
ХУЛОСАИ ниҳоии 
шурои диссертатсионии 6И.КОА-020 назди 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Парвандаи аттестатсионии №
Қарори шурои диссертатсионӣ аз 19.01.2023, № 25

Барои сазовор донистани Киромудинов Зиёрат Қиёмуддинович, 
шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии номзади илми 
филология.

Диссертатсияи Киромудинов Зиёрат Қиёмуддинович дар мавзуи 
«Эҷодиёти Н.С. Тихонов бар мабнои равобити адабии тоҷику рус дар асри 
XX» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи 
ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ дар ҷаласаи шурои 
диссертатсионии 6Э.КОА-020-И назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
(734025, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17; фармоиши Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7-уми январи 
соли 2022, таҳти №23) 3-юми ноябри соли 2022, суратмаҷлиси № 17 ба ҳимоя 
қабул гардидааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ Киромудинов Зиёрат Қиёмуддинович 5-уми 
октябри соли 1992 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудааст. Соли 2018 
факултети филологияи руси Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба 
номи Сотим Улуғзодаро аз рӯйи ихтисоси забон ва адабиёти рус дар 
мактабҳои миллӣ бо дипломи «аълочӣ» хатм намудааст. Аз соли 2019 то ин 
замон ба ҳайси мудири шуъбаи кор бо ҷавонони Донишкадаи давлатии 
забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода ва ҳамзамон, муаллими 
калони кафедраи назария ва таърихи адабиёти муассисаи мазкур фаъолият 
дорад. Аз соли 2019 ба ҳайси унвонҷӯи кафедраи назария ва таърихи 
адабиёти Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим 
Улуғзода ба пажӯҳиши илмӣ машғул аст.

Диссертатсия дар кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишкадаи 
давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода иҷро шудааст.

Роҳбари илмӣ: номзади илми филология, дотсенти кафедраи назария 
ва таърихи адабиёти Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи 
Сотим Улуғзода Олимӣ Хосият Ҳоким.

Муқарризони расмӣ: Холов Холмаҳмад Раҷабович, доктори илми 
филология, дотсенти кафедраи адабиёти ҷаҳони Муассисаи таълимии 
байнидавлатии таҳсилоти олии «Донишгоҳи (славянии) Россия ва 
Тоҷикистон» ва Бариева Мавлуда Хилватёровна, номзади илми филология, 
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дотсенти кафедраи илмҳои иҷтимоӣ ва гуманитарии Филиали Донишкадаи 
энергетикии Москва дар шаҳри Душанбе ба диссертатсия тақризи мусбат 
пешниҳод намудаанд.

Муассисаи пешбар: Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба 
номи Садриддин Айнӣ дар тақризи мусбати худ, ки аз ҷониби мудири 
кафедраи назария ва таърихи адабиёти факултети филология, доктори илми 
филология, профессор Солеҳов Ш. А., номзади илми филология, дотсенти 
кафедраи мазкур Саидов С., котиби илмии ҷаласа - номзади илми филология, 
дотсент Шоев А. ва имзою муҳри ректори муассиса, доктори илми таърих, 
профессор Ибодуллозода А.И. пешниҳод шудааст, қайд намудааст, ки 
диссертатсияи номзадии Киромудинов Зиёрат Қиёмуддинович дар мавзуи 
«Эҷодиёти Н.С. Тихонов бар мабнои равобити адабии тоҷику рус дар асри 
XX» ба талаботи бандҳои 31-37-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори 
Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ 
шудааст, мувофиқ буда, муаллифи он ба дараҷаи илмии номзади илми филология 
аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ сазовор мебошад.

Муқарризон ва муассисаи пешбар бо дарназардошти муқаррароти 
бандҳои 67-70 ва 74-75-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори 
Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ 
шудааст, интихоб ва таъин гардидаанд. Интихоби муқарризони расмӣ ва 
муассисаи пешбар ба он асоснок мегардад, ки онҳо мутахассисони бевоситаи 
соҳаи адабиётшиносӣ буда, дар корҳои илмию таҳқиқотӣ фаъолона иштирок 
менамоянд ва дар ин самт асару мақолаҳое таълиф кардаанд, ки мазмуну 
муҳтавои онҳо ба мавзуи диссертатсияи мазкур иртибот дорад.

Довталаби дараҷаи илмӣ доир ба мавзуи диссертатсия 7 мақолаи илмӣ 
ба нашр расонидааст, ки аз ин номгӯй 4 мақола дар маҷаллаҳои 
тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чоп расидаанд. Маводи интишоргардида нуктаҳои 
асосӣ, натиҷаҳо ва мазмуни диссертатсияро инъикос намуда, саҳми шахсии 
муаллифро собит менамоянд.

I. Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон:
[1-М]. Киромудинов, 3. Изҳори самимият дар мукотибаи ду шоир / 3. 

Киромудинов // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. - Душанбе, 2019. - №3 (80). - 
С. 164-168.

[2-М]. Киромудинов, 3. Мушкилоти масоили Шарқ ва ифодаи он дар 
андешаҳои адибони ҷаҳон / 3. Киромудинов // Паёми Донишгоҳи миллии 
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Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологи. - Душанбе, 2019. - № 4. - С. 258- 
260.

[3-М]. Киромудинов, 3. Нигоҳе ба «Ҳикояҳо дар бораи Покистон»-и Н. 
Тихонов / 3. Киромудинов // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи 
Носири Ҳусрав. - Бохтар, 2019. - №1. - С. 42-45.

[4-М]. Киромиддинов, 3. Нигоҳе ба тарҷумаи бадеӣ дар адабиёти тоҷик / 3. 
Киромудинов // Паёми Донишкадаи забонҳо. Силсилаи илмҳои филологӣ, 
педагогӣ ва таърих. - Душанбе, 2021. - №2. - С. 55-64.

II. Мақолаҳои муаллиф дар маҷмуаҳо ва нашрияҳои дигари илмӣ:
[5-М]. Киромудинов, 3. Арзиши робитаҳои адабӣ / 3. Киромудинов // Маводи 

конфренсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Филологияи Шарқ 
дар масири фарҳанг ва тамаддунҳо» (22.12.2020). - Душанбе, 2020. - С. 
493-495.

[6-М]. Киромудинов, 3. Рисолати шоирии Н. Тихонов - адиби сулҳпарвар / 3. 
Киромудинов // Маводи конфренсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ 
бахшида ба 110-солагии Қаҳрамони Тоҷикистон Мирзо Турсунзода. - 
Душанбе, 2021. - С.155-161.

[7-М]. Олимӣ, X. Киромудинов, 3. Ҷаҳони эҳсосоту андешаҳои мардуми ҳинд 
дар шеъри М. Турсунзода / X. Олимӣ, 3. Киромудинов // Маводи 
конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалии «Мирзо Турсунзода ва 
кишварҳои Шарқ». - Душанбе, 2021. - С. 198-205.

Ба автореферати диссертатсия аз муассиса ва муҳаққиқони зерин 
тақризҳо ба шурои диссертатсионӣ ворид шудаанд:

1. Тақризи номзади илми филология, дотсенти кафедраи фанҳои 
гуманитарии Донишгоҳи технологии Тоҷикистон Одинаев Нурмаҳмад 
мусбат буда, дар он ба баъзе камбудиҳои техникӣ ишора шудааст. Ба 
андешаи муқарриз, инчунин, норасоиҳои ҷузъӣ сатҳи илмии кори таҳқиқиро 
коҳиш намедиҳанд.

2. Тақризи номзади илми филология, директори Муассисаи давлатии 
«Пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилооти Вазорати фарҳанги 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» Аминов Абдуфаттоҳ низ мусбат буда, дар он эроду 
пешниҳодҳои зерин манзур шудаанд:

1. Унвони автореферат ва диссертатсия - «Эҷодиёти Н.С. Тихонов бар 
мабнои равобити адабии тоҷику рус дар асри XX» номгузорӣ шуда, ба назари 
мо, агар «Эҷодиёти Н.С. Тихонов ва нақшу таъсири он дар равобити адабии 
тоҷику рус дар асри XX» унвонгузорӣ мешуд, ба мақсад мувофиқ буд.
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2. Ҳарчанд дар чанд маврид сухан аз равобити адабӣ ва фарҳангӣ 
меравад, аммо шарҳу тавзеҳ ва баррасии масоили фарҳангӣ ба мушоҳида 
намерасад.

3. Ғалатҳои имлоӣ ва техникӣ дар саҳифаҳои 9, 13, 17, 18 ба назар 
мерасанд.

3. Дар тақризи номзади илми филология, ходими пешбари илмии 
Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии Академияи миллии илмҳои 
Тоҷикистон Ҳошимова Хуршеда дастовардҳои довталаб ва аҳаммияти 
назарию амалии таҳқиқ таъкид гардида, ба автореферат се эрод гирифта 
шудааст:

1. Ҳарчанд рисола унвони мушаххас ва конкрет гирифтааст, бештар 
бобҳои дуюм ва сеюм ба мазмуни рисола мувофиқат мекунанд;

2. Дар автореферат ғалатҳои имлоӣ дида мешавад. Аз чумла, дар 
саҳифаҳои 7, 9, 1. Пешниҳод менамоем, ки автореферат бори дигар аз рӯйи 
имлои нав таҷдиди назар гардад;

Баъзе ҷумлаҳо мантиқан хароб буда, илова бар ин, баъзан андешаҳо 
оҳанги публитсистӣ пайдо кардаанд.

Шурои диссертатсионй қайд менамояд, ки аз тарафи довталаби 
дараҷаи илмй дар асоси иҷро кардани таҳқиқи илмӣ:

- унвонҷӯ Киромудинов Зиёрат Қиёмуддинович бо истифода аз назарияҳо 
ва равишҳои илмӣ-таҳқиқотии маъмул ба омӯзиши рӯзгору фаъолияти 
эҷодӣ Н.С. Тихонов ва таъйини нақши ӯ дар таҳкиму рушди робитаҳои 
адабии халқҳои тоҷику рус пардохта, кори илмии аз нигоҳи 
адабиётшиносӣ арзишмандро ба анҷом расонидааст;

- таҳқиқи диссертатсионӣ дар асоси осори Н.С. Тихонов, тарҷумаи 
тоҷикии осори ӯ ба забони тоҷикӣ, мактубҳои адиби рус ба шоирони 
тоҷик, осори М. Турсунзода ва М. Миршакар дар иртибот ба масъалаи 
тасвири Шарқ сурат гирифта, эҷодиёти ин гурӯҳи адибон дар пояи 
назария ва равишҳои таҳқиқии муосир коркард карда шудааст.

- таъсирй андешаҳои сулҳпарваронаи Н.С. Тихонов ба адабиёти замони 
шуравӣ баррасй гардида, арзиши бадеию эстетикии онҳо, ҷаҳонбинӣ, 
осори манзуму мансур ва мазмуну мундариҷаи эҷодиёти шоири рус бо 
ашъори шоирони тоҷик муқоиса шудааст;

- теъдод ва мазмуну мундариҷаи мактубот, мухтассот ва дараҷаи 
корбурди анвои шеърӣ дар фаъолияти эҷодии шоир коркард ва муайян 
карда шудаанд;

- робитаҳои дӯстӣ ва эҷодии Н.С. Тихонов бо М. Турсунзода ва М. 
Миршакар, хидматҳои онҳо дар таблиғи мавзуи сулҳу дӯстӣ, пойдории 
ҳаёти осоишта дар манотиқи Шарқ таҳқиқу баррасй ёфтаанд;
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- осори Н.С. Тихонов ва тарҷумаи онҳо ба забони тоҷикӣ муқоиса ва 
баррасӣ гардида, сифати асарҳои тарҷумавӣ муайян шудаанд.
Аҳаммияти назарии таҳқиқ дар он зоҳир мешавад, ки маводи 

диссертатсия ва дастовардҳои илмии таҳқиқро дар баррасии масъалаҳои 
назарӣ ва таърихии алоқаманд ба эҷодиёти Н.С. Тихонов, дар омӯзишу 
пажӯҳиши равобити адабии тоҷику рус метавон мавриди истифода қарор 
дод. Натиҷаҳои таҳқиқ дар шинохту баррасии осори тарҷумавӣ ва таъини 
арзиши ҳунарию бадеии он маводи муфид медиҳад.

Дар ҷараёни тахдилу баррасии мавзуъ аз афкори назарӣ ва таҷрибаҳои 
илмии донишмандони ватанию бурунмарзӣ, аз ҷумла Е.Э. Бертелс, В.В. 
Бартолд, Н.И. Конрад, А. Самойлович, И.С. Брагинский, В.М. Жирмунский, 
М. Шакурӣ, С. Табаров, Ҳ. Шодиқулов, В. Самад, А. Давронов ва дигарон 
истифода шуда, андеша ва дастовардҳои илмии онҳо ҳамчун заминаҳои 
назарии таҳқиқ истифода шудаанд.

Дар диссертатсия тарзу усул ва шеваву равишҳои таҳқиқи таърихӣ- 
муқоисавии адабиётшиносӣ, китобхонаӣ, таҳлили сохторӣ, истидлолӣ, 
оморӣ, равонтаҳлилӣ, татбиқӣ ва дигар меъёрҳои писандидаи илмӣ истифода 
шудааст.

Аҳаммияти натиҷаҳои бадастовардаи довталаб барои дарёфти 
дараҷаи илмӣ дар амалия чунин тасдиқ карда мешавад, ки маводи 
манзуршуда, натиҷаи таҳқиқ ва хулосаҳои илмии он дар навиштани мақола, 
таълифи диссертатсияҳои илмӣ, таҳқиқи паҳлуҳои ҷудогонаи эҷоди бадеӣ ва 
навиштани китобҳои дарсӣ, таълифи китобҳо перомуни масъалаҳои равобити 
адабию тарҷумаи бадеӣ, дастурҳои таълимӣ барои донишҷӯёну магистрҳо, 
аспирантон ва унвонҷӯёни факултетҳои филологии донишгоҳу 
донишкадаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муассисаҳои таҳсилоти махсуси 
омӯзгорӣ метавонанд мавриди истифода қарор гиранд.

Баррасии эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ нишон доданд, ки дар 
таҳқиқи диссертатсионӣ аз консепсияҳои илмӣ ва назарияи адабиётшиносони 
хориҷию ватанӣ истифода шудаанд. Дар маҷмуъ, дараҷаи эътимоднокии 
натиҷаҳои таҳқиқ аз дақиқияти маълумот, мутобиқат намудани ҳаҷми маводи 
таҳқиқ, коркарди натиҷаҳои таҳқиқ, ҳаҷми интишорот ва интихоби методҳои 
таҳқиқ бармеояд. Хулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии натиҷаҳои 
таҳқиқи назарӣ пешниҳод гардидаанд.

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмиро дараҷаи дарки 
масъалаҳои дар диссертатсия баррасишуда, натиҷаҳо ва хулосаҳои асосии 
кор, муқаррароти ба ҳимоя пешниҳодшуда ва мустақил ифода шудани нуқтаи 
назари ӯ нисбат ба мавзуи таҳқиқ таъйид мекунанд.
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Саҳми шахсии муаллиф дар ҷамъоварӣ, таҳқиқ ва баррасии масъалаҳои 
меҳварӣ ва дар ин замина бо далелҳои муътамад муайян намудани саҳми 
Н.С. Тихонов дар рушду густариши робитаҳои адабии халқҳои тоҷику рус 
бармало маълум мегардад.

Муаллиф дар таҳияи равиши илмии баррасии масъалаҳо, таҳқиқи осори 
адибони тоҷику рус, муайян сохтани арзиши адабӣ ва ҳунарии тарҷумаҳо, ба 
низом даровардан ва ҷамъбаст кардани натиҷаҳои бадастомада, пешниҳоди 
маълумот ва фароҳам сохтани замина барои таҳқиқоти баъдӣ, интихоби 
мавод ва интишори натиҷаҳои таҳқиқ фаъолона иштирок намудааст.

Дар ҷаласаи шурои диссертатсионии 6В.КОА-020-И назди Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон аз 19 январи соли 2023 дар бораи сазовор донистани 
Киромудинов Зиёрат Қиёмуддинович ба дараҷаи илмии номзади илми 
филология қарор қабул карда шуд.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ дар шурои диссертатсионӣ 
13 нафар, аз ҷумла 5 нафар докторони илм аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 - 
Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ иштирок доштанд.

Дар овоздиҳӣ 13 нафар иштирок намуд. Аз 15 нафар аъзои ба ҳайати 
шурои диссертатсионӣ шомилбуда овоз доданд: тарафдор - 13 нафар, 
муқобил - нест, бетараф - нест, бюллетенҳои беэътибор - нест.

Раиси шурои 
доктори илми ! Мақсудов Бадриддин

Сироҷиддини Эмомали
Котиби илмии шурои 
доктори илми 

19.01.2023
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