
ТАҚРИЗ
ба авторсфсрати дисссртатсияи доктории Г аффорзода Шоҳрух 
Ҳабнбулло дар мавзуи «Хусусиятҳои гоявию бадсии осори мансури 
Убайди Зоконӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илми 
филологня, аз рӯйн ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ

Осори мансури Убайди Зоконӣ то кунун дар адабиётшиносии тоҷик ба 
таври васеъ мавриди омӯзиш қарор нагирифтааст.Асарҳои насрии ӯ“Ахдоқ- 
ул-ашроф”, “Ришнома”, рисолаи “Дилкушо”, “Садпанд”, “Даҳфасл”, 
“Мактуби қаландарон” ва “Наводир-ул-амсол” аз ҷиқати мазмуну мундариҷа 
ва хусусиятҳои ғоявӣ, амсоли ҳаҷву мутоиба, танз ва мухтассоти он, нақди 
иҷтимоӣ, афкори дидактикӣ, шиква аз ҳоли худ ва нобасомониҳои рӯзгор ва 
ҳам бо хусусиятҳои хоссу боризи бадеӣ, ба мисли эҷози сухан ва балоғати 
калом, унсурҳои фолклорӣ, инчунин,сабк ва тарзи баёндар муқоиса босоири 
осори насрии асрҳои миёна дорои хусусиятҳои вижаи ғоявию бадеӣ бадей 
буда, тавассути онҳо метавон шеваҳои махсуси насри бадеиро арзёбӣ намуд. 
Аз ин рӯ, ба таври комплексӣ мавриди таҳқиққарор гирифтани хусусиятҳои 
ғоявию бадеии осори насрии Убайди Зоконӣ ба бисёр масъалаҳои мубрами илми 
адабиётшиносӣ равшанӣ хоҳад андохт.Бо дарназардошти ин нукоти муҳим дар 
мавзуи “Хусусиятҳои ғоявию бадеии осори мансури Убайди 
Зоконй”анҷом додани кори илмӣ мубрам ва саривақтӣ ба ҳисоб меравад.

Диссертатсияи мазкур аз муқаддима, се боб, хулоса ва китобномаиборат 
мебошад. Дар муқаддимаи диссертатсия муаллиф масоили мубрам будани 
масъала, дараҷаи азхудкунӣ, заминаҳои назариявию методологӣ, мақсад ва 
ҳадафҳои таҳқиқ, объектва мавзуи таҳқиқ, усулҳо,марҳалаҳо ва соҳаи 
таҳқиқот, пойгоҳи асосии иттилоотӣ ва озмоишии таҳқиқ, эътимоднокии 
натиҷаҳои диссертатсионӣ, навгониҳои илмии таҳқиқ, аҳамияти назарию 
амалии таҳқиқ ванукгаҳои ҳимояшавандаи диссертатсияро баён кардааст.

Боби аввали диссертатсиятаҳти унвони “Осорн мансури Убайди Зоконӣ 
ва хусусияти жанрии онҳо” аз се фасл ва фасли охир аз панҷ зерфасл таркиб 
ёфтааст.Дар фасли аввал оид ба тозакориҳои нотакрори Убайди Зоконӣва 
навовариҳои ӯ, киболотар аз суннатҳои адабии роиҷи замонааш, гузаштагон 
ва мутааххирин сурат гирифтааст, маълумот оварда мешавад. Фасли дуюми 
боби якуми диссертатсия “Мақоми насри бадеӣ дар эҷодиётиУбайди 
Зоконӣ” ном дошта, дар он насри бадеииУбайди Зоконӣ ба таври муқоисавӣ 
баррасӣ шудааст. Дар фасли сеюми боби якумтаҳти унвони“Мухтассоти 
жанрии насри Убайди Зоконй”жанрҳои латифа, ҳикоя,луғат,амсолу пандва 
дигар жанрҳои адабӣ аз рӯйи муҳимтарин мухтассоти жанрӣ таҳқиқ шудаанд.

Боби дуюми диссертатсия - “Хусусиятҳои ғоявии осорн мансури 
Убайди Зоконӣ” -аз панҷ фасл таркиб ёфта, дар онвижагиҳои ҳаҷву мутоиба 
дар осори мансури Убайди Зоконӣ,масъалаҳои танз ва мухтассоти он дар 
осори мансури ӯ,нақди иҷтимоӣ, афкори дидактикӣ,шиква аз ҳоли худ ва 
нобасомониҳои рӯзгор ба таври васеъ таҳқиқ гаштаанд. Ҷанбаи илмии ин 
боби диссертатсия мустаҳкамтар ба назар мерасад.

Дар боби сеюми диссертатсия, ки“Хусусиятҳои бадеии насри Убайди 
Зоконй” унвон дошта, аз се фасл иборат аст, масоили марбут ба эҷози сухан 



ва балогати калом,унсурҳои фолклорӣ на диди мардумӣ,сабк ва тарзи баён 
бар асоси осори мапсури Убайди Зоконй баррасӣ гардидаанд.

А * таҳлилу баррасии дисссртатсия метавои хулоса кард, бори аввал дар 
адабнсти тоҷик масъалаҳои таҳапвули насри бадей то замони Убайди Зоконӣ, 
асарҳои мансури Убайди Зоконӣ аз назари мухтассоти жанрӣ, хусусиятҳои 
гоявй.внжагиҳои ҳаҷву мутоиба, танз ва мухгассоти он, иақди иҷтимой, 
афкори дндактикӣ, мазмунҳои марбут ба шиква аз ҳоли худ, нобасомониҳои 
рӯзгор ва хусусиятқои бадеӣ бо такя баэҷози сухан ва балоғати калом, 
ҷузънети унсурҳои фолклорӣ ва диди мардумӣ, масъалақои сабк ғ*а гарзи 
баён, воситақои баён ва засвири бадеӣ ба таври комплексӣ мавриди тахкик 
қарор дода шудаает.

Дар автореферати диссертатсия бо вуҷуди дастовардқои назарраси илмй 
баъзе нуктаҳои норавшан ё баҳсталабниз мушоҳида мешаванд:

1 . Дар баррасии хусусиятқои бадеии осори насрии Убайди Зоконӣ, ба 
мисли “Ахлоқ-ул-ашроф”, “Ришнома”, рисолаи “Дилкушо”, “Садпанд”, 
“Даҳфасл”, “Мактуби қаландарон” ва “Наводир-ул-амсол”самтҳои таваҷҷуҳи 
муаллифи диссерататсиямусбат арзёбӣ мешавад, вале аз натиҷаҳои таҳқиқот 
бармеояд, кивижагиҳои бадеии “Ахлоқ-ул-ашроф” бештар диққати ӯро ҷалб 
намудаанд.

2 .Дар таснифоти фаслҳо ва зерфаслҳои бобҳои алоҳидаи 
диссертатсияниз вобаста ба мазмуну мундариҷаи онҳо (эҷози сухан ва 
балоғати калом,масъалаҳои сабк ва тарзи баён, воситаҳои баён ва тасвири 
бадеӣ) метавон теъдоди онҳоро ихтисор намуд.

Албатта, эродҳои зикрёфта ҷузъй буда, ба қимати кортаъсир 
намерасонанд. Диссертатсияидоктории Ғаффорзода Ш.Ҳ.муҳим ва мубрам ба 
шумор рафта, дастовардҳои илмии ӯ дорои аҳаммияти назариявӣ ва амалӣ 
мебошанд.бо итминон метавон гуфт, ки диссертатсияи докторииҒаффорзода 
Шоқрух Ҳабибуллодар мавзуи «Хусусиятҳои ғоявию бадеии осори 
мансури Убайди Зоконӣ» комилан анҷомёфта буда, он ба талаботи 
Низомномаи намунавӣ оид ба Шурои диссертатсионӣ ва тартиби додани 
дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмй (дотсент, профессор), ки бо Қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.11.2016, таҳти рақами № 505 тасдиқ 
шудааст, пурра ҷавобгуй мебошад ва муаллиф барои дарёфти барои дарёфти 
дараҷаи илмии доктори илми филология, аз рӯйи ихтисоси!0.01.01 - 
Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ сазовор аст.

Чумъа Ҳамроҳ, д.и.ф, профессорн 
кафедраи филологияи тоҷик ва забокҳоп 
шарқи ҳориҷаи Донишюҳн давлагин 
Самарқанд ба номи Шароф Рашндов


