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Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода

Диссертатсияи Киромудинов Зиёрат Қиёмуддинович “Н.С. Тихонов 

ва адабиёти тоҷик” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти тоҷик, равобити адабӣ 
дар кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишкадаи давлатии 

забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода ба анҷом расидааст. 

Киромудинов Зиёрат Қиёмуддинович ба ҳайси мудири шуъбаи кор бо 
ҷавонони Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим 

Улуғзода кор карда истодааст. Киромуддинов 3. Қ. соли 2016 факултети 
журналистикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва соли 2019 факултети 

филологияи руси Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи 
Сотим Улуғзодаро хатм карда, соҳиби касбҳои”журналист” ва 
“омӯзгори забон ва адабиёти рус дар мактабҳои миллӣ” гардидааст.

Роҳбари илмӣ - Олимӣ Хосият Х,оким - номзади илмҳои филологӣ, 
дотсенти кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишкадаи давлатии 

забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода.

Мавзуи диссертатсия дар ҷаласаи Шӯрои олимони Донишкадаи 
давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода аз 25- уми 

декабри соли 2018, қарори № 5 тасдиқ шудааст.

Аз муҳокимаи диссертатсия чунин натиҷагирӣ карда шуд:

Аҳамияти мавзуъ аз он иборат аст, ки масъалаҳои заминаҳои 

назариявӣ ва таърихи омӯзиши равобити адабии тоҷику рус, муносибати 

эҷодии Тихонов Николай, таҳқиқи осори ӯ дар танқиди адабии тоҷик, 

мақолаҳои адабию публитсистӣ ва баромадҳояш роҷеъ ба муносибатҳои 
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адабӣ, омӯзиши осори дар нашрияҳо ба забони тоҷикӣ тарҷума гардида, 

муносибати эҷодии шоир бо Мирзо Турсунзода, хидматҳои Н.С. 

Тихонов дар барқароргардӣ ва инкишофи адабиёти сермиллати шӯравӣ 

мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст.

Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ. Дар шароити нави пасошӯравӣ 

омӯзиши таърихии робитаҳои фарҳангию адабии Шӯравӣ ба хотири 

такмил додани муносибатҳои миллӣ ва таҳкими дӯстии байни миллатҳо 

муҳим дониста мешавад. Нақш ва аҳамияти чунин шаклҳои 

муносибатҳои адабӣ, аз қабили тарҷума, робитаҳои адабӣ, сафарҳои 

гурӯҳҳои эҷодӣ, вохӯриҳо, иштирок дар ҳаёти фарҳангии мардумони 

бародар, рӯзҳо, ҳафтаҳо, даҳаҳои адабиёти бародарон, муносибатҳои 

дӯстонаи адибони гуногунзабон дар раванди умумии рушд ва 

бойгардонии мутақобилаи адабиёти гуногунзабон дар осори Тихонов Н. 

С. муайян карда шудаанд.

Замони Шӯравӣ яке аз марҳилаҳои асосӣ дар рушди муносибатҳои 

адабии муосир ба шумор меравад, зеро баробари тарҷумаи осори зиёди 

ҳам адабиёти рус ва ҳам адабиёти ҷаҳонӣ имконияти муоширати адабии 

шоиру нависандагони тоҷику рус пайдо гардида буд.

Барои ҳалли масъалаи фавқ ва расидан ба ҳадаф чунин вазифаҳо дар 
пеш гузошта шуд:

- муайян намудани заминаи назариявӣ ва таърихи омӯзиши 

масъалаҳои муносибатҳои адабии тоҷику рус дар замони Шӯравӣ;

- тадқиқи дараҷаи тарҷума дар замони Шӯравӣ ва баррасии 

аҳамияти он аз диди имрӯз;

- муайян кардани манбаъҳои ташаккули таъсири Шарқ ба 

ҷаҳонбинии Тихонов Н. С.;

- таҳлил ва тафсири ғояҳои аслии сулҳпарваронаи Мирзо 
Турсунзода ва Тихонов Н. С.;

- таҳлили ҳадафҳои инсонпарварии Н. С. Тихонов ва саҳми он дар 

адабиёти собиқ кишварҳои Шӯравӣ;

- омӯзиши дараҷаи таъсирпазирии адабиёти шӯравӣ ба ашъори 
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шоирони тоҷик;

- таҳқиқи мақолаҳои адабӣ, публитсистӣ ва баромадҳои Тихонов Н. 

С. роҷеъ ба адабиёт ва фарҳанги тоҷик;

- муайян намудани арзиши бадеии тарҷумаҳои осори Тихонов Н. С. 

ба забони тоҷикӣ.

Натиҷаҳои таҳқиқоти рисоларо дар улуми адабиётшиносӣ, 

фарҳангшиносӣ, барои таълифи китобҳои дарсии академӣ ва 

донишгоҳии таърихи адабиёти тоҷик, робитаҳои адабӣ ва фарҳангӣ 

метавон истифода намуд.

Рисола тибқи методи анъанавии адабиётшиносӣ ва муқоисавӣ- 

таърихӣ корбаст шудааст. Дар рисола асарҳои адабиётшиносӣ, 

публитсистӣ ва таърихӣ истифода гардида, муҳаққиқ кӯшиш намудааст, 

ки дар доираи андешаҳои тозае роҷеъ ба робитаҳои бадеӣ, хусусан, 

андешаҳои назариявии М. Бахтин, Д. С. Лихачёв, Н. И. Конрад, А. Н. 

Самойлович, И. С. Брагинский, В. М. Жирмунский, М. Шукуров, С. 
Табаров, X. Шариф, А. Сатторзода, Ш. Мухторов, А. Кучаров, А. 

Маҳмадаминов, А. Сайфуллоев, X. Шодиқулов, В. Самад, А. Давронов, 

М. Зайниддинов ва дигарон истифода гардидааст.

Навоварии таҳқиқ дар он зоҳир мешавад, ки бори нахуст заминаҳои 

назариявӣ ва таърихи омӯзиши равобити адабии тоҷику рус, дараҷаи 

таҳқиқи осори Тихонов Н.С. дар танқиди адабии тоҷик, мақолаҳои 

адабию публитсистӣ ва баромадҳои шоир роҷеъ ба адабиёт ва фарҳанги 

тоҷикон, таъсири мундариҷавии онҳо ба адабиёти тоҷик, омӯзиши осори 

ӯ дар нашрияҳо ба забони тоҷикӣ ва муносибати эҷодии шоир бо М. 

Турсунзода, хидматҳои Н. С. Тихонов дар барқароргардӣ ва инкишофи 

адабиёти сермиллати шӯравӣ ва вежагиҳои тарҷумаи осори Н.С. 

Тихонов мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

Аҳамияти назарӣ ва натиҷаҳои амалии таҳқиқ дар он таҷассум 
гардидааст, ки маводи диссертатсияро метавон барои таълифи китобҳои 
дарсӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва донишгоҳӣ аз 
таърихи адабиёти тоҷик, навиштани рисолаҳои илмии доктории дараҷаи 
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РйВ, магистрӣ, рисолаҳои хатми донишгоҳӣ, комплексҳои таълимӣ, 
корҳои курсӣ дар факултетҳои филологӣ, дар ҷараёни таълими дарсҳо аз 
фанҳои таърихи адабиёт, адабиётшиносӣ, сабкшиносӣ, аз ҷумла таърихи 

адабиёти тоҷик, робитаҳои адабӣ ва монанди он истифода бурдан 

мумкин аст. Дар ин замина, осори шоир таҳлил шуда, қонунияти назарӣ 

ва амалии таҷассуми симои адиб ва равшанфикрони даврони 

тасвиргардида муайян карда шудааст.
Диссертатсияи Киромуддинов 3. Қ. кори илмии ба анҷомрасида 

буда, барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи 
ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти тоҷик, равобити адабӣ мувофиқ аст.

А) Мақолаҳои дар маҷаллаҳои тақризшаванда:
[1-М]. Киромуддинов, 3. Изҳори самимият дар мукотибаи ду шоир // Паёми 

Донишгоҳи омӯзгорӣ. - 2019. - №3 (80). - С. 164-168.188К 2219-5408
[2-М]. Киромуддинов, 3. Мушкилоти масоили Шарқ ва ифодаи он дар 

андешаҳои адибони ҷаҳон / З.Киромуддинов // Паёми Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филолгӣ. - 2019. - № 4. - С. 258- 
260.188И 2413-516Х.

[3-М]. Киромуддинов, 3. Нигоҳе ба «Ҳикояҳо дар бораи Покистон»-и 
Н.Тихонов / З.Киромуддинов // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба 
номи Носири Хусрав. - 2019. - №1. - С.42-45.188И 2663-5534.

[4-М]. Киромудинов, 3. Нигоҳе ба тарҷумаи бадеӣ дар адабиёти тоҷик / 
З.Киромуддинов // Паёми Донишкадаи забонҳо. - 2021. - №2. - С. 55- 
64.188И 2226-9355.

Б) Мақолаҳое, ки дар нашрияҳои дигар чоп шудаанд:
[5-М]. Киромуддинов, 3. Арзиши робитаҳои адабӣ / З.Киромуддинов // 

Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ дар мавзуи 
“Филологияи Шарқ дар масири фарҳанг ва тамаддунҳо”(22.12.2020). - 
Душанбе, 2020. - С.493-495

[6-М]. Киромуддинов, 3. Рисолати шоирии Н.Тихонов - адиби сулҳпарвар / 
З.Киромуддинов // Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ 
бахшида ба 110-солагии Қаҳрамони Тоҷикистон Мирзо Турсунзода / 
Маҷмуаи мақолаҳо аз конференсияи байналмилалии илмӣ -амалӣ 
бахшида ба 110 -солагии Қаҳрамони Тоҷикистон Мирзо Турсунзода 
(ш.Душанбе, 03 -04 майи 2021). - Душанбе, 2021. - С. 155-161.
Кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишкадаи давлатии 

забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода рисолаи Киромудинов 
Зиёрат Қиёмуддиновичро кори илмии ба итмомрасидаи муҳимму 
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пураҳамияте меҳисобад, ки дар сатҳи хуби илмию таҳқиқотӣ таълиф 
шуда, ба ҳамаи талаботи кори диссертатсионӣ ҷавобгӯ аст. Дар ин 

замина, диссертатсияи мазкурро барои дифоъ аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 - 
Адабиёти тоҷик, равобити адабӣ барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илми филология тавсия менамоянд.

Дар ҷаласа иштирок доштанд: 18 нафар.

Натиҷаи овоздиҳӣ: “тарафдор” - 18 нафар, “муқобил” - 0 нафар, 

суратмаҷлиси №7, аз 25-уми феврали соли 2022.

Раиси ҷаласа, номзади илмҳои 
филологӣ, дотсент, мудири кафедраи ?
назария ва таърихи адабиёт Шамсов Н. С.
Котиби ҷаласа, номзади илмҳои 7
филологӣ, муаллими калони кафедраи 
назария ва таърихи адабиёт ҳ- V Боев Ш. Э.
Имзои Шамсов Н.С. ва Боев Ш. Э.-ро 
тасдиқ мекунам:

Мудири шуъбаи кадрҳот 
ба номи С.Улуғзода 
Суроға: 734019, ш.Душанбе, 
Ф.Муҳаммадиев 17/6., 

Наҷмуддинов Ш. М.

тел.(+992915480377) 232-50-00;
Е-та11:811ат8ОУ1960@та11.ги. 26. 02. с. 2022
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,ИҚ МЕКУНАМ»
онишгоҳи миллии
•н, профессор

ХУЛОСАИ 
донишгоҳи миллии тоҷикистон

Диссертатсияи «Н.С. Тихонов ва адабиёти тоҷик» барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 - 
Адабиёти тоҷик дар кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишкадаи 
давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода ба анҷом 
расидааст.

Киромиддинов Зиёрат Қиёмуддинович соли 2016 факултети 
журналистикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро аз рӯйи ихтисоси 
журналист ва соли 2019 факултети филологияи руси Донишкадаи давлатии 
забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзодаро аз рӯйи ихтисоси 
омӯзгори забон ва адабиёти рус дар мактабҳои миллӣ хатм кардааст. Ӯ аз 
соли 2017 то соли 2018 сармуҳаррири маҷаллаи “Соҳибкор”-и 
Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат ва аз соли 2019 то ба ин ҷониб ба 
сифати мудири шуъбаи кор бо ҷавонони Донишкадаи давлатии забонҳои 
Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода фаъолият намуда, ҳамзамон, аз 
соли 2018 ҳамчун унвонҷӯйи кафедраи назария ва таърихи адабиёти 
Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода ба 
корҳои илмӣ-таҳқиқӣ машғул аст.

Роҳбари илмии 3. Киромиддинов номзади илми филология, дотсенти 
кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишкадаи давлатии забонҳои 
Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода Олимӣ ХосиятҲоким мебошад.

Мавзуи диссертатсия дар шӯрои олимони Донишкадаи давлатии 
забонҳои Тоҷикистон ба номи С. Улуғзода аз 25.12.2018, қарори №5 
тасдиқ шудааст.
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Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба диссертант Киромиддинов Зиёрат 13 
октябри соли 2021, №160 маълумотномаи супоридани имтиҳонҳои номзадӣ 
додааст.

Аз муҳокимаи диссертатсия чунин натиҷагирӣ карда шуд:
Пайвандҳои адабӣ дар замони Иттиҳоди Шӯравӣ ҳарчи бештар 

ташаккул ва рушд ёфта, адабиёти давраи нави тоҷик низ дар ин замина 
ба дигаргунӣ ва таҳаввулоти чашмрас дучор омадааст. Дар баробари ин, 
дар тӯли таърих адабиёти форсу тоҷик ба адабиёти кишварҳои гуногуни 
Осиёи Миёна ва Аврупо низ таъсиргузор будааст. Дар ин давра тадриҷан 
сифати забони тарҷумаи осори бадей беҳтар гардида, адабиёти муосири 
тоҷик аз ҳисоби тарҷумаҳои нав ғановатманд гардидааст.

Дар марҳилаи нави таърихӣ, яъне асри XXI, омӯзиш ва таҳқиқи 
масъалаҳои равобити адабии тоҷику рус, муайян намудани нақши 
эстетикии он ва таъйини арзиши илмию адабӣ ва фарҳангии мукотиботу 
муоширати адибон аз ҷумлаи масъалаҳои хеле муҳим аст. Равобити 
эҷодӣ ва дӯстии Н.С. Тихонов бо адибони тоҷикон, махсусан, бо М. 
Турсунзода дар ташаккули пайвандҳои адабию фарҳангии тоҷику рус 
қобили таъкид ва шоистаи таҳқиқ аст.

Накду таҳқиқи осори Н.С. Тихонов дар танқиди адабӣ ва 
адабиётшиносии тоҷик, баррасии мақолаҳои адабию публитсистӣ ва 

баромадҳои ӯ роҷеъ ба равобити адабӣ, муносибати эҷодии шоир бо М. 
Турсунзода ва М. Миршакар, нақшу хидматҳои Н.С. Тихонов дар 
рушди адабиёти сермиллати Шӯравӣ, таъйини сифат ва аҳаммияти 
тарҷумаи осори адиб ба забони тоҷикӣ аз ҷумлаи масъалаҳои мубрами 
илми адабиётшиносӣ маҳсуб меёбанд.

Ба шакли муфассал ба таҳлилу баррасӣ гирифтани нақш ва 
аҳаммияти шаклҳои муносибатҳои адабӣ, аз қабили тарҷума, робитаҳои 

адабӣ, сафарҳои адибон, вохӯриҳо, иштирок дар ҳаёти фарҳангии 
халқҳои ба ҳам наздик, Рӯзҳо, Ҳафтаҳо, Даҳаҳои адабӣ, муносибатҳои 
дӯстонаи адибони гуногунзабон дар раванди умумии рушд ва 
бойгардонии мутақобилаи адабиёти гуногунзабон дар осори Н.С.
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Тихонов мақсади аслии таҳқиқи диссертатсионӣ ва вазифаи 
аввалиндараҷаи муаллифи он маҳсуб меёбад. Барои расидан ба ин 
ҳадафҳо унвонҷӯй дар назди худ чунин вазифаҳо гузоштааст:

- баррасии рӯзгор ва осори Н.С. Тихонов;
- таъйини манбаъҳои ташаккули таъсири Шарқ ба ҷаҳонбинии Н.С. 

Тихонов;
- таҳлил ва тафсири ғояҳои аслии сулҳпарваронаи М. Турсунзода ва 

Н.С. Тихонов;
- таҳлили ҳадафҳои инсонпарварии Н.С. Тихонов ва нақши он дар 

адабиёти собиқ кишварҳои Шӯравӣ;
- омӯзиши дараҷаи таъсирпазирии адабиёти Шӯравӣ ба ашъори 

шоирони тоҷик;
- таҳқиқи мақолаҳои адабӣ, публитсистӣ ва баромадҳои Н.С. Тихонов 

роҷеъ ба адабиёт ва фарҳанги тоҷик;
- таҳқиқи вазъи тарҷума дар замони Шӯравӣ ва баррасии аҳаммияти он 

аз диди имрӯз;
- муайян намудани арзиши бадеии тарҷумаҳои осори Н.С. Тихонов ба 

забони тоҷикӣ.
Ба сифати мавод ва ё сарчашмаҳои асосии таҳқиқ осори Н.С. 

Тихонов, мактубҳои суханвар ва тарҷумаи осори ӯ ба забони тоҷикӣ 
мавриди истифода қарор гирифтаанд.

Ҳамчунин, зимни баррасии масъалаҳои ба мавзуи таҳқиқӣ 
рабтдошта аз асарҳои илмии шарқшиносону адабиётшиносони ватанию 
хориҷӣ, китобҳои таърихи адабиёт, осори таҳқиқотии марбут ба 
равобити адабӣ ва тарҷумаи бадеӣ, осори М. Турсунзода ва 
М.Миршакар дар иртибот ба масъалаи Шарқ самаранок истифода 
намудааст.

Асосҳои назариявӣ ва методологии ин диссертатсияро асарҳои 
илмию назариявии муҳаққиқони ватанию хориҷӣ, аз қабили Е.Э. 
Бертелс, В.В. Бартолд, Н.И. Конрад, А.Н. Самойлович, И.С. 
Брагинский, В.М. Жирмунский, М. Шакурӣ, С. Табаров, Ҳ. Шодиқулов,
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В. Самад, А. Давронов, М. Зайниддинзода ва дигарон ташкил медиҳад. 
Муаллифи диссертатсия дар раванди таҳқиқ аз методҳои анъанавии 
адабиётшиносӣ ва муқоисавӣ-таърихй истифода намуда, ба таҷриба ва 
дастовардҳои илмию методии муҳаққиқони зикршуда такя кардааст.

Навоварии таҳқиқ дар он зоҳир меёбад, ки дар диссертатсияи 
мавриди назар бори нахуст дараҷаи таҳқиқи осори Н.С. Тихонов 
муайян гардида, мақолаҳои адабию публитсистӣ ва баромадҳои шоир 
роҷеъ ба адабиёт ва фарҳанги тоҷикон, таъсири мундариҷавии онҳо ба 

адабиёти тоҷик, омӯзиши осори ӯ дар нашрияҳо ба забони тоҷикӣ ва 
муносибати эҷодии шоир бо М. Турсунзода ва М. Миршакар ва 
вижагиҳои тарҷумаи осори Н.С. Тихонов ба забони тоҷикй баррасӣ 
шудаанд.

Диссертатсияи номзадии 3. Киромиддинов аз чанд ҷиҳат 
аҳаммияти вижа дошта, арзиши назариаш дар он зоҳир меёбад, ки 
таҳқиқи масъалаҳои матраҳшаванда ва равиши таҳқиқии муаллиф дар 
омӯхтани масъалаҳои ҳамгуни таърихи тарҷума, равобити адабӣ, 
таърихи адабиёти давраи навини тоҷик ва адабиёти халқҳои собиқ 
ИҶШС барои адабиётшиносон, тарҷумашиносон, муҳаққиқони самти 
робитаҳои адабӣ ва унвонҷӯёну донишҷӯён ёрӣ расонида метавонанд.

Арзиши амалии диссертатсия дар он зоҳир меёбад, ки аз маводи 
фароҳамомада, баҳсу мунозира, натиҷаи таҳқиқ ва хулосаҳои илмии 
муаллифро дар аснои навиштани мақола, таълифи диссертатсияҳо, 
навиштан ва мураттаб сохтани китобҳои дарсиву васоити таълимӣ дар 
донишгоҳу донишкадаҳо, омода намудани матни лексияҳо аз таърихи 
адабиёти тоҷику рус, таърихи тарҷума, робиташиносӣ, курс ва 
семинарҳои махсус дар мактабҳои олӣ истифода бурдан мумкин аст.

Нуктаҳои асосӣ ва муҳтавои таҳқиқ дар 6 мақолаи муаллиф, аз ҷумла 
4 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос 
ёфтаанд, ки рӯйхати онҳо дар зер оварда мешавад:
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[1-М]. Киромиддинов, 3. Изҳори самимият дар мукотибаи ду шоир / 3. 
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Кафедраи назария ва адабиёти навини форсии тоҷикии Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон диссертатсияи Киромиддинов Зиёрат Қиёмуддиновичро 
дар мавзуи «Н.С. Тихонов ва адабиёти тоҷик» кори анҷомёфтаи илмӣ ва 
муҳимму зарурй меҳисобад, ки дар сатҳи хуби илмию таҳқиқӣ таълиф шуда, 
ба талаботи кори диссертатсионӣ ҷавобгӯ мебошад. Дар ин замина, 
диссертатсияи мазкур ба ҳимоя аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти тоҷик 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология тавсия мешавад.

Хулоса дар ҷаласаи кафедраи назария ва адабиёти навини форсии 
тоҷикии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон қабул гардид.
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