
Тақризи
муқарризи расмӣ ба диссертатсияи номзадии Нодирова Мавзуна Акбаршоевна 
дар мавзуи «Чеҳраҳои адабию фарҳангӣ дар эҷодиёти Сотим Улуғзода» барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзадн илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 -

Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ. - Душанбе, 2022. - 167 с.

Нависандаи халқии Тоҷикистон, барандаи Ҷоизаи давлатии ба номи 
Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ Сотим Улуғзода аз ҷумлаи нависандагони 
ҳунарманду тавоно ва чеҳраҳои адабии мондагори адабиёти давраи нави 
тоҷик шинохта шудааст. Ӯ дар миёни адибони муосири тоҷик ҳамчун 
донандаи хуби таърихи ниёгон, драматурги моҳир, мунаққиду муҳаққиқ, 
шахсияти миллию фарҳангӣ ва нависандаи навпардоз эътироф шудааст. 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон барҳақ ёдовар 
шудаанд, ки «Сотим Улуғзода чун пайрави сазовори устод Айнӣ ба тасвири 
бадеии таърихи пурфоҷиаи халқи тоҷик ва шахсиятҳои беназири он камар 
мебандад. Ин мавзӯъ дар он замон барои эҳёи хотираи таърихӣ, 
худшиносии миллӣ, бедорӣ ва шинохти фарзандони фарзонаи миллат ва 
пайдо кардани эҳсоси бузурги ватанпарастӣ барои мардуми тоҷик чун обу 
ҳаво зарур буд. Ин рохе буд, ки устод Айнӣ дар адабиёт шуруъ кард, вале 
Улуғзода онро бо матонат ва бинишу ковиши чуқуртар идома дод ва 
садоқату эҳтиромашро ба таърихи миллат ва фарзандони ҷоннисораш 
нишон дод».

Ҳамин гуна фаъолияти босамар ва гуногунпаҳлу доштани адиб аст, ки 
донишмандону муҳаққиқони зиёде ба рӯзгору осори ӯ ҳусни таваҷҷуҳ зоҳир 
намудаанд. Дар тақвияти ин андеша метавон аз қайду хотирот, тақризу 
мақола ва таҳқиқоти илмии устод Айнӣ, Ҷ. Икромӣ, М. Турсунзода, П. 
Лукнитский, М. Наҷмиддинов, Л.Н. Демидчик, И.С. Брагинский, Ш. 
Ҳусейнзода, С. Табаров, М. Муллоҷонов^ М. Шакурӣ, К. Юсуфов, Р. 
Мусулмониён, X. Шарифов, М. Рачабӣ, Ҷ. Бақозода, А. Насриддинов, X. 
Асозода, М. Раҷабӣ, М. Исоматов, А. Набавӣ, С. Бақозода, С. Эмомалӣ, Ҷ. 
Мурувватиён ва дигарон ёдовар шуд. Идомати ин амалро дар фаъолияти 
пажӯҳишгарии насли нави адабиётшиносон ва унвонҷӯёну аспирантон низ 
ба мушоҳида гирифтан мумкин аст. Манзури муҳаққиқону донишмандон ва 
ба ҳимоя пешниҳод гардидани диссертатсияи номзадии Нодирова Мавзуна 
Акбаршоевна дар мавзуи «Чеҳраҳои адабию фарҳангӣ дар эҷодиёти Сотим 
Улуғзода» андешаҳои фавқро собит менамояд.

Ҳанӯз аз оғози фаъолияти эҷодӣ осор ва ҳунари нигориши Сотим 
Улуғзода таваҷҷуҳи шоирону нависандагон, адабиётшиносону мунаққидон 
ва таърихшиносону забоншиносони ватанию хориҷиро ба худ ҷалб карда, 
хушбахтона, чунин ҳусни таваҷҷуҳ имрӯз ҳам зоҳир мешавад ва паҳлуҳои
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норавшану таҳқиқнашудаи рӯзгору осори Сотим Улуғзода мавриди 
омӯзишу пажӯҳиш қарор мегирад. Таваҷҷуҳи Нодирова Мавзунаро 
омӯзишу таҳқиқи мавзуи муҳимму зарурӣ - тасвири чеҳраҳои адабию 
фарҳангӣ дар эҷодиёти Сотим Улуғзода ба худ ҷалб намуда, довталаби 
дараҷаи илмӣ бо роҳнамоӣ ва роҳбарии доктори илми филология, 
профессор Сироҷиддини илмӣ кори илмӣ-таҳқиқии хубе анҷом додааст.

Мубрамии мавзуи таҳқиқии Нодирова М.А. дар он зоҳир меёбад, ки 
дар адабиётшиносии тоҷик баррасии густарда ва фарогири хунари 
симоофаринии нависанда ва бозтоби рӯзгору осори чеҳраҳои адабию 
фарҳангӣ дар эҷодиёти ӯ бори аввал сурат гирифтааст. Ба андешаи 
довталаби дараҷаи илмӣ, «Хусусиятҳои наср, ҳунари портретофарӣ ва 
маҳорати муколамаофарии Сотим Улуғзода, вижагиҳои тасвири симоҳои 
адабию фарҳангӣ дар асарҳои нависанда, инъикоси воқеаҳои таърихӣ, 
махсусан, бо такя ба романи «Фирдавсӣ», таҳрири образи Фирдавсӣ дар 
матнҳои чопии романи «Фирдавсӣ» ҷавҳари мубрамияти мавзуъро тақвият 
бахшидааст» (диссертатсия. с. 3).

Диссертатсияи Нодирова Мавзуна Акбаршоевна аз муқаддима, 
тавсифи умумии таҳқиқ, се боб, хулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии 
натиҷаҳои таҳқиқ, рӯйхати адабиёт ва нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи 
диссертатсия иборат буда, вобаста ба фарогирии мавзуъ дар навбати худ 
ҳар боб ба фаслҳо ҷудо карда шудааст. Дар ҳар кадоме аз бахшҳои 
диссертатсия шеваи хуби таҳқиқ, саҳеҳ нишон додани маъхазҳо, муҳокимаю 
баҳси пурсуди илмӣ ва натиҷагириҳои ҷолиби диққат ба назар мерасанд.

Дар муқаддимаи диссертатсияи Нодирова Мавзуна мубрамии мавзуи 
таҳқиқ, дараҷаи таҳқиқи он, робитаи кор бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ, 
мақсаду вазифаҳо, объект ва предмети таҳқик, асосҳои назарӣ ва 
метадологии таҳқиқ, сарчашмаҳои таҳқиқ, навгонии илмии диссертатсия, 
нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳаммияти назарӣ ва амалии 
таҳқиқ, мутобиқати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ, 
саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ, тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ, 
нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия ва сохтору ҳаҷми кор бо 
низоми муайян шарҳу баён ёфтаанд.

Дар диссертатсия мақсаду вазифаҳои мушаххас пайгирӣ шуда, 
нуктаҳои асосие ба ҳимоя пешниҳод гардидаанд, ки воқеан, дар илми 
адабиётшиносии тоҷик ва дар самти шинохту тахқиқи осори Сотим 
Улуғзода аҳаммияти вижаи илмӣ доранд.

Боби якуми диссертатсия «Мақоми Сотим Улуғзода дар адабиёти 
муосир» унвон дошта, дар он дар такя ба манобеъ ва таҳқиқоти қаблан 
анҷомёфта нақш ва ҷойгоҳи нависанда дар адабиёти муосири тоҷик таъин 
шудааст. Фасли якуми ин боб «Вижагиҳои насри Сотим Улуғзода»
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номгузорӣ шудааст ва баъзе масъалаҳои ҳунари эҷодӣ ва вижагиҳои осори 
мансури адибро фаро гирифтааст. Аз баррасиҳои дар ин фасл баёншуда 
маълум мешавад, ки ҳунар ва қобилияти баланди эҷодӣ мақом ва нақши 
Сотим Улуғзодаро дар раванди ташаккулу таҳаввули насри муосири тоҷик 
муайян менамояд. Муаллиф хусусиятҳои умдаи насри Сотим Улуғзодаро 
дар тасвири воқеияти таърихӣ бидуни таҳриф, инъикоси барҷастаи бадеию 
воқеии ҳаводиси гузаштаю муосир ва ҷаззобияти тасвири ӯ дарёфтааст.

Фасли дуюми боби якуми диссертатсия бо номи «Ҳунари 
портретофарии Сотим Улуғзода» заминаҳои ташаккули ҳунари симоофарии 
нависандаро мушаххас намуда, муаллиф қайд мекунад, ки « Портретсозӣ 
дар як асари ҳунарӣ метавонад нақши калидӣ дошта бошад. Хонанда 
тавассути портрет нахуст бо симои зоҳирии қаҳрамон ошно мегардад. Ин 
ошноӣ дар навбати худ имконоти лозимиро барои шинохти рафтору 
кирдор, ҷаҳони ботинии қаҳрамон фароҳам меоварад. Гоҳҳо як ишораи 
ҷузъӣ аз портрети қаҳрамон дунёҳои тозаеро пешорӯи хонанда барои дарки 
моҳияти масъала боз мекунад» (диссертатсия, саҳ. 19).

Дар фасли сеюми боби якум, ки «Маҳорати эҷоди муколама дар 
коргоҳи адабии Сотим Улуғзода» унвон дорад, ҳунари муколамаофарӣ ва 
муколамасозии эҷодиёти Сотим Улуғзода баррасӣ гардида, нақшу таъсири 
он дар дар қиссаву романҳои Сотим Улуғзода таъин шудааст.

Боби дуюми диссертатсия «Принсипи таърихият дар эҷодиёти Сотим 
Улуғзода» номгузорӣ гардида, аз се фасл таркиб ёфтааст.

Дар фасли якуми боби дуюм «Чеҳраҳои таърихӣ дар повести «Ривояти 
суғдӣ» ҳунар ва саҳми Сотим Улуғзода дар тасвири симо ва сарнавишти 
шахсиятҳои таърихӣ таҳқиқ шуда, ин амалкарди вай ҳамчун омили муҳимми 
ташакуллдиҳандаи ҳофизаи таърихӣ маънидод шудааст. Ба андешаи 
муаллифи диссертатсия, «Нависанда дар тасвири қаҳрамонҳои худ хеле 
муваффақ аст. Тасвири маҳорату шуҷоати ҷавони суғдӣ Виркан, ғайрат ва 
ҷасорати маликаи Бухоро Хотун, ноҷавонмардиҳои Саид бинни Усмон 
нисбат ба бонуи Бухоро ва фиребу найранг ва роҳзаниҳои Молик ибн-ур- 
Райб метавонанд нақши марказиро дар асар доро бошанд» (диссертатсия, 
с. 43.

Дар фасли дуюми боби дуюм таносуб ва таъсири забони халқ, 
фарҳанг, урфу одат, расму ойинҳои мардумӣ ба осори нависанда, хусусан, 
«Ривояти суғдӣ» баррасӣ гардида, довталаби дараҷаи илмӣ ин повестро аз 
зумраи асарҳое медонад, ки дар такя ба манобеи таърихӣ дар қолаби сухани 
бадеъ забону фарҳанги давраи тоисломиро инъикос менамоянд. Дар 
ҳақиқат, мазмуну муҳтавои «Ривояти суғдӣ», ки дар асоси ҳаводиси 
таърихӣ, расму ойин ва фарҳангу забони суғдиён ба миён омадааст, дар
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ҳифозати арзишҳои миллӣ ва гиромидошти ҳофизаи таърихӣ мусоидат 
менамояд.

Диссертант дар фасли сеюми боби дуюм «Муқоисаи таърихияти забон 
ва фарҳанг дар «Ривояти суғдӣ», «Фирдавсӣ», «Темурмалик» ва «Восеъ» бо 
таъини фарқият ва баррасии ҷанбаҳои хосси таърихии осори Сотим 
Улуғзода пардохтааст. Ба андешаи ӯ, нависанда бо тасвири симоҳои 
таърихӣ камолоти маънавии халқро дар гузашта ифода намуда, ҳаводиси 
таърихиро бо мақсади донистану шинохтани гузашта, баланд бардоштани 
худшиносиву худогоҳӣ, ифтихори миллӣ ва шукуфоии имрӯзу фардои 
миллат мавриди тасвир қарор дода, хонандаро ба даврони пурэъҷози 
Сомониён ва рӯзгори пурфоҷиаи устод Рӯдакӣ дар драмаи «Қисмати шоир», 
муборизаи беамони мардум алайҳи аҷнабиён дар қиссаи «Ривояти сугдӣ», 
зиндагиномаи пурасрори Абуалӣ ибни Сино, Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ, 
Аҳмади Дониш, талошу ҷоннисори Темурмалику Восеи диловар барои 
озодии халқу диёр аз ҷабру ситами ғосибон ошно намуда, дар адабиёт ба 
қаҳрамонҳои таърихии миллат умри ҷовидона бахшидааст (диссертатсия, с. 
65).

Боби сеюми диссертатсия «Вижагиҳои тасвири симоҳои адабию 
фарҳангӣ дар эҷодиёти Сотим Улуғзода» номгузорӣ гардида, аз шаш фасл 
таркиб ёфтааст. Дар фасли аввали ин боб, ки «Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ ва 
Сотим Улуғзода» унвон дорад, таълифоти Сотим Улуғзода дар бораи 
Одамушшуаро Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ таҳлилу баррасӣ шудаанд. Бояд 
таъкид кард, ки инъикоси рӯзгор ва осори Рӯдакӣ дар эҷодиёти адиб мақоми 
арҷноке пайдо кардааст. Муаллифи диссертатсия дуруст таъкид мекунад, ки 
дар адабиёту адабиётшиносии давраи нав мо ба ҳаёт ва эҷодиёти 
Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ сараввал тавассути осори устод Айнӣ маълумот 
пайдо мекунем, вале дар эҷодиёти Сотим Улуғзода ин таҳқиқ мукаммал ва 
пурра гардидааст. Махсусан, образи Рӯдакиро Сотим Улуғзода дар драмаи 
«Рӯдакӣ» хеле барҷаста ва хотирмон ба тасвир кашидааст. Сотим Улуғзода 
баъд аз тадқиқоти илмӣ оид ба ҳаёт ва эҷодиёти устод Рӯдакӣ, ҷустуҷӯҳо ва 
омӯхтани мероси адабии шоир, дар натиҷаи заҳматҳои зиёди фикрӣ образи 
Рӯдакиро дар драмае бо номи «Рӯдакӣ» соли 1958 офаридааст, ки ба қавли 
Р. Мусулмониён, «Нависанда ӯро аз ҷавонӣ, ҳини ба дарбори Сомониён 
омаданаш то давраи пирӣ, аз дарбор ронда шуданаш, нишон медиҳад» 
(диссертатсия, с. 76).

Фасли дуюми боби сеюм - «Вижагиҳои тасвири симои Шивоҷӣ чун 
чехраи фарҳангӣ» таҳқиқи масъалаи тасвири симои овозхони маъруфи 
Ҳиндустон - Шивоҷӣ, ки ба қавли Сотим Улуғзода «замзамаи оби 
чашмасорон ва ғулғулаи раъду барқ, амвоҷи баҳри тӯфонӣ ва чаҳчаҳи 
булбул-ҳама дар нағмаи ӯст» сурат гирифтааст. Ба назари мо, андешаҳои
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муаллифи диссертатсия ва таҳлилу баррасиҳои ӯ дар ин фасл каме оҳанги 
публитсистӣ пайдо карда, тавсифи ҳунари Шивоҷӣ бештар шудааст.

«Таҳрири образи Фирдавсӣ дар осори нависанда» фасли сеюми боби 
сеюмро ташкил дода, дар он асосан романи «Фирдавсӣ»-и Сотим Улуғзода 
ба сифати сарчашмаи таҳқиқии ин фасл хидмат намудааст. Ба андешаи 
муаллиф, ин роман як навъ чамъбасти тамоми асарҳои адабии то ин давра 
таълифнамудаи Сотим Улуғзода буда, нависанда бо ин асар дар тасвири 
образи Фирдавсӣ ва «Шоҳнома» саҳифаҳои наверо манзури хонанда 
намудааст.

Фаслҳои чорум ва панҷуми боби сеюм ба таҳқиқи масоили марбут ба 
Абуалӣ ибни Сино ва Аҳмади Дониш, ки дар осори Сотим Улуғзода 
инъикос ва баррасӣ ёфтаанд, бахшида шудаанд. Бояд таъкид кард, ки рӯзгор 
ва шахсияти Абуалӣ ибни Сино таваҷҷуҳи Сотим Улуғзодаро ҳанӯз солҳои 
20-уми асри XX ба худ ҷалб намудааст. Илова бар ин, иттилоъ ва назариёти 
Сотим Улуғзода оид ба мероси адабӣ ва илмию фалсафии Абуалӣ ибни 
Сино дар китоби «Намунаҳои адабиёти тоҷик» (1940) кобили таваҷҷуҳ буда, 
аз ҷониби унвонҷӯ дар фасли ҷудогона баррасӣ гардидани ин масъала 
шоистаи таъкиду таҳсин аст.

Сотим Улуғзода миёнаҳои солҳои 40-уми асри XX оид ба Аҳмади 
Дониш монографияи «Аҳмади Дониш» (1945)-ро таълиф намуда, баъдан 
соли 1971 драмаи «Алломаи Адҳам ва дигарон» офаридааст. Муаллифи 
диссертатсия барҳақ қайд менамояд, ки «Дар ин таълифот Сотим Улуғзода 
образи Аҳмади Донишро ба сифати олими ҷомеашинос, маорифпарвару 
равшанфикр ва тарғибгари таълимоти пешқадами замони худ муаррифӣ 
кардааст. ... Симои Аҳмади Дониш аз нигоҳи нависанда, дар маҷмуъ, симои 
як инсони комилест, ки новобаста аз авзои ниҳоят мухолифу мураккаб ва 
пурпечутоби ҷомеа барои саодати халқ, рушди ҳаёти иҷтимоӣ, дӯстию 
рафоқат ва муносибатҳои ҳасанаи кишварҳои ҳамсоя ва наздику дур ҳамеша 
кӯшиш ба харҷ дода, озодӣ, ободӣ ва комёбиҳои ҳамаи халқу миллатҳоро 
дар дил мепарварад» (диссертатсия, с. 125).

Фасли шашуми боби сеюмро, ки «Симои устод Айнӣ дар таълифоти 
Сотим Улуғзода» унвон дорад, яке аз фаслҳои меҳварӣ ва ҷолиби таваҷҷуҳ 
дар диссертатсия маънидод намудан мумкин. Аз як тараф, дар ин фасл 
таъсири шахсият ва осори Садриддин Айнӣ ба эҷодиёти Сотим Улуғзода 
баррасӣ гардида бошад, аз ҷониби дигар, арзиши илмию ҳунарии осори ба 
тасвири симои устод Айнӣ бахшидаи нависанда муқаррар мегардад. Дар 
ҳақиқат, шахсият, фаъолият ва корнамоиҳои таърихии устод Садриддин 
Айнӣ мавриди таваҷчуҳи пайваста ва махсуси адиб қарор гирифта, бехуда 
нест, ки Сотим Улуғзода ин мутафаккири айёмро нахустустоди худ медонад
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ва аввалин танқиду аввалин таърифро аз ӯ шунида, ки ҳам нависандаи 
ҷавонро омӯзонида ва ҳам ба ӯ болу пар бахшидаанд.

Хулосаи диссертатсияи Нодирова Мавзуна фарогири асоситарин ва 
муҳимтарин бардоштҳои илмии муаллиф буда, дар 17 банд фароҳам 
омадаанд ва истиноди зарурӣ дар охири ҳар банд ба мақола ва таълифоти 
довталаби дараҷаи илмӣ оварда шудааст.

Дар баробари дастовардҳои илмӣ ва муҳокимаю натиҷагириҳои 
ҷолиб, ки чанде аз ин нукот баён гардиданд, дар диссертатсия баъзе 
норасоиҳо ба мушоҳида расиданд, ки ба нияти пешрафти корҳои таҳқиқи 
минбаъдаи муаллиф зикри онҳоро зарур меҳисобем:

1. Ба назари мо, номи диссертатсия ва баъзе фаслу бобҳо каме тасҳеҳ 
мехоҳанд. Дар номи кор бояд масъалагузории илмӣ сурат мегирифт. Унвони 
кор дар шакли «Тасвири чеҳраҳои адабию фарҳангӣ дар эҷодиёти Сотим 
Улуғзода» ба тасвиб мерасид, беҳтар буд, чунки муҳтавои кор ҳам ба ҳамин 
маънӣ мувофиқат дорад. Ё ин ки номи фасли «Абуабдуллоҳ Рӯдакӣ ва 
Сотим Улуғзода» он матлаберо, ки муаллиф дар назар дорад дода 
наметавонад. Ин фасл «Абуабдуллоҳ Рӯдакӣ дар тасвири Сотим Улуғзода» 
номгузорӣ мегардид, ба мақсад мувофиқ буд.

2. Дар боби сеюми диссертатсия баррасии мавзуъ ва масъалаҳо бояд 
дар асоси методи муқоисавӣ-таърихӣ сурат мегирифт ва дар ин замина 
маводи баррасишаванда ва андешаҳои баёншуда бо осори илмию адабии 
марбут ба Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абуалӣ ибни Сино, Аҳмади Дониш ва 
Садриддин Айнӣ қиёс ва татбиқ мегардид. Дар ин сурат арзиши илмӣ ва 
ҳунарии осори Улуғзода ва тасвироти ӯ ҳар чй бештар ошкор мешуд.

3. «Вижагиҳои тасвири симои Шивоҷӣ чун чеҳраи фарҳангӣ» унвони 
фасли дуюми боби сеюм буда, пеш аз фаслҳои марбут ба Абулқосим 
Фирдавсӣ ва Абуалӣ ибни Сино ҷой дода шудани он ғалат аст, чунки 
овозхони маъруфи ҳиндӣ - Шивоҷӣ дар асри XVII зиндагӣ ва фаъолият 
намудааст.

4. Дар саҳифаҳои гуногуни диссертатсия ва автореферати он ғалатҳои 
услубиву имлоӣ техникӣ ба назар мерасанд, ки ислоҳи онҳо боиси афзудани 
ҳусну зинати ин кори илмӣ-таҳқикӣ мегардад.

5. Дар диссертатсия ва автореферат калима ва истилоҳоти «мубрам», 
«тасвиб» ва «услуб» мавриди корбурд қарор гирифта, ба назари мо, ба ҷойи 
ин онҳо истифодаи «коркард», «аҳамият» ва «сабк» беҳтар аст. Масалан, 
услуб бештар зимни таҳқиқи забоншиносӣ ба кор меравад, дар 
адабиётшиносӣ бошад, сабк маъмул аст.

Ба таври умум, эродҳои зикршуда асосан ҷузъӣ ва ислоҳпазир буда, 
ҳангоми таҳия ва нашри монография ба назар гирифтани онҳо ба арзиш ва
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аҳамияти илмию амалии кори таҳқиқии Нодирова Мавзуна Акбаршоевнаро 
ҳусни аз ин ҳам бештар зам менамоянд.

Автореферат ва мақолаҳое, ки довталаби дараҷаи илмӣ оид ба мавзуи 
таҳқиқшаванда нашр намудааст, муҳтавои асосии диссертатсияро фаро 
гирифтаанд. Мавзуи интихобнамудаи ӯ ба доираи мавзуъ ва масъалаҳои 
таҳқиқии шиносномаи ихтисоси илмии 10.01.01 - Адабиёти тоҷик; равобити 
адабӣ комилан мувофиқат менамояд. Коркарди амалии натиҷаҳои таҳқиқ ва 
нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия ба меъёр ва талаботи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҷавобгӯ мебошанд.

Хулоса, диссертатсияи номзадии Нодирова Мавзуна Акбаршоевна дар 
мавзуи «Чеҳраҳои адабию фарҳангӣ дар эҷодиёти Сотим Улуғзода» ба 
талаботи бандҳои 31-35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ 
шудааст, ҷавобгӯ мебошад ва муаллифи он ба дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти тоҷик; 
равобити адабӣ сазовор аст.

Муқарризи расми:
доктори илми филология, профессори 
кафедраи кафедраи адабиёти тоҷики 
Донишгоҳи давлатии Бохтар
ба номи Носири Хусрав С ъ? ^^ПГағоймуродов Р.Ҳ.

«12» сентябри соли 2022. \'

Суроға: 735140, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
вилояти Хатлон, шаҳри Бохтар, кӯч. Айнӣ, 67.
Тел.: (+992) 987 31 55 22
Е-таП: мҷуху.ЫзиДӯ

Имзои Р.Ҳ. Тағоймуродовро тасдиқ менаможй^мГ7^-<^. 
т-г //* +сардори шуъбаи кадрҳои Донишгоҳи давл^А^Т'
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12.09.2022. у////
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вилояти Хатлон, шаҳри Бохтар, куч. Айни, 67. 
Тел.: (+992 3222) 2-45-20; (+992 3222) 2-22-53.
Е-таП: мҷуху.ЫзиТф
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