Тащшз
ба автореферати Рачабова Марям Садриддиновна дар мавзуи
«Ч,ойго^и порахои манзум дар рисолахои мансури ирфонй» барои дарёфти
дара*?аи илмии номзади илмхои филологи аз руйи ихтисоси 10. 01. 01Адабиёти то^ик.

Мавзуи рисолаи унвончу аз хар нигох нав аст ва муаллифи рисола
барои ба ан^ом расондани он кушиши зиёд кардааст. Омухтани
адабиёти тасаввуфй ва дар ин замина навиштани рисолаи илмй кори хеле
душвор ва дар айни замон судманд мебошад. Унвончу барои ба сомон
расонидани кори худ асосан ба матни се асар: «Мирсод-ул-ибод»-и Шайх
Начмуддини Розй, «Тамхидот»-и Айнулкузоти Хамадонй ва «Кашф-уласрор»-и Рашидуддини Майбудй, ки хар се асари тасаввуфиянд, такя
карда, маводди тахлилашро аз ин асархо гирифтааст. Дарк намудани
хостахои муаллифони ин асархо яке аз мушкилот аст, ки муаллифи
рисола аз ухдаи он баромадааст. Масъалаи дигар дарку шинохти
мохияти ин осор ва корбурди порахои манзум дар онхост, ки низ
унвончу бо камоли масъулияту фаросати суханшиносй кори худро дар
заминаи ин осор анчом додаст.
Чдвхари кори муаллифи рисола дар ин аст, ки вай ахаммияти
истифодаи порахои манзумро дар осори мансур, дар мисоли се асари
мазкур дуруст дарк намудаву ба хулосахои сахехи илмй расидааст. Ба
андешаи у, корбурди порахои манзум дар осори мансур бо хадафи
таквият бахшидан ба андешаи муаллифони ин рисолахост, ки дар вокеъ
онхоро таъсирбахшу хонданитар мекунад.
Ч^ихати хуби дигари рисолаи мавриди назар нигохе ба корбурди
санъати талмех дар ин осори манзум мебошад, ки арзиши корро бештар
кардааст. Муаллифи рисола дар асоси мисолхо таъкид намудааст, ки дар
осори ирфонй истифодаи ин санъат то чй андоза мухимму таъсирбахш
аст.

Дар баробари комёбихои арзишманди илмй дар диссертатсия баъзе
нуктахои бахснок ва ислохталаб ба мушохида мерасанд, ки ислохи онхо ба
сифати кори илмй меафзояд, аз чумла:
1. Дар китобнома унвони баъзе асархо (китоби шумораи №131),
баъзе дигар (асархои шуморахои №59,64,67...) сахифахо зикр нашудааст.
2. Маколахои муаллиф дар Китобнома бо зикри адреси электронй
омадаанд. Мебоист чои чоп, соли интишор, теъдоди сахафот ва г. зикр
мешуданд.
3.

Нихоят

ресурсхои

(манобеи)

электронй

бояд дар

охири

китобнома бо зикри таърихи вуруди мухаккик сабт мешуданд.
4. Дар матни автореферат хатохои имлоиву китобатй ба чашм
мехуранд.
Камбудихои зикршуда ШузъЕЗ ва ислохшавандабуда, харгиз кимати
илмии рисоларо паст карда наметавонад.
Хулоса, рисолаи илмии Рачабова Марям Садриддиновна дар
мавзуи «Ч,ойгохи порахои манзум дар рисолахои мансури ирфонй»
барои дарёфти дарачаи илмии номзади илмхои филологй аз хар нигох
шоистаи ин унвони илмй мебошад.

рцЗ

Алишер Авгонов, номзади

илмхои

филологй,

муаллими

калони

кафедраи

таърихи

адабиёти ДМТ
Нишони: 734025, хиёбони Рудаки 17
Тел.: 992 907 70 60 21
Email: alisher-tj@bk.ru
Имзои
Сардори раёсати кадрхо ва кощ ои
* I е* resg
махсуси Донишгохи миллии ТочикщтоН
Г.

Э. Тавкиев

