
Такризи
рох,бари илмй ба диссертатсияи унвончу Рачабова Марям Садриддиновна 

дар мавзуи “Ч̂ ойгох;и порахои манзум дар рисолахои мансури ирфонй”
барои дарёфти дарачаи илмии номзади илми филология аз ихтисоси 10.01.03 

-Адабиёти халкдои кишвархои хоричй (адабиёти точик)

Рисолахои ирфонй дар таърихи адабиёти точик бо фарогирии 

мавзуъхои адабй ва истифодаи каломи мавзун аз чанд дидгох шоистаи 

пажухиш ва омузиш мебошанд. Пеш аз хама, бо вуруди шеъри форсии 

точ,икй ба рисолахои илмй ва таълимии орифони асрхои XI-XIII адабиёти 

бадей аз дарборхои хокимони давр ба миёни тудахои мардуми шахру 

рустохо рох пайдо намуда, вижагихои чашмгире ба худ касб менамояд. Дигар 

он ки дар ин навъ шеърхо чднбахои таълимй ва омузишй нисбат ба тарафхои 

хунарии шеър бартарй пайдо мекунанд, ки ин ба такозои мавзуи рисолахо 

мебошад. Вале ин маънои онро надорад, ки ашъори истифодашуда дар 

рисолахои ирфонй аз анвои хунари шеърй комилан озод бошанд. Ин ва дигар 

масъалахои марбути ашъори рисолахои ирфонй дар рисолаи илмии унвончу 

Рачабова Марям бо тафсил ва амику дакик баррасй шудаанд. Пайдоиши 

шеъри суфиёна ва ё ходисаи истифода аз каломи мавзун осори мансури 

ирфонй дар адабиёти форсии точикй аз падидахои мухими адабй буда, 

мутаассифона, чудогона ва таври фарогир мавриди тахкикоти пажухишгарон 

карор надоштааст. Аз ин ру, муаллиф дар диссертатсия пахлухои гуногуни 

ин масъалаи корбурди назми орифона ва ч;ойгоху накши он дар рисолахои 

мансури ирфонии асрхои XI-XIII -  ро ба риштаи тахкик гирифтааст.

Диссертатсия аз мукаддима, се боб, фаслхо, хулоса ва китобнома 

иборат аст.

Дар кисмати мукаддима * муаллифи диссертатсия чун анъана 

мухиммияту навгонии тахкикоти хешро асоснок, хадаф ва вазифахои таълиф, 

масъалахои барои дифоъ пешниходшаванда ва дарачаи омузиши мавзуъро 

баррасй намудааст.

1



■о?.

Боби аввали диссертатсия, ки ба тахкщи пайдоиш ва инкишофи назми 

ирфонй дар адабиёти форсии точикй ихтисос дошта, дар баробари зухури ин

ашъор ба масъалахои таъсири он ба раванди адабии баъдй ва нуфузу накдга 

навъи аз хама интишорёфтаи ин гуна ашъор бахшида шудааст. Боби баъдии 

диссертатсия ба масъалаи асосии мавзуи мавриди бахс оид буда, муаллиф 

чойгохи порчахои манзумро дар рисолахои мухимми мансури асрхои 

ёдшуда, “Мирсод-ул-ибод” -и  Начмуддини Розй, “Тамх,идот”-и Айнулкузоти 

Хдмадонй ва “Кашф-ул-асрор”-и Рашидуддини Майбудй (аз ин китоби 

бузург, ки дар 10 мучаллад аст, ашъори форсии мавчуд дар он к;исман 

тахлилу баррасй шудааст) мавриди гуфтугу к;арор додааст.

Боби сеюми диссертатсия ба баррасии чанбахои хунарии шеърхои 

мундарич дар рисолахои мансури ирфонй марбут аст ва муаллифи рисола дар 

ошкор намудани чойгоху макоми оёту аходис, санъатхои шеърй ва накши ин 

навъи ашъор дар тарбияту парвариш ва ташаккули инсонхо саъю кушиш 

намудааст.

Дар кисмати хулоса натичахои ба дастовардаи унвончу чамъбаст 

гардидаанд.

Диссертатсияи унвончу Рачабова Марям Садриддиновна дар мавзуи 

“Ч^ойгохи порахои манзум дар рисолахои мансури ирфонй” тахкикоти 

илмии анчомёфта буда, бо шеваи илмии чавобгу ба талаботи КОА Ч̂ Т 

таълиф шудааст ва муаллифи он сазовори дарфёти дарачаи илмии номзади 

илми филология аз руи ихтисоси 10.01.03 -Адабиёти халкхои кишвархои 

хоричй (адабиёти точик) мебошад.

ходими пешбари илмии Институти
забон ва адабиёти ба номи Рудакии АИ ЧТ,


