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Қиёмуддинович дар мавзуи «Эҷодиёти Н.С. Тихонов бар мабнои равобити 
адабии тоҷику рус дар асри XX» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми 
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Таҷрибаи таърихию маданӣ ва адабии халқҳо дар тӯли асрҳо собит 
намудааст, ки халқу миллатҳои дунё дар ҳама давру замон дар канори ҳам 
зиндагӣ накардаанд. Ҳеҷ як адабиёт, аз ҷумла адабиёти тоҷик ҳам бидуни 
робита бо адабиёту фарҳанги халқҳои дигар ташаккул ва такомулу 
таҳаввул наёфтааст. Аз ин ҷиҳат, масоили ташаккул, таҳаввул ва 
ғановатмандии адабиёти миллиро тавъам бо адабиёти дигар халқиятҳо ва 
дарёфти омезиши арзишҳои таърихӣ, фарҳангӣ ва адабӣ накду таҳқиқ бояд 
кард. Ба қавли адабиётшинос ва робиташиноси тоҷик Матлубаи 
Мирзоюнус «Инсони эҷодкор ҳамеша ниёз ба таҷриба дорад ва мусаллам 
аст, ки идомаву такмили таҷоруби дигарон муҳимтарин омили пешрафти 
адабиёт хоҳад буд. Равобити халқҳо барои шиносоӣ бо дастовардҳои тозаи 
аҳли адаб ва табодули таҷриба миёни эшон мусоидат мекунад».

Муносибатҳои адабӣ, пеш аз ҳама, байни халқҳои ҳамсоя ва халқҳое, 
ки аз ҷиҳати забон, этнография, ойину эътиқод ва анъанаҳо ба ҳам 
наздиканд зуҳур ёфта, вобаста ба шароитҳои таърихию иҷтимоӣ ва 
фаъолияти тарафайн инкишоф ва ё таназзул меёбад. Ин ҷараён ба адабиёт 
ҳам бетаъсир намонда, вобаста ба ҳолати замон ва қудрату маҳорати 
суханварон дар адабиёт ҳам инъикос меёбад. Бинобар ин, адабиётшиносон 
ва робиташиносон ҳангоми омӯхтан ва тадқиқу таҳлили ҳодиса, масъала, 
равия ва таърихи робитаҳои адабӣ ба чунин хулоса омадаанд, ки иртиботи 
маънавии халқҳо ва миллатҳо эътибори ин ва ё он адабиётро поён набурда, 
балки ба он ҳусну маънии тоза зам менамояд.

Табиист, ки ин робитаҳои маънавӣ дар дар давру замонҳои мухталиф 
бо шаклҳои гуногун ба амал омада, боиси тавлиди равияҳои тозаи адабӣ, 
сабку услуб ва жанрҳои гуногуни бадеӣ гардидааст. Гуногунии зуҳуроти 
ҳодиса ва масъалаҳои иртиботи маънавии халқҳо вобаста ба ҷараёни
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зиндагӣ ва инкишофи таъриху маданияти онҳо ба ҳодисаи қонунии 
равобити адабӣ табдил меёбад. Боиси хурсандист, ки аксари шаклу 
қонунҳои равобити адабӣ қариб дар ҳама марҳилаҳои таърихи адабиёти 
тоҷик камол ёфтаанд ва имрӯз ҳам аз ҷониби муҳаққиқон мавриди 
омӯзишу пажӯҳиш қарор мегиранд. Таваҷҷуҳи Киромудинов Зиёратро 
омӯзишу таҳқиқи мавзуи муҳимму зарурӣ - равобити адабии тоҷику рус 
дар асри XX ба мабнои эҷодиёти Н.С. Тихонов ба худ ҷалб намуда, 
довталаби дараҷаи илмӣ бо роҳнамоӣ ва роҳбарии номзади илми 
филология, дотсент Олимӣ Хосият Ҳоким кори илмӣ-таҳқиқии хубе анҷом 
додааст.

Мубрамии мавзуи таҳқиқии Киромудинов З.Қ. дар он зоҳир меёбад, 
ки дар адабиётшиносии тоҷик баррасии густарда ва фарогири эҷодиёти 
Н.С. Тихонов дар занҷираи равобити адабии халқҳои тоҷику рус бори 
аввал сурат гирифтааст. Ба андешаи довталаби дараҷаи илмӣ «Дар 
шароити нави пасошуравӣ омӯзиши осори Н.С. Тихонов дар танқиди 
адабии тоҷик, мақолаҳои адабию публитсистӣ ва баромадҳояш роҷеъ ба 
муносибатҳои адабӣ, муносибати эҷодии шоир бо М. Турсунзода ва 
М.Миршакар, хидматҳои Н.С. Тихонов дар ташаккул ва инкишофи 
адабиёти сермиллати Шуравй, сифат ва аҳаммияти тарҷумаҳои адиб ба 
забони тоҷикӣ аҳаммияти хосса дорад. Ҳамзамон, таҳқиқи мукотиботи ин 
адибон барои омӯзиши шаклгирии робитаҳои адабӣ дар замони Шуравӣ 
ва мавзуъҳои ба мушкилоти Шарқ бахшидаи шоирони мазкур муҳим 
дониста мешавад» (диссертатсия, с. 4).

Ба назари мо, навгонии илмии диссертатсияи довталаби дараҷаи 
илмӣ дар он зоҳир меёбад, ки он дар адабиётшиносии тоҷик нахустин 
таҳқиқи ҷудогона буда, арзиши илмӣ ва адабии номаҳои С. Айнӣ ва М. 
Турсунзода мавриди таҳлили ҳамаҷониба қарор гирифта, вижагиҳои нома 
аз ҷониби ин эҷодкорони соҳибмактаб ва навъҳои нома: расмӣ, дӯстона ва 
саркушода, робитаи дӯстӣ ва эҷодии С. Айнӣ ва М. Турсунзода ва 
масъалаҳои дар номаҳо баёншуда баррасӣ шудаанд.
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Диссертатсияи Киромудинов Зиёрат 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, муҳокима 
ва натиҷагириҳои ҷолиби диққат ба назар мерасанд.

Дар муқаддимаи диссертатсияи Киромудинов Зиёрат мубрамии 
мавзуи таҳқиқ, дараҷаи таҳқиқи он, робитаи кор бо барномаҳо ва 
мавзуъҳои илмӣ, мақсаду вазифаҳо, объект ва предмети таҳқиқ, 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 таҳқиқи робитаҳои адабӣ 
аҳаммияти вижаи илмӣ доранд.

Боби якуми диссертатсия «Н.С. Тихонов ва муносибати ӯ ба 
адабиёти тоҷик» унвон дошта, дар он дар такя ба манобеъ ва таҳқиқоти 
қаблан анҷомёфта нақш ва муносибати адиб ба адабиёти халқҳои тоҷику 
рус таъйин шудааст. Фасли якуми ин боб «Мухтасари зиндагинома ва 
фаъолияти адабии Николай Тихонов» номгузорӣ шудааст ва баъзе 
масъалаҳои рӯхгору осори адибро фаро гирифтааст.

Муаллиф дар фасли дуюми боби якуми диссертатсия бо номи 
«Назари Н.С. Тихонов ба адабиёти тоҷик» робитаи адиби русро бо 
адабиёти тоҷик муайян намуда, қайд мекунад, ки «Н.С. Тихонов ба 
адабиёти тоҷик чун адабиёти дорои ғановати волои маънавӣ ва машҳуру
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маълум рағбати хосса дошт ва истеъдоди фитрии ин мардумро ҳеҷ гоҳ 
инкор накардааст» (диссертатсия, саҳ. 24).

Дар фасли сеюми боби якум, ки «Масъалаҳои пайвандҳои адабӣ дар 
мукотибаҳо» унвон дорад, баррасии мактубҳои Н.С. Тихонов ба Мирзо 
Турсунзода аҳаммияти сурат гирифтааст. Ба назари довталаби дараҷаи 
илмӣ маҳз дар мактубҳояш Н.С. Тихонов самимияти худро нисбат ба 
шоири тоҷик изҳор доштааст.

Боби дуюми диссертатсия «Таҷассуми масъалаҳои Шарқ дар осори 
Тихонов Н.С., Мирзо Турсунзода ва Мирсаид Миршакар» унвон дошта, аз 
3 фасл таркиб ёфтааст. Фасли аввали ин боб «Тасвири мушкилоти 
кишварҳои Шарқ дар ашъори Н.С. Тихонов» номгузорӣ шудааст.

Муаллифи диссертатсия бар ин назар аст, ки тасвири вазъи ногувори 
кишварҳои мазлум дар осори адибони шуравӣ хеле густарда сурат 
гирифта, ҳанӯз аз солҳои 30-юми қарни гузашта дар адабиёти шуравӣ 
қаҳрамонҳои нав бо ифодаи хусусиятҳои миллӣ ва фардияти озодихоҳ ба 
қалам дода мешаванд. Аз ҷумла, Н.С. Тихонов ва М. Турсунзода таърих ва 
анъанаҳои миллии мардуми Шарқро дар вақти сафарҳояшон меомӯзанд ва 
онро дар ашъори худ ба тасвир мегиранд.

Фасли дуюми боби мавриди назар «Мавзуи Шарқ дар эҷодиёти М. 
Турсунзода ва Н.С. Тихонов ба масъалаҳои ҳамоҳангии мавзуъ ва диди 
адабӣ» унвон дошта, дар он саҳми ду шоири мубориз дар густариши 
дӯстии байни миллатҳо ва сулҳу суботи ҷоме баррасӣ гардидааст. 
Муаллифи диссертатсия ба хидматҳои Н.С. Тихонов ва М. Турсунзода дар 
густариши робитаҳои адабии халқҳои тоҷику рус таваҷҷуҳи вижа зоҳир 
карда, нақши онҳоро дар ин самт назар ба дигар муосиронашон назаррас 
маънидод кардааст.

Дар боби сеюми диссертатсия - «Тарҷумаи осори Н.С. Тихонов ба 
забони тоҷикӣ» арзиши бадеӣ ва ҳунарии намунаҳои тарҷумавии осори 
Н.С. Тихонов таҳқиқ гардида, дар фасли аввал б масоили умумии 
тарҷумашиносӣ ва таърихи тарҷумаи дахл шудааст. Дар ин замина
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диссертант ба дар таълифоти Ҳ. Аҳрорӣ, Р. Ҳошим, М. Шукуров, А. 
Сайфуллоев, Э. Муллоқандов, 3. Муллоҷонова, В. Самад, Ш. Мухтор ва 
дигарон такя намудааст.

Фасли дуюми боби сеюм «Тарҷумаи тоҷикии осори мансури Н.С. 
Тихонов» унвон дошта, дар он осори мансури Н.С. Тихонов ва тарҷумаҳои 
тоҷикии он қиёсу таҳлил шудаанд.

Диссертант дар фасли сеюми боби сеюм «Шеърҳои Тихонов Н. ба 
забони тоҷикӣ») ба таъини фарқият ва баррасии ҷанбаҳои хосси ашъори 
тарҷумавӣ пардохтааст. Хуб аст, ки дар ин маврид ҳам ба таърихи 
тарҷумаи шеърҳо ва ҳам ба таҳлилу татбиқи онҳо бо матни асл таваҷҷуҳ 
зоҳир шудааст.

Дар фасли охири боби сеюм мухтассоти тарҷумаи достони «Киров бо 
мост» баррасӣ гардида, ба таърихи тарҷумаи достон ва мавзую муҳтавои 
он низ таваҷҷуҳ зоҳир шудааст.

Хулосаи диссертатсияи Киромудинов Зиёрат фарогири асоситарин ва 
муҳимтарин бардоштҳои илмии муаллиф буда, дар 15 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 бо нияти пешрафти корҳои таҳқии 
минбаъдаи муаллиф, зикри онҳоро зарур меҳисобем:

1. Ба назари мо, номи баъзе фаслу бобҳо каме тасҳеҳ мехоҳанд. Дар 
номи кор бояд масъалагузории илмӣ сурат мегирифт. Дар унвони кор дар 
қавсайн нишон додани масълаҳои меҳварии таҳқиқшаванда беҳтар буд. Ё 
ин ки номи фасли «Тасвири Шарқ дар шеъри Мирсаид Миршакар» он 
матлаберо, ки муаллиф дар назар дорад ва ба вазифаҳои таҳқиқие, ки 
назди худ гузоштааст, мувофиқат намекунад. Ин фасл ихтисор мегардид ва 
ё ба шакли дигар номгузорӣ мешуд, ба мақсад мувофиқ буд.
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2. Дар фасли якуми боби сеюми диссертатсия, ки «Аз таърихи 
тарҷума дар адабиёти давраи нави тоҷик» унвон гирифтааст, як навъ ворид 
шудан ба мавзуъ ва масъалаҳои асосӣ ба назар расад ҳам, бо вуҷуди ин, ба 
чунин шакл унвонгузорӣ шудани фасл чандон дуруст нест. Ин мавзуъ ва 
масъалаи хеле васеъ буда, онро наметавон ба шакли фаслу боби 
диссертатсия матраҳ кард.

3. Дар корбурди баъзе калимот ва таъбирот, аз ҷумла калимаи 
«нотакрор» хеле эҳтиёт бояд кард. Дар диссертатсия чунин ҷумлаҳоро 
мехонем: «Ашъори Тихонов падидаи нотакрор ва комилан мустақили 
қарни бистум аст» (диссертатсия, саҳ. 20); «Фаъолияти тарҷумонии шоир 
ва нависандагони замони шуравӣ собиқаи нотакрор дорад» (диссертатсия, 
саҳ. 80).

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

5. Гоҳе зимни баёни фикр дар диссертатсия ва автореферат калима ва 
истилоҳоти тавсифӣ зиёдтар мавриди корбурд қарор гирифта, ба назари 
мо, дар ин маврид аз тавсифу сифатчинӣ истиҳола бояд кард.

Ба таври умум, эродҳои зикршуда асосан ҷузъӣ ва ислоҳпазир буда, 
ҳангоми таҳия ва нашри монография ба назар гирифтани онҳо ба арзиш ва 
аҳаммияти илмию амалии кори таҳқиқии Киромудинов Зиёрат 
Қиёмуддиновичро 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.
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Хулоса, диссертатсияи номзадии Киромудинов Зиёрат 
Қиёмуддинович дар мавзуи «Эҷодиёти Н.С. Тихонов бар мабнои равобити 
адабии тоҷику рус дар асри XX» 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 расмӣ:
доктори илми филология, дотсенти
кафедраи адабиёти ҷаҳони
Муассисаи таълимии байнидавлатии
таҳсилоти олии «Донишгоҳи (славянии) ™
Россия ва Тоҷикистон» Холов Х.Р.

«29» декабри соли 2022.

Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
шаҳри Душанбе, кӯч. М. Турсунзода, 30. 
Тел.: (+992) 907-72-39-01
Е-шай: 1ю156@Н81.ги

Имзои Х.Р. Холовро тасдиқ менамоям:
сардори раёсати кадрҳои Муассис 
таълимии байнидавлатиитаҳси
«Донишгоҳи (славянии)
Россия ва Тоҷикистон» Рахимов А.А.

Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷ^^тбн^ 
шаҳри Душанбе, кӯч. М. Турсунзбд;
Тел.: (+992) 227-92-93
Сомонаи муассиса: гЬи.б
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