
Тақризи
муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Ғаффорзода Шоҳрух Ҳабибулло 

дар мавзуи «Хусусиятҳои ғоявию бадсии осори маисури Убайди Зоконй», 
ки барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои филологӣ аз рӯйи 

ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ пешниҳод гардидаасг.

Низомиддин Убайди Зоконӣ яке аз чеҳраҳои маъруфи адабиёти 
асри XIV форсу тоҷик ба шумор меравад. Агарчи Убайд ҳам дар назм ва 

ҳам дар наср, яъне дар ду самти адаб аз хеш осори зиёдеро ба ёдгор 
мондааст, шуҳрату мондагории ӯ, аслан, мадюни осори насрияш 
мебошад. Насри Убайд чи аз ҳайси забоиу хасоиси наҳвӣ, чи аз нигоҳи 

сабку услуб ва чи аз ҳайси корбурди вижаи орояҳо ё васоити тазайюнии 

баён қобили таваҷҷуҳ ва ситоиш аст. Бахусус “Ахлок-ул-ашроф”, 

“Ришнома”, рисолаи “Дилкушо”, “Садпанд” ва “Даҳфасл"-и ӯро 

метавон аз зумраи беҳтарин иамунаҳои каломи мансури форсии иа танҳо 

асри XIV, кулли таърихи иасрнигории классикии форсу тоҷик эътироф 

кард.
Бо ин ки роҷеъ ба ҳаёту фаъолияти эҷодӣ ва вижагиҳои осори 

Убайд ва бахусус насри маргубу шевои ии адиби мумтоз дар 
адабиётшиносии тоҷик таҳқиқоти гуногун ба анҷом расидаанд. аммо то 
ба ҳол дар иртибот бар ин мавзуъ пажӯҳиши густардаву фарогире дар 
шакли як рисолаи диссертатсионӣ аз ҷониби муҳаққиқон рӯйи кор 
наомадааст. Вобаста ба ин, метавон зикр кард, ки дисссртатсияи 

Ғаффорзода Шоҳрух Ҳабибулло, ки гаҳти унвони «Хусусиятҳои гоявшо 

бадеии осори мансури Убайди Зоконӣ» ба анҷом расонида ва ҷиҳати 
ҳимояи дараҷаи илмии доктори илмҳои филологӣ ба Шурои 

диссертатсионии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон пешниҳод намудааст, 
дар самти убайдшиносии ду асри ахири адабиётшиносии тоҷик ва 

бахусус даврони истиқлолият, дар навъи худ падидаи тамоман иав ва бо 
диди комилан тоза ба ҳисоб мсравад.

Диссертатсия фарогири муқаддима, сс боб, 11 фасл. хулоса, 

феҳрасти адабиёти мустафод буда, 370 саҳифаро дар бар мсгирад. Дар
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муқаддима муаллиф роҷеъ ба мубрамии мавзуи таҳқиқ, дараҷап гаҳқиқи 

мавзугь, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ, объект ва предмети таҳқиқ, асосҳои 

назариявиву методологии таҳқиқ, сарчашмаҳои таҳқиқ, аҳаммияти 

назариявиву амалии таҳқиқ маълумот дода, то чи дараҷа иаву актуалӣ 

будани мавзуи интихобнамудаашро баррасӣ намудааст. Қайдхои 

муаллиф роҷеъ ба дараҷаи омӯзиши мавзуи таҳқиқоташ шоистаи 

истиқболанд, зеро ӯ нишои дода тавонистааст, ки бо вуҷуди таҳқиқоти 

зиёди густарда аз ҷониби муҳаққиқони хориҷиву ватанӣ дар мавриди 

Убайд ва эҷодиёти ӯ, махсусан осори насрияш, то ҳанӯз ҳам паҳлуҳои 

зиёди ин мавзуъ нокушода ва ё аз мадди назари муҳаққиқон дур 

мондаанд.' • ■ ■ ■•■■ -

Муаллиф дуруст қайд намудааст, ки аз хориҷиён Саид Нафисӣ, 

Забеҳуллоҳи Сафо ва аз муҳаққиқони шуравиву давронн исгиклол И.С. 

Брагинский, Холиқ Мирзозода, М. Бақоев, Ҷобулқо Додалишоев ва 

Иброҳим Усмонов аввалин касоне ба шумор мераванд, ки ба мавзуи 

Убайд ва эҷодиёти вай дахл намудаанд.
Он чи муаллиф дар бобати нақши муҳаққиқони тоҷик дар мавриди 

шииохт ва таҳқиқи осори Убайд дар иртибот бо дараҷаи омӯзиши ҳаёт 
ва фаъолияти ин адиби озодандеш қайд кардааст, сазовори ситоиш аст. 

Ӯ ба таҳқиқоти муҳаққиқони дигари даврони шуравӣ ва пасошуравии 

тоҷик, аз ҷумла: С.Ш. Муллоҷонов, А. Насриддинов, М. Раҷабов, И. 

Усмонов, М. Муродов ва А. Абдусатторов арзиши баландро қоил буда, 
саҳми эшонро дар муқаррар иамудани ҳунари нависандагии Убайд ва 

осори вай то ҷойи қобили таваҷҷуҳ нишои додааст.
Муаллиф, ҳамчунин, зимпи баррасии дараҷаи омӯзиши мавзун 

диссертатсияаш бар таҳқиқоти донишмандони эронӣ, монанди: 

Абдулҳусайни Зарринкӯб, Абдулҳусайни Навоӣ, Аббос Иқболи 

Оштиёнӣ, Алиасғари Ҳалабӣ, Ардашери Баҳманӣ, Ғуломҳусайни 

Юсуфӣ, Насруллоҳи Пурҷаводӣ, Парвиз Нотили Хопларӣ, Рашид 

Ёсимӣ, Ҳусайни Саффоридӯст ва амсоли онҳо ишора карда, нақши
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ононро дар табйин ва ташхиси мақоми Убайд ва эҷодиёти вай бозгӯйӣ 

намудааст.
Дар кор сарчашмаҳон зиёди қадим, амсоли кутуби таъриху тазкира 

истифода шудаанд, ки пойгоҳи таҳқиқии онро устувортар намудаанд.

Дар боби 1-уми диссертатсия - “Осори мансури Убайди Зоконӣ ва 

хусусиятҳои жанрии онҳо”, ки фарогири се фасл ва, дар навбати худ, 
фасли сеюми он иборат аз 5 зерфасл аст, муаллиф кӯшидааст, аввалан, 

роҷеъ ба чигунагии таҳаввули насри бадсӣ го замоии Убайди ЗоконП 
изҳори андешаронӣ карда, баъдан, эҷодиёти адиб, аз ҷумла осори насрии 
ӯ ва вижагиҳои жанрии онҳоро баррасӣ намудааст. Дар фасли нахустини 

боби мазкур - “Таҳаввули насри бадеӣ то замоии Убайди Зоконӣ” 

муаллиффоҷеъ ба чигунагии ривоҷу равнақи наср то замонн Убайдро 

мавриди таҳқиқ қарор дода, дар робита бар ин мавзуъ афкори иазарии 
муҳаққиқоии ватаниву хориҷиро оид ба таснифоти давраиву сабкии 
насри давраи мазкур бо ҳам муқоиса намудааст. Дар фасли дувумн боби 

мазкур - “Мақоми насри бадсӣ дар эҷодиёти Убайди ЗоконП" муаллиф 

онд ба рисолаҳои Убайд, амсоли: “Ахлоқ-ул-ашроф”, “Ришнома”, 

рисолаи “Дилкушо”, “Садпанд”, “Даҳфасл”, “Наводир-ул-амсол” ва 

асари хурдҳаҷми Убайд - “Мактуби қаландарон” маълумот дода, 

муҳтаво, мавзуъу мундариҷа ва дигар вижагиҳои онҳоро қиёсан баррасй 
намудааст. Нуқтаи қобили таваҷҷуҳ дар фасли сеюми боби мазкур - 
“Мухтассоти жанрии насри Убайди Зоконӣ” нигоҳи муаллиф бар анвоъ ё 
жанрҳои наср дар осори мансури Убайд маҳсуб мешавад. Муаллиф дар 

асоси осори адиб оид ба жанрҳои гуногун, аз қабили: ҳикоя, латифа, 
лугат, амсолу панд, мактубот ва гайраҳо андешаронӣ карда, муҳимтарин 

хусусиёти онҳоро мавриди таҳқиқ карор додааст. Ои чи дар ин фасл 
шоистаи зикр аст, дарёфтҳои муаллиф дар иртибот бо ду жанри нав дар 
иасри Убайд ва, умумап, насри классикии форсӣ: лугат ва амсол 

мебошад. Муаллиф пиромуни жанрҳои маъмули осори адиб андешаронӣ 

карда, қайд менамояд, ки миёпи жанрҳои бакорбурдаи ӯ жанрҳои наве ба
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унвони луғат ва амсол ҷилваи вижа менамоянд. Дар баррасии вижагии 

асосии жанри луғат дар эҷодиёти Убайд муаллиф бар ин назар аст, ки 

“вожаҳову мафҳумҳо дар ои иа бар тибқи тавзеҳи анъанавП аз рӯйи 
маънию мазмун, чунонки дар фарҳангу лугатиомаҳо марсум аст, балки 
аз рӯйи натиҷагириҳову баровардаҳои мантиқии худи муаллиф сурат 

пазируфтааст”(диссерт., саҳ. 121-122).

Дар ҳамин фасл муаллиф дар хусуси амсоли Убайд, ки дар осорн 
мансури вай ба ҳайси жанрп хоссаи адабӣ ҷилва намуда, дар баробари 
дигар жанрҳои маъмул ҷойгузини мақоми назаррас аст, изҳори андеша 
намудааст. Муаллиф чигунагии амсолу ҳиками Убайдро аз нигоҳи 

ҷавҳару ғоя кушода тавониста, иазаррастарини хусусиёти онҳоро дар 
силки тадқиқ кашидааст. Ӯ дуруст дарёфтааст, ки дар амсолу пандҳои 
адиб, ки бештар дар ду асари вай - “Садпанд” ва “Наводир-ул-амсол” 
истифода гардидаанд, нақши танзу кинояҳои адиб ориҷтару коритар 
мебошад.

Дар боби 2-юми диссертатсия - “Хусусиятҳои ғоявии осори 

мансури Убайди Зоконй” муаллиф дар панҷ фасл роҷеъ ба вижагиҳои 

ҳаҷву мутоиба, танз, нақди иҷтимоӣ, андешаҳои дидактикӣ ва дигар 

вижагиҳои мавзуии насри адиб таҳқиқот бурдааст. Дар фасли аввали 

боби мазкур - “Вижагиҳои ҳаҷву мутоиба дар осори маисури Убайди 
Зоконӣ” муаллиф роҷеъ ба ҳаҷву мутоиба, мақом ва хусусиёти назарраси 
онҳо дар насри адиб таҳқиқот бурдааст. Ин ки муаллифи диссертатсия 
пиромуни нақши афкори тайибӣ ва ҳаҷвиёти адиб қайд намуда, ки 

“меҳвари тафаккур ва андешаи Убайд ба ҳайси нависандаи мунтақиди 
иҷтимоӣ назаргоҳи ҳаҷвӣ ва мутойибаии ӯ ба мафҳумҳо ва ашё 

мебошад” (диссерт., саҳ. 124). аидешаи комилан дуруст ва мантиқП хоҳад 
буд; чун, дар ҳақиқат, иақшн мутойиботу ҳаҷвиёти Убайд дар саропойи 

осори гуногунҳаҷми вай ба таври бас равшан мушоҳида мсшавад, ки дар 
аксари.маворид бо, каломи ракику дурушт ва талху тунд ва.дар иардаи 

танзу кнноёти нишонрас таъсироти хешро дучанд намудаанд.
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Дар фасли дувуми боби мазкур - “Танз ва мухтассоти он” муаллиф 
саъй намудааст бар ҷаибаи ҷавҳариву калидии ҳаҷвиёту мутойиботи 

адиб дахл намояд. Дар иртибот бар ин, ӯ кӯшидааст, қаблан маънои 
луғавӣ ва мафҳуми истилоҳии танзро шарҳ дода, баъдан, вижагиҳои 
асосии онро пардакушо намояд. Муаллиф дуруст дарёфта. ки танз ба 
ҳайси муҳимтарин василаи ибрози андешаҳои киноиву мармуз мсҳвар ва 

ҷавҳари каломи Убайдро ташкил дода, ба ҳайси сутуни устувори матни 
осори адиб шинохта мешавад.

Дар фасли сеюми боби мазкур, ки унвонн “Нақди иҷтимоӣ”-ро 
дорад, муаллиф роҷеъ ба назаргоҳи иҷтимоии адиб таҳқиқ бурда, масоил 
ва сабабҳои асосии марбут бар накди иҷтимоии ӯро баррасӣ намудааст. 
Таваҷҷуҳи зиёд бар воқеиёти рӯзгору ҷомеа ва бар асари он танқиди 

сахту бепарда аз авзои замон,- ба андешаи муаллнфи диссертатсия,- аз 
масоили асосии интиқодоти иҷтимоии Убайд маҳсуб шуда, сабабҳои 
бурузи чунин назари мунтақидона дар зиндагии нобасомони ҷомеа ва 
аҳволи танги маишии худи Убайди Зоконӣ нуҳуфтааст.

Дар фасли чаҳоруми боби мазкур - “Афкори дидактикӣ” муаллиф 

кӯшидааст дар хусуси ахлоқиёт ё афкори дидактикии Убайд изҳори 
андеша намояд. Барои табйин ва ташхиси ду навъи ахлоқ: мусбату 

манфӣ ва ё шоиставу иошоиста муаллиф бештар бар рисолаи “Ахлоқ-ул- 
ашроф” такя намуда, назари қудамо ва“асҳобино”-ро, ки иборат аз 

муосирони худи адиб мебошанд, дар қиёс бо якдигар матраҳ сохтааст. 
Кашфи ду дидгоҳи ахлоқӣ ва муқобалаи онҳо аз ҷониби муаллиф дар 
фасли мазкур қобили таваҷҷуҳ ва бозгӯйӣ аст.

Фасли анҷомини боби фавқуззикрро, ки мавсум бар “Шиква аз 

ҳоли худ ва иобасомоииҳои рӯзгор” аст, муаллиф бар афкори шиквоии 

адиб ихтисос дода, онро аз ду ҷанба баррасӣ намудааст. Он чи дар ин 
фасл сазовори таъйид аст, дарёфтҳои муаллиф дар иртибот бо равишҳои 
матраҳ сохтани афкори шиквоӣ аст. Бар андешаи муаллиф, дар 
тарҳрезиву ироаи шикваҳои иҷтимоиву шахсии хеш Убайд бар хилофи 

дигар носирони мутақаддиму муосираш бар ҷаибаи зийиатии калом такя 
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накарда, баръакс, воқеинависиву кушодагӯйиро маҳаки каломи хеш 
қарор медиҳад.

Дар боби З-юми диссертатсия - “Хусусиятҳои бадеии насри Убайди 
Зоконӣ”, ки аз се фасл иборат аст, муаллиф роҷсъ ба вижагиҳон баёин. 
забонӣ ва сабкии насри адиб таҳқиқот бурдааст. Фасли якум, мавсум ба 
“Эҷози сухаи ва балоғати калом”-ро муаллиф ба тарзи баёни муҷаз ё 
кӯтаҳбаёнии Убайд ихтисос додааст. Дар такя бар мутуии “Даҳфасл”, 
“Садпанд”, рисолаи “Дилкушо” ва “Ахлоқ-ул-ашроф” муаллиф вижагии 
мазкурро ташхис ва муайян намуда, ҷанбаҳои сохтории эҷоз ё каломи 
муҷаз дар осори мазкурро баррасӣ намудааст. Маҳаки дарёфтҳои 
муаллиф дар ин мавзуъ тарзи баёни кӯтаҳ дар таърифи лугот, дар ироан 
амсолу ҳикмат, ҳамчунин, ҳикоёту латоифи ҳурд ба ҳисоб рафта, 
тавассути онҳо муаллиф, дар ҳақиқат, бар ҳалли масъалаи 
дарпешгузоштаи худ муваффақ гардидааст.

Дар фасли дувуми боби иомгирифта - “Унсурҳои фолклорн ва дидн 
мардумӣ” муаллиф саъй дар кушудани асарпазирии Убайд аз забоин 

роиҷи замон намудааст. Чунонки муаллиф қайд намуда, аносири 

фолклорӣ ва диди мардумӣ дар осори мансури Убайд ба суратҳои 

мутафовит инъикос гардидаанд, ки корбурди вижаи вожаҳо ва 

ифодаҳову ибораҳои халқй дар маҳаки онҳо карор дорад. Ба василаи 

корбурди унсурҳои мазкур муаллиф дар латоифу ҳико.ёти адиб як навъ 

содагии услуб ва ҳамоҳангӣ бо забони кӯчаву бозорро дарёфта, бар ин 

андеша аст, ки адиб бар умқи зсҳну равони хоианда иуфуз карда. ӯро дар 

сайри матолибу воқеоти ҳикоёт бо худ ҳамсафар сохтааст (диссерг., саҳ. 

211).

Дар фасли сеюми боби мазкур - “Сабк ва тарзи баён”, кн фарогири 

се зерфасл мебошад, муаллиф хусусиятҳои забонй, фикрӣ ва баёниву 

бадеии осори мансури Убайдро баррасӣ намудааст. Дар мавриди забони 

осори Убайд ва табйини вижагиҳои он муаллиф аксиигарӣ ё диди 

баръакси адибро дар иртибот бо чигунагии вожаҳон дорои арзишҳои
б



гуногуни ахлоқӣ, аз ҷумла вожаҳову ибораҳои хароботиву порсоёна, 

вожаҳои номустаъмалу ношоеи арабӣ, феълҳои ноби форсӣ-тоҷикӣ, 

корбурди феълҳои мазкур тавассути артикли арабии "ал”-ро дарёфта, 

онҳоро дар қиёс бо кулли дигар нишонаҳои забонии асарҳои адиб 

назаррастар арзёбӣ намудааст. Муаллиф оид ба ҳар яке аз аносири 

мазкур мисолҳои зиёде оварда, онҳоро аз рӯйи мазмун ва тааллуқоги 

мавзуӣ табақабандӣ низ намудааст.

Дар зерфасли дувуми фасли мазкур муаллиф кӯшидааст роҷеъ ба 

мухтассоти андешавии Убайд мулоҳизаронӣ намояд. Аз дндн вай, 

вижагиҳои қобили таваҷҷуҳ дар коргоҳи фикрии Убайд инҳо 

воқеиятнигарӣ дар матолиб, басомади номи шахсиятҳои таърихӣ ва аҳли 

адаб ба ҳисоб мераванд. Он чи дар ин зерфасл шоистаи такрпр аст, 

тарҳи ҷадвали алоҳида ҷиҳати иишон додани асомии шахсони мутааллиқ 

бар миллат, дину мазҳаб, касбу пеша, макон, синну сол, ҷинсият ва вазъи 

ҳаёти гуногун ва басомади корбурди онҳо мебошад.

Дар зерфасли сеюми фасли фавқуззикр муаллиф саъй дар муайян 

кардани’асосйтарин васоити баён ва тасвир намудааст. Бар тибқи 

таҳқиқи ӯ, асоситарин воситаҳои баёну тасвир дар осори Убайд - инҳо 

ташбеҳ, маҷоз, истиора, саҷъ, тамсил, талмеҳ, тавсиф, таҷнис ба ҳисоб 

рафта, дар ҷанбаи бадеӣ ва тасвирӣ гирифтани забони осори адиб нақши 

бузурге бар ҷой гузоштаанд. Муаллиф зимни баррасии ҳар яке аз 

васоити мазкур навъҳо, чигунагии корбурд ва басомади онҳоро муайян 

карда, бо мисолҳои вофире андешаҳои хешро мустаҳкам намудааст.

Муаллиф хулосаи гаҳқиқоти хсшро дар 31 банди алоҳида 

натиҷагирӣ кардааст, ки ҳар кадоми онҳо ҳам бо муҳтавову мундариҷаи 

диссертатсия ва ҳам бо мақолаҳои чопшудаи вай мутобиқат ва 

ҳамоҳангии тамом доранд. Тавсияҳои муаллиф оид ба истифодаи амалии 

натоиҷи таҳқиқ дар 9 банд дарҷ гардидаанд ва ҳамагӣ қобили пазириш 
ва дастгирианд.
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Дар баробари шоистагиҳову муваффақиятҳо дар таҳқиқоти 

диссертатсионии Ғаффорзода Шоҳрух Ҳабибулло баъзе норасоиҳо низ 

марбут бар унвони бобҳову фаслҳо, тарзи ҷойгузинии бобҳову фаслҳо, 

ҳамчунин, ғалатҳои имлоӣ, услубӣ ва техникй мушоҳнда мешаванд, ки 

ниёз бар ислоҳро доранд. Аз ҷумла:

1. Ба андешаи мо, унвони боби 2-юмро, ки “Хусусиятҳои ғоявии 

осори мансури Убайди Зоконӣ” мебошад, ба “Мавзуъу мундариҷаи 

осори мансури Убайди Зоконӣ ва хусусиягҳои асосии онҳо” табдил 

додан беҳтар аст; зеро, чунонки аз муҳтавои ҳар фасли боб дида 

мешавад, муаллиф қабл аз он ки роҷеъ ба вижагиҳои мавзуии осори адиб 

мулоҳизаронӣ намояд, худи мавзуъҳоро мавриди баррасӣ қарор додааст. 

Бе ин ҳам, пеш аз табйини мухтассот бояд аввалаи худи мавзуъ матраҳ 

гардад, чунонки худи муаллиф ҳам чунин кардааст. Ин нукта бар боби 3- 

юми диссертатсия ҳам тааллуқ дорад.

2. Дар боби 3-юм - “Хусусиятҳои бадеии насри Убайди Зоконӣ” 

муаллиф кӯшидааст якбора оид ба чанд мавзуи осори адиб дахл намояд: 

ҳам услубу сабк, ҳам наҳваи тафаккури адиб ва ҳам васоити гасвири 

бадеии осори вай. Фикр мекунам, боби мазкур ниёз бар тақсим дорад, 

зеро дар он сабк андаруни бадеият ё орояҳои бадеиву тасвирии осори 

адиб таҳқиқ гардидааст. Ба андешаи мо, мавзуи сабк ва доираи 

фарогирии он басе васеътар аз мавзуи бадеият ва орояҳои тасвнру баён 

аст; бад-ин ҷиҳат, мебоист бадеият андаруии сабк бошад, иа сабк 

андаруни бадеият. Бар асоси ин гуфтаҳо, аз фасли 1-ум го зерфасли 2- 

юми фасли 3-юм агар дар боби алоҳидае зери унвони "Сабкн насри 

Убайд ва хусусиятҳои он” ҷойгузин шаванд, басе беҳтар хоҳад буд.

3. Бар болои ин, дар фасли дувуми боби мазкур муаллиф оид ба 

корбурди забони мардум ё аносири фолклорӣ сухан ронда, дар фасли 

баъдӣ сабк ва тарзи баёни Убайдро мавриди таҳқиқ қарор медиҳад, ки
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фикр мекунам, ҳар ду айни як матлаб аст, балки дақиқтар, ҳар вижагии 

забонӣ, дар навбати худ, вижагии сабкӣ низ ба шумор хоҳад рафт.

4. Дар диссертатсия галатҳои имлоии марбут бар тарзи гузошти 

ҳарфи “ӯ” мушоҳида мешаванд, ки муғойир бо охирин ислоҳоти имло 

мебошанд. Ин ғалатҳо бо ду роҳ содир шудаанд:

1) дар номҳои инсонӣ. Чунончи, дар номҳои зерин “ӯ” гузоштааст: 

Абӯбакр, Абӯдулаф, Абӯисҳоқ, Абӯсаид, Бӯнаср, Мӯсилӣ, Футӯҳй, Тӯсӣ 

(диссерт., саҳ. 24, 252, 36. 40. 198, 252, 15, 44,);

2) дар вожаҳои гуногун, ки ба таври алоҳида ё дар дохилн унвони 

аСарҳо ' оварда шудаанд. Чунончи: мамдӯҳ, маҷмӯа, маҷмӯъ, накӯ, 

номатбӯъ, руҷӯъ, сӯфӣ, тӯл, тӯлонӣ, футӯҳ, шӯравӣ (диссерт., саҳ. 279, 7, 

314, 239, 200, 12, 48, 222, 205, 235, 195, 7, 9, 10, 11).

5. Муаллиф, баъзан ба ҷойи “то ҳадде” “то ҳудуде" ва ба ҷойи 

“ҳамчунин” “инчунин”-ро ба кор бурдааст, ки ба андешаи мо, хатост 

(диссерт., саҳ. 6, 32). “То ҳадде” ва “то андозае” гуфтан метавон, аммо 

“то ҳудуде” ва “то андозаҳое” наметавон гуфт, чи мантиқан хатост. 

“Ҳамчунин” маънои “ба ҷуз ин”, “бар иловаи ин” ва амсоли инҳоро лода 

метавонад, аммо “иичуиин" аз ин маънӣ орӣ аст. Қудамо низ "111147111111’'- 

ро дар маънои мушобиҳат ба кор мебурданд, на дар маънои илова 

кардан бар чизе ё мафҳуме.

Зикр кардан бамаврид асг, ки ғалатҳои боло бар тамомат ва 

пуррагии кор халали ҷиддиро муставҷиб намешаванд, чун кор, умуман, 

комилу баанҷомрасида аст. Муаллиф метавонад зимни омоданамойии 

монографияи илмияш бар ислоҳи қисмате аз оиҳо, албатта, бо майлу 

хоҳиши худ, эҳтимом варзад.

Диссертатсияи Ғаффорзода Шоҳрух Ҳабнбулло бо ихтисоси илмии 

интихобнамудаи муаллиф мувофиқат менамояд. Мавзуи диссертатсия ва 

мазмуну муҳтавои он ба доираи мавзуъ ва масъалаҳои таҳқиқӣ, ки дар
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шиносномаи ихтисоси илмии 10.01.01 - Адабиёти тоҷик; равобнти адабӣ 

таъйин шудаанд, комилан мувофиқат мекунад.

Автореферати диссертатсия ва мақолаҳои ба чоп расонидаи 

Ғаффорзода Шоҳрух Ҳабибулло муҳтавои асосии днссерта тсияро 

инъикос намуда, аз лаёқати баланди илмии муаллифи онҳо гувоҳӣ 

медиҳанд.

Диссертатсияи Ғаффорзода Шоҳрух Ҳабибулло «Хусусиятҳои 

гоявию бадеии осори мансури Убайди Зоконӣ» кори илмӣ-таҳқикии 

анҷомёфта ба ҳисоб рафта, ба галаботи бандҳои 31-35-и Тартиби додани 

дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистои аз 30 

июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллпфи он 

сазовори дарёфти дараҷаи илмии доктори илми филология аз рӯйи 

ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ мебошад.

Д.и.ф., профессори кафедраи
забони тоҷикии Донишгоҳи давлатии
молия ва иқтисоди Тоҷикистон: с ( Лг/ Саидҷаъфаров О.Ш.

Имзои 
Сарши 
корй^

ров О.Ш.-ро тасдиқ менамоям.
^ҶфҲО ва
’М1ИТ: Шарипов У.А.
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734067, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ш. Душанбе, кӯч. Нахимов 64/14, 
Донишгоҳи давлатии
молия ва иқтисоди Тоҷикистон 
Тел./факс: (+992) 200004900 
е-тай: Охоб_060374@та11.ги
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