
ТАҚРИЗ
ба фишурдаи рисолаи иомзадии Тӯраева Гулорохои Бурҳоиовна 

дар мавзӯи «Туғроии Исфаҳонй ва нақши ӯ дар ташаккули адабиёти 
арабизабони форсу тоҷики садаҳои Х1-ХП» барои дарёфти дараҷаи илмии

номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.14 -  Филологияи 
классикӣ, филологияи арабӣ ва юнонӣ

Омӯзиши адабиёти арабизабони форсу тоҷик ва пайванди адабии 
халқҳои арабу форсинажод аз мавзӯоти муҳимми илми филология ба 
шумор меравад. Фарҳангу адабиёти халқҳои форсизабон аз даврони дури 
таърих то ба ҳол таъсири худро ба тамаддуни мардумони олам гузошта 
меояд. Ҳатто дар аҳди аввали ислом рӯҳи илму адаби форсӣ ба низоми 
сиёсиву маънавии хилофат ба ҳадде муассир будааст, ки тамоми самтҳову 
пояҳои давлатдорй табиати эронӣ доштаанд.

Аз ин рӯ, тадқиқи эҷодиёти адибони арабизабон аз густурдаи 
адабиёти форсии тоҷики дар дарозои таърих дарак медидад.

Рисолаи илмии унвонцу Тӯраева Гулорохон Бурҳоновна ба омӯзиши 
мавзӯи омӯхтанашуда, яъне пажӯҳиши рӯзгору фаъолияти эҷодӣ ва 
мухтассоти ашъори яке аз шоирони номвари аҳди Салҷуқй Тугроии 
Исфаҳонй ва ҳамзамон таъйин намудани ҷойгоҳи ӯ дар адабиёти 
арабизабони форсу тоҷики асрҳои Х1-ХП равона шудааст.

Унвонҷӯ тавонистааст, ки дар фишурдаи кор
робитаву ҳамбастагии қадима ва ногусастании _халқҳои арабизабон ва 
форсинажодро ба таври равшан нишон диҳад. У намунаи барҷастаи ин 
равобитро дар мисоли осори Тугроии Исфаҳонӣ рӯнамо сохтааст.

Аз тадқиқи фишурдаи рисола маълум аст, ки кори диссертатсионй аз 
муқаддима, се боб, зерфаслҳо, хулоса ва руйхатти адабиёти истифодашуда 
фароҳам омадааст. Унвонҷӯ ба он муваффақ шудааст, ки паҳлӯҳои 
мухталифи мавзӯъро баррасӣ карда, зиндагинома ва мероси як чеҳраи 
барҷастаи адабиёти арабизабонро мавриди омӯзиши амиқу дақиққарор 
дицад.

Дар боби аввал, ки «Мулоҳизаҳо оид ба зиндагинома ва фаъолияти 
эҷодии Туғроии Исфадонй» унвон гирифтааст, чанд масъала, монанди 
вазъи сиёсиву фарҳангии садаҳои Х1-ХП, ахбори сарчашмаҳои адабиву 
таърихй ва илмии муосир оид ба тарҷумаи ҳоли Туғроии Исфаҳонй, 
фаъолияти ӯ дар дастгоҳи давлати Салҷуқиён, иртиботи суханвар бо 
Масъуди Салҷуқй ва натиҷаҳои он, ҷойгоҳи ҳунарии шоир аз назари 
донишмандони гузашта ва хусусиятҳои осори илмии таълифоти ин 
донишманди замон омӯхта шудаанд.

Боби дувуми рисола «Девони ашъори Туғроии Исфаҳонй ва арзиши 
адабии он» унвон дошта, дар он девони ашъори шоир ва қасидаи маъруфи 
«Ломият-ул-Аҷам»-и ӯ ҳамаҷониба баррасӣ гардидааст.

«Мавзӯоти шеърй, ҳунари шоирй ва таъсири мутақобили назми 
арабй ва форсй-тоҷикй дар эҷодиёти Туғроии Исфаҳонй» номи боби 
охирини тадқиқот буда, масоили поэтикаи ашъори шоир бо овардану 
таҳлил кардани порчаҳои манзум огоҳона омӯхта шудаанд.

Қобили зикр аст, ки миёни бобҳо пайванди устувори маъноиву 
мантиқи, робитаи афкор ва иттисоли мабоҳиси илмй риоя гардида, аз 
донишу фанҳмиши дурусти соҳиби рисола далолат менамоянд. Инчунин 
дарёфту омӯзиши ҳаматарафаи сарчашмаҳои қадиму ҷадид ва



таҳлили манзараи умумии ҳаёту осори Туғроии Исфаҳонй, рӯй овардан ба 
асарҳои илмии олимони ватаниву хориҷй нишони ҷӯяндагии Тӯраева 
Гулорохон Бурҳоновна мебошанд.

Дар радифи ин муваффақиятҳо дар фишурдаи диссертатсия баъзе 
камбудиҳо низ ба мушоҳида мерасанд:

1.Дар тарҷумаи тоҷикии баъзе шеърҳо, ба истиснои тарҷумаи 
«Ломият-ул-Аҷам», маъно печида менамояд, монанди: «Ба ҷуз соати видоъ, 
ки идома ёфт, пас чи андозӣ...».

2. Дар фишурда доир ба мазмуну мундариҷаи баъзе аз фаслу 
зерфаслҳо иттилоти ками илмӣ оварда шудаанд.

3. Дар матни фишурда ғалатҳои китобат, имлоӣ ва техникӣ ба назар 
мерасад (сад.2,3,6,12,13,14 ва ғ.).

Ғалатҳои ёдшуда ислоҳпазир буда, арзиши илмии тадкиқотро кам 
намесозанд. Маҷмӯан, рисолаи Тӯраева Гулорохон Бурҳоновна «Туғроии 
Исфаҳонӣ ва нақши ӯ дар ташаккули адабиёти арабизабони форсу тоҷики 
садаҳои Х1-ХП» кори анҷомёфта буда, ба талаботи Комиссияи Олии 
Аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгу 
мебошад.

Муаллифи диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои филологй аз рӯйи ихтисоси 10.02.14 — Филологияи классикй, 
филологияи арабӣ ва юнонй сазовор аст.
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Адрес: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
шаҳри Душанбе, хиёбонн Рӯдакй, 33. 
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