
ХУЛОСАИ

комиссияи экспертии шурои диссертатсионии бИ.КОА-020-и назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба диссертатсияи Рахматова 
Озодахон Анвар*\оновна дар мавзуи «Сохт, мавзуь\о ва поэтикаи 
қасида\ои Сайфи Исфарангӣ» барои дарёфти дарацаи илмии номзади 
илми филология, аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти тоҷик; равобити 
адабӣ пешнихрд шудааст.

Диссертатсияи Раҳматова Озодахон Анварҷоновна ба омӯзиш ва 

таҳлилу таҳқиқи комилу фарогири сохт, мавзуъҳо ва поэтикаи қасидаҳои 

шоири бузурги асри XII Сайфи Исфарангӣ бахшида шудааст. Аҳаммияти 

ин кори диссертатсионӣ, пеш аз ҳама, аз он иборат аст, ки сохту муҳтавои 

қасидаҳои шоир, маҳорати эҷодии вай дар қасидасароӣ, ҳунари 

мазмунсозию маъниофарии адиб бо истифода аз санъатҳои бадеӣ, 
хусусиятҳои фарқкунандаи қасидаҳои ӯ аз қасидасароёни пешини ин 

адабиёт ва ғ. арзишнок ва судманд дониста мешавад.

Навгонии илмии диссертатсия дар он зоҳир меёбад, ки он дар 

адабиётшиносии тоҷик нахустин таҳқиқи комилу баанҷомрасида буда, бори 

аввал вижагиҳои навангезиҳои Сайфи Исфарангӣ дар шакл ва мазмуну 
муҳтавои қасида ба ҳайси ҷолибтарин дастоварди шоир дар такомули 

жанри қасида, ба/Хусус, ҷойгоҳи вазн, қофия ва радиф дар маъниофариву 

мазмунсозӣ ва ғановати сабку забон баррасӣ шудаанд.

Маводи диссертатсия ва хулосаҳои илмию пажӯҳишии диссертантро 

метавон ҳангоми омӯзиши адабиёти асри XII, тамоилҳои инкишофи 

назми ин давра, ташаккули анвои адабӣ дар замони мавриди назар ва 

таҳқиқи поэтикаи шеъри классикии форсии тоҷикӣ истифода намуд. 

Илова бар ин, маводи диссертатсия барои омӯзиши ҷанбаҳои ҳунарии 

шеъри классикӣ, ташаккули адабиёти форсии тоҷикӣ дар асри XII ва 

масоили дигари марбут ба аҳволу осори Сайфи Исфарангӣ ва муосирони 

ӯ муфид хоҳад буд.
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Диссертатсия ба талаботи банди 31-33-и Тартиби додани дараҷаҳои 

илмӣ, 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 диссертатсионӣ бо шиносномаи ихтисоси 

10.01.01 - Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ мувофиқ мебошад.

Натиҷаҳои асосӣ, хулосаҳои таҳқиқ ва тавсияҳои муаллиф дар 4 мақола, 

ки дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд, 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 илмӣ мувофиқат менамоянд.

Дар диссертатсияи Раҳматова Озодахон Анварҷоновна 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 

меҳварӣ зикр ёфта, дурнамои мавзуи кори диссертатсионӣ таъин шудааст. 

Аҳаммияти таҳқиқ, навгониҳои илмии диссертатсия ва арзиши амалии онро ба 

назар гирифта, комиссияи экспертӣ ба чунин хулоса омад, ки диссертатсияи 

номзадии Раҳматова Озодахон Анварҷоновна дар мавзуи «Сохт, мавзуъҳо ва 

поэтикаи қасидаҳои Сайфи Исфарангӣ» 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:
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1. Диссертатсияи Раҳматова Озодахон Анварҷоновна дар мавзуи «Сохт, 

мавзуъҳо ва поэтикаи қасидаҳои Сайфи Исфарангӣ» барои дарёфти дараҷаи 

илмии номзади илми филология, аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти тоҷик; 

равобити адабӣ дар ҷаласаи шурои дессертатсионии 6В.КОА-020-И назди 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон тариқи овоздиҳии ошкоро ба ҳимоя қабул 

карда шавад.

2. Комиссияи экспертӣ муҳаққиқони зеринро, ки корҳои илмӣ- 

таҳқиқиашон ба ихтисоси 10.01.01-Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ 

мувофиқат доранд, ба ҳайси муқарризони расмӣ пешниҳод менамояд:

-Қаландариён Ҳоким Сафар-доктори илми филология, директори

институти илмҳои гуманитарии ба номи академик

Б.Искандарови АМИТ

-Маҳмудзода Обидҷони Бекназар-номзади илми филология,
сармутахассиси раёсати илм ва инноватсияи 
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 

Тоҷикистон

3. Ба сифати муассисаи пешбар Донишгоҳи байналмилалии забонҳои 

хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода 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 суроғаҳои таъиншуда иҷозат дода шавад.

Раиси комиссияи экспертӣ:
доктори илми филология, профессор,
узви шурои диссертатсионӣ М. Нарзиқул

Аъзои комиссияи э
доктори ИЛМИ фиЛОЛОГИ^/ЙрО,

узви шурои диссертатсийу 
доктори илми филология,'

Низоми М.З.
Худойдодов А.
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