
Тақриз
ба автореферати диссертатсияи Ғаффорзода Шоҳрух Ҳабибулло 
дар мавзуи «Хусусиятҳои ғоявию бадеии осори мансури Убайди 

Зоконӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илми филология аз рӯи 
ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ

Таҳқиқи мероси мансури суханварон дар маърифати таҳаввули 
тафаккури бадеӣ ва табйини марҳилаҳои ташаккули сухангустарӣ хеле 
муҳим арзёбӣ мегардад. Анбӯҳе аз асноди тозаи илмӣ ва матолиби зиёди 
ноомӯхтаи адабӣ маҳз дар ҳамин гурӯҳи сарчашмаҳо маҳфуз мондаанд. 
Ба ҳамин мӯҷиб, дар адабиётшиносии тоҷик аз ин нигоҳ омӯхтани осори 

насрии суханварон аз аҳамияти хоса бархурдор мебошад.
Рисолаи Ғаффорзода Шоҳрух Ҳабибулло дар ҳамин замина ба 

қалам омада, бо таҳқиқи ҳамаҷонибаи осори мансури Убайди Зоконӣ 
ҳамчун саҳифаи тозаи адабиётшиносии тоҷик арзи ҳастӣ намудааст.

Муаллиф тавонистааст, то бо фарогирии ҳамаи осори насрии 

Убайди Зоконӣ, баррасии сарчашмаҳо, омӯзиши муҳимтарин 
пажӯҳишҳои убайдшиносӣ ва таҳлилу натиҷагириҳои равишманд 

мавзуъро биомӯзад ва ҳосили таҳқиқоти худро дар шакли рисолаи илмӣ 

пешниҳод намояд.

Рисола аз нигоҳи накду таҳлил, шеваи омӯзиш, забон ва навовариҳо 

арзиши баланди илмӣ дорад.
Қимати илмиву амалии рисола бештар дар чунин нуктаҳо зоҳир 

мегардад:
1. Ҳамаи осори насрии Убайди Зоконӣ мавриди омӯзиш қарор 

гирифта, асноди фаровони бадастомада ба муомилоти илмӣ кашида 

шудааст.
2. Таҳқиқоти муҳиме, ки дар рабт бо мавзуъ ба қалам омадаанд, 

омӯхта шудаанд. Дар ин замина, перомуни пажӯҳишҳои С. Нафисӣ, 3. 
Сафо, И. С. Брагинский, X. Мирзозода, С. Ш. Муллоҷонов, М. Раҷабов, 
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А. Насриддинов, М. Бақоев, М. Муродов, И. Усмонов ва дигарон изҳори 
андеша сурат гирифтааст, ки ҳама аз табаҳҳури муаллиф бар мавзуъ 
дарак медиҳанд.

3. Муаллиф ба муайян кардани мақоми насри бадеӣ дар 

эҷодиёти Убайди Зоконӣ ва баррасии осори насрии Убайди Зоконӣ аз 
назари мухтассоти жанрӣ, хусусиятҳои ғоявӣ, вежагиҳои балоғӣ ва ғ. 
таваҷҷуҳи хоса зоҳир намуда, ки ин хусусияти кор вазифагузории таҳқиқ 
ва ахдофи рисоларо ба таври шоиста дар худ мунъакис сохтааст.

4. Рисола бо баҳрагирӣ аз шеваҳои равишманди пажӯҳиш ва 
сабки хуби илмӣ навишта шуда, огоҳии кофии муаллифро аз усулҳои 

баррасӣ ва қалами таҳқиқ ошкор месозад.
Рисолаи Ғаффорзода Шоҳрух Ҳабибулло, ки аз муҳассаноти дигар 

низ бархурдор аст ва муваффақияти муаллифро дар таҳқиқи мавзуъ 
бахубӣ инъикос намудааст, бо таваҷҷуҳ ба пешниҳодҳои зерин арзиши 

бештарро касб хоҳад кард:
1. Дар омӯзиши мавзуъ бояд ба густураи фарохтар назар андохт 

ва аз пажӯҳишҳои донишмандони Аврупо, Туркия, Ҳинду Покистон ва 
дигар кишварҳое, ки мактабҳои неруманди адабпажӯҳӣ дар онҳо 
фаъолият доранд, ба таври шоиста истифода намуд. Дар ин маврид 

пажӯҳиши муаллиф таваҷҷуҳи бештарро тақозо менамояд. Ҳадди ақал 
зикре аз хидмати феҳристнигорон, ки дар нусхашиносӣ ва муаррифии 

осори насрии Убайди Зоконӣ нақши муҳим доранд, шоиста ба назар 
меояд ва ба арзиши таҳқиқ меафзояд.

2. Дар таҳқиқи осори адабӣ истифодаи бевосита аз нусхаҳои 
хаттии онҳо матлуб мебошад ва ҳамеша арзиши корро дучанд 

мегардонад. Дар рисола таҳқиқ бар мабнои нусхаҳои хаттии осори 

мансури Убайди Зоконӣ хеле ночиз ба назар мерасад.
Бояд зикр намуд, ки нуқсонҳои зикршуда аз қимати илмӣ ва арзиши 

амалии рисолаи Ғаффорзода Шоҳрух Ҳабибулло намекоҳад. Сохтору 
мундариҷаи рисола, ҳаллу фасли масъалаҳои илмии дар он ба миён 
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гузошташуда ва хулосаҳои асосноку муътамад аз таҷрибаи кофии илмӣ, 
огоҳии комили муаллиф аз мавзуъ ва методологияи таҳқиқи осори адабӣ 
гувоҳӣ медиҳанд.

Бар асоси матлабҳои ёдшуда чунин изҳори назар менамоям, ки 

рисолаи Ғаффорзода Шоҳрух Ҳабибулло дар мавзуи «Хусусиятҳои 
ғоявию бадеии осори мансури Убайди Зоконӣ» ба меъёрҳои марбут бар 
таълифи рисолаҳои докторӣ комилан мутобиқат дорад ва муаллифи он 
шоистагии дарёфти дараҷаи илмии доктори илми филологияро аз рӯи 
ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ дорад.
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