
ХУЛОСАИ
комиссияи экспертии шурои диссертатсионии 6Б.КОА-020-И назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба диссертатсияи доктории 
Ғаффорзода Шоҳрух Ҳабибулло дар мавзуи “Хусусиятҳои гоявию бадеии 
осори мансури Убайди Зоконӣ”, ки барои дарёфти дараҷаи илмии доктори 
илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 -  Адабиёти тоҷик; равобити 
адабӣ пешниҳод шудааст.

Диссертатсияи Ғаффорзода Шоҳрух ба таҳлилу таҳқиқи осори 
мансури Убайди Зоконӣ бахшида шудааст. Ин кори дисертатсионӣ дар 
адабиётшиносии тоҷик нахустин таҳқиқи монографй дар мавзуи 
хусусиятҳои ғоявию бадеии осори мансури Убайди Зоконӣ буда, дар он 
масъалаҳои таҳаввули насри бадеӣ то замони Убайди Зоконӣ, асарҳои 
мансури Убайди Зоконӣ аз назари мухтассоти жанрӣ, вижагиҳои ҳаҷву 
мутоиба, танз ва мухтассоти он, нақди иҷтимоӣ, афкори дидактикй, 
мазмунҳои марбут ба шиква аз ҳоли худ, нобасомониҳои рӯзгор, эҷози 
сухан ва балоғати калом, ҷузъиёти унсурҳои фолклорӣ ва диди мардумй, 
масъалаҳои сабк ва тарзи баён, воситаҳои баён ва тасвири бадей мавриди 
таҳқиқ қарор дода шудаанд.

Баррасии хусусиятҳои ғоявию бадеии осори мансури Убайди Зоконй 
бо фарогири вижагиҳои сабкии осори мансури адиб, ки бар асоси равиши 
ҷадиди шинохти сабки фардй анҷом шудааст, навгонии илмии 
диссертатсия ба ҳисоб меравад. Дар иртибот ба ин масъала ва дар пайванд 
бо мабоҳиси хусусиятҳои забонй, фикрӣ ва адабй дар кор муҳимтарин ва 
назаррастарин вижагиҳои осори адиб, ба мисли таваҷҷуҳи зиёд ба нукоти 
таърихӣ, корбурди вожаҳо ва ифодаҳову таркибҳои халқй, воқеиятнигорй 
дар баёни матолиб, корбурди вожаҳои порсоёна ва хусусиёти онҳо, 
истифода аз вожаҳову ибороти хароботиву ғайрипорсоёна, вожаҳои 
номустаъмали арабй, феълҳои ноби форсй-тоҷикй дар тарҳбандии 
ҷумлаҳо, истифодаи муколама ва амсилаи шеърй дар матни ҳикоёт 
мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд. Хусусиёти фавқуззикри осори Убайди 
Зоконӣ то ҳанӯз дар адабиётшиносии тоҷик ба таври алоҳидаву густарда 
таҳқиқ нашуда буданд.

Муаллиф перомуни масъалаҳои асосии матраҳшаванда ҷусторҳои 
илмии бисёрпаҳлу анҷом дода, бо далелҳои равшан муҳимтарин 
мухтассоти ғоявию бадеии осори мансури Убайди Зокониро муайян 
кардааст. Ҳамаи мабоҳиси аслию фаръии дар диссертатсия баррасишуда 
хусусияти актуалй дошта, дар адабиётшиносии тоҷик дорои аҳаммият 
мебошанд.
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Диссертатсия ба талаботи банди 31-33-и Тартиби додани дараҷаҳои 
илмй, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 
2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад. Диссертатсия аз 
тарафи муаллиф мустақилона навишта шуда, дорои мазмун ва мантиқи 
ягонаи дохилӣ мебошад. Натиҷа ва нуктаҳои илмии барои ҳимоя 
пешниҳодшуда саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳанд.

Мавзуъ ва мазмуни таҳқиқи диссертатсионй бо шиносномаи 
ихтисоси 10.01.01 -  Адабиёти тоҷик; равобити адабй мувофиқ мебошад.

Натиҷаҳои асосӣ, хулосаҳои таҳқиқ ва тавсияҳои муаллиф дар 18 
мақола, ки дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ 
расидаанд ва як монография инъикос ёфта, бо мазмун ва мавзуи 
диссертатсия бевосита алоқаманд мебошанд. Автореферати диссертатсия 
ва мақолаҳои нашркардаи унвонҷӯ фарогири мазмуну муҳтавои 
диссертатсия мебошанд. Мақолаҳои илмии интишорёфтаи муаллиф ва 
теъдоди маводи чопшуда ба талаботи бандҳои 34 ва 35-и Тартиби додани 
дараҷаҳои илмй мувофиқат менамоянд.

Дар диссертатсияи Ғаффорзода Шоҳрух истифодаи мавод бидуни 
ишора ба муаллиф ё маъхаз ба назар намерасад. Ин аз риоя шудани банди 
37-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ гувоҳӣ медиҳад.

Дар хулосаи диссертатсия дастовардҳои таҳқиқ ва моҳияти 
масъалаҳои меҳварй зикр ёфта, дурнамои мавзуи кори диссертатсионӣ 
таъйин шудааст. Аҳаммияти таҳқиқ, навгониҳои илмии диссертатсия ва 
арзиши амалии онро ба назар гирифта, комиссияи экспертй ба чунин 
хулоса омад, ки диссертатсияи доктории Ғаффорзода Шоҳрух Ҳабибулло 
дар мавзуи «Хусуиятҳои ғоявию бадеии осори мансури Убайди Зоконӣ» 
кори таҳқиқии анҷомёфта буда, ба талаботи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ 
мебошад ва онро барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология 
аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 -  Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ ба ҳимоя 
пешниҳод кардан мумкин аст.

Комиссияи экспертӣ дар асоси банди 60-и Тартиби додани 
дараҷаҳои илмӣ пешниҳод менамояд:

1. Диссертатсияи Ғаффорзода Шоҳрух Ҳабибулло дар мавзуи 
«Хусусиятҳои ғоявию бадеии осори мансури Убайди Зоконй» барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 
10.01.01 -  Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ дар ҷаласаи шурои 
дессертатсионии 6Б.КОА-020-И назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
тариқи овоздиҳии ошкоро ба ҳимоя қабул карда шавад.

2. Комиссияи экспертй муҳаққиқони зеринро, ки корҳои илмй-
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таҳқиқиашон ба ихтисоси 10.01.01 -  Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ 
мувофиқат доранд, ба ҳайси муқарризони расмй пешниҳод менамояд:

Тағоймуродов Рустам Ҳакимович -  доктори илми филология, 
профессори кафедраи адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Бохтар ба 
номи Носири Хусрав;

Саидҷаъфаров Озод Шовалиевич -  доктори илми филология, 
профессори кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи давлатии молия ва 
иқтисоди Тоҷикистон;

Элбоев Вафо Ҷӯрақулович -  доктори илми филология, профессори 
кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишгоҳи давлатии омӯзгории 
Тоҷикистон ба номи Садридцин Айнӣ.

3. Ба сифати муассисаи пешбар Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба 
номи академик Бобоҷон Ғафуров пешниҳод мешавад.

4. Барои гузоштани эълони ҳимоя, матни диссертатсия ва 
автореферати он дар сомонаҳои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
иҷозат дода шавад.

5. Барои чопи автореферат бо ҳуқуқи дастнавис ва ирсол гардидани 
он ба сурогаҳои таъйиншуда иҷозат дода шавад.

Раиси комиссияи экспертӣ:

доктори илми филологи:

« июни соли 2022.

Давлатбеков Л.
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