гирифтааст ва ахаммияти
амалии онхоро нишон додааст.
Дар боби «Накши рамзофарини порахои манзуми осори мансури
форси точикй дар асрхои 10-13» таъкиде ба бахрабардории шоирони
мутасаввиф аз оёту хадис шудааст, ки онро дар ашъори худ ба хотири
таквияти андеша ба кор бурдаанд. Дар ин кисмат намунахои боризе аз
ашъори ин бузургон оварда шудааст, ки далелест бар огохии муаллифи
рисола аз мавзуи мавриди бахс.
Фасли дигар «Талмех дар осори мансури ирфонии асрхои 10-13»
ном дорад. Дар ин фасл санъати талмех дар порахои манзуси осори
мавриди исчтифодаи муаллифи рисола тахлилу баррасй карда шудааст
ва дар замина вай ба хулосахои дакики илмй расидааст.
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мазуи «Ч,ойгохи порахои манзум дар рисолахои мансури ирфонй» аз хар
чихат чавобгуи талаботи илмй буда, шоистаи дарёфти унвони номзади
илмхои филологи мебошад.
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