
ХУЛОСАИ ШУРОИ ОЛИМОНИ ФАКУЛТЕТИ ФИЛОЛОГИЯИ
донишгоҳи миллии тоҷикистон

Диссертатсияи Наимова Фарзона Меҳрубоновна дар мавзуи «Масъалаҳои 
адабиётшиносӣ дар мукотиботи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутй» 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 
- Адабиёти тоҷик дар кафедраи назария ва адабиёти навини форсии тоҷикии 
факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон анҷом дода шудааст.

Наимова Фарзона Меҳрубоновна соли 2015 факултети филологияи 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро аз рӯйи ихтисоси филолог, муаллими забон ва 
адабиёти тоҷик хатм намуда, аз соли 2016 то соли 2019 ба сифати аспиранти шуъбаи 
рӯзонаи кафедраи назария ва адабиёти навини форсии тоҷикии факултети филологияи 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва аз соли 2019 то соли 2021 ба ҳайси омӯзгори фанни 
забон ва адабиёти тоҷик дар МТМУ №5-и ноҳияи Панҷ фаъолият намудааст. Аз 
соли 2021 то ба ин замон дар МДТ «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати 
Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода» ба ҳайси коргузори кафедраи 
китобхонашиносӣ ва библиографияшиносии факултети китобдорӣ ва 
иттилоотшиносӣ фаъолияти дорад.

Роҳбари илмии аспирант доктори илми филология, профессори кафедраи назария 
ва адабиёти навини форсии тоҷикии факултети филологияи Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон Маҳмадаминов Абдулҳай Саидович мебошад.

Мавзуи диссертатсия дар шурои олимони факултети филологияи Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон дар таърихи 12.04.2016 бо қарори №7 тасдиқ карда шудааст.

Муҳтавои асосии диссертатсия дар 13 мақолаи муаллиф, аз ҷумла 12 мақола 
дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос ёфтааст.

Диссертатсияи Наимова Фарзона Меҳрубоновна дар мавзуи «Масъалаҳои 
адабиётшиносӣ дар мукотиботи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лохутӣ» барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 - 
Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ дар ҷаласаи кафедраи назария ва адабиёти 
навини форсии тоҷикии факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 
03 майи 2021, суратҷаласаи №12 баррасӣ ва ба ҳимоя тавсия шудааст.
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Диссертатсия дар ҷаласаи васеи шурои олимони факултети филологияи 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо иштироки муқарризони холис - доктори илми 
филология, профессори кафедраи таърихи адабиёти тоҷики факултети 
филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Низомӣ Муҳриддин Зайниддин ва 
номзади илми филология, дотсенти кафедраи забон ва адабиёти тоҷики 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ Ҳамроев 
Равшан Замонович муҳокима гардид. Аз маърузаи аспирант, саволу ҷавоб, 
баромади муқарризони холис ва муҳокимаи диссертатсия

чунин натиҷагирй карда шуд:
Номаҳои Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ фарогири афкори адабӣ- 

эстетикии онҳо буда, арзиши махсуси илмӣ дошта, зимни таҳқиқи мавзуъ ва 
масъалаҳои гуногуни илми адабиётшиносӣ ба онҳо такя намудан мумкин аст. 
Муҳтавои номаҳои ин ду чеҳраи адабӣ аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки аз як тараф, 
онҳо бо аҳли илму адаб, ходимони давлатию ҷамъиятӣ, оммаи меҳнаткашон ва 
зиёиёну толибилмон пайваста дар робита қарор дошта, аз тарафи дигар, оид ба 
масъалаҳои баҳсталаб ва гиреҳҳои нокушодаи адабиёти тоҷик ва адабиётшиносии 
он ибрози назар намудаанд. Бинобар ин, аз лиҳози масъалаҳои адабиётшиносӣ 
мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор додани мукотибаи Садриддин Айнӣ ва 
Абулқосим Лоҳутӣ, бешубҳа, идомаи ҳадафмандонаи мактаби айнишиносӣ ва 
ибтикори наҷибу зарурӣ мебошад. То ба ҳол мутахассисон ва хонандагон танҳо аз 
қисме аз номаҳои ин адибон огоҳ буда, аз бисёр мактубҳои арзишманди онҳо 
иттилоъ надоранд. Дар ин асос метавон таъкид кард, ки таҳқиқи густардаи ин 
мавзуъ дар заминаи номаҳои С. Айнӣ ва М. Турсунзода, ки дар диссертатсияи 
Наимова Ф.М. ба он таваҷҷуҳ шудааст, аз ҷумлаи вазифаҳои муҳимми илми 
адабиётшиносӣ мебошад.

Дар адабиётшиносии тоҷик масъалаи марбут ба нома ва номанигорӣ 
саҳифаи тоза набуда, корҳои илмӣ-таҳқиқӣ низ анҷом ёфтаанд. Масъалаи мазкур 
дар адабиётшиносии мо дар заминаи номанигорӣ дар адабиёти классикии тоҷик 
ба риштаи таҳқиқ кашида шуда, ҳанӯз дар асоси маводи адабиёти муосири тоҷик, 
хусусан, адабиёти давраи шуравии тоҷик бо истифода аз равишҳои тозаи илмӣ 
корҳои бунёдӣ ва илмӣ-таҳқиқӣ анҷом наёфтаанд.. Дар адабиётшиносии замони 
шуравии тоҷик фаъолияти номанигории устод Айнӣ дар ду шакл баррасӣ 
шудааст. Нахуст, чопи номаҳои С. Айнӣ ба адибони тоҷик, ки ин падида ҳанӯз дар 
замони зиндагии нависанда ба расмият даромада, имкони шиносоӣ ба онҳоро 
фароҳам овардааст. Дувум, таҳқиқи ин падида дар зимни таҳқиқоти 
адабиётшиносон дар робита ба дигар фаъолиятҳои устод Айнӣ сурат гирифтааст.

Дар диссертатсияи номзадии Наимова Ф.М. ба аҳаммияти илмӣ, адабӣ, 
фарҳангӣ ва таърихии номаҳои С. Айнӣ ва А. Лоҳутӣ таваҷҷуҳи махсус равона 
гашта, оид ба масъалаҳои равобити эҷодии адибон, арзиши номаҳо ва мавқеи
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онҳо дар миёни таълифоти ин ду суханвар, андешаҳои адабиётшиносӣ, омӯзиши 
таърихи адабиёти гузашта ва осори адибони муосир ибрози назар шудааст ва 
натиҷагириву хулосаҳои арзишманди илмию назариявӣ ва амалӣ баён гардидаанд. 
Аз ин ҷиҳат, таҳқиқи диссертатсионии Наимова Ф.М. ба мавзуи мубрами илмӣ 
бахшида шуда, мукотибаи С. Айнӣ ва А. Лоҳутӣ ба таври зарурй баррасӣ гардида, 
арзиши илмию адабӣ ва таърихию фарҳангии номаҳо таъин гардида, аз аҳаммияти 
махсус доштани ин кори таҳқиқӣ гувоҳӣ медиҳад.

Мақсади аслии таҳқиқи диссертатсионй ба шакли муфассал ба таҳлилу 
баррасӣ гирифтани мукотиботи С. Айнӣ ва А. Лоҳутӣ, инчунин баррасии 
масъалаи ҳамкориву равобити эҷодии суханварон ва таъини нақшу мақоми онҳо 
дар соҳаи адабиётшиносӣ маҳсуб меёбад. Барои расидан ба ин ҳадафҳо муаллифи 
диссертатсия дар назди худ чунин вазифаҳо гузоштааст:
- баррасии равобити дӯстӣ ва эҷодии устод Айнӣ ва А. Лоҳутӣ, ки бо мақсади 

муайян намудани саҳифаҳои тозаи зиндагиномаи С. Айнӣ ва А. Лоҳутӣ ва 
равобиташон бо ҳамзамонон сурат гирифтааст;

- мурури мухтасар ба зиндагиномаи С. Айнӣ дар солҳои мудҳиши таъқибот, ки 
дар номаҳои устод Айнӣ зикр шудаанд;

- баррасии афкори адабию эстетикии С. Айнӣ ва А. Лоҳутӣ дар мукотибот, анъана 
ва навовариҳои А. Лоҳутӣ аз нигоҳи устод Айнӣ, мундариҷа ва шакли шеър аз 
назари С. Айнӣ;

- таҳқиқи чеҳраҳои машҳури адабиёти классикии форсу тоҷик дар номаҳо;
- баррасии номаҳо аз нигоҳи бозтоби масъалаҳои таърихӣ ва адабии замон, ки 

омӯзиши мероси адабӣ ва таъини ҳуқуқи гоҷикон ба осори адабии гузаштаро 
фаро гирифтаанд;

- баррасии андешаҳои А. Лоҳутӣ оид ба осор ва маҳорати адабии С. Айнӣ;
- таҳқиқи масъалаҳои марбут ба масъалаҳои забони тоҷикӣ: забон ва услуби 

асари бадеӣ, тафсилоти таълифи луғати забони адабии тоҷик, зарурати шарҳу 
тавзеҳи луғатҳо аз ҷониби С. Айнӣ дар номаҳо.

Муаллифи диссертатсия ба ҳимоя нуктаҳои асосй ва меҳвариеро пешниҳод 
намудааст, ки дар илми адабиётшиносӣ аҳаммияти махсуси илмӣ доранд.

Навгонии илмии таҳқиқ дар он зоҳир меёбад, ки бори нахуст фаъолияти 
номанигории устод Айнӣ, махсусан, мукотибаи ӯ бо А. Лоҳутӣ дар шакли таҳқиқи 
диссертатсионӣ мавриди омӯзиш ва таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст. Дар 
ҷараёни таҳқиқ диссертант ба аҳаммияти илмию адабӣ ва таърихию фарҳангии 
номаҳои С. Айнӣ ва А. Лоҳутӣ аҳаммияти махсус дода, вижагиҳои номаҳо ва 
фаъолияти номанигории ин адибонро муайян карда тавонистааст. Таҳқиқи 
диссертатсионии мазкур аз ҷиҳати масъалагузориҳо, мавзуи интихобшуда, метод 
ва равишҳои таҳқиқ ва натиҷагириҳо аҳаммияти махсуси илмӣ дорад.
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Баррасиҳои дар диссертатсия суратгирифта, нуктаҳои асосии ба ҳимоя 
пешниҳодшаванда, хулоса ва тавсияҳои манзуршуда, таҳлилу баррасии номаҳо, 
муҳокимаю хулосаҳо, асосноккунии назария ва андешаҳои баёншуда аз саҳми 
шахсии довталаб дар таҳқиқ шаҳодат медиҳанд.

Диссертатсия дар асоси принсипҳои таърихӣ ва дигар ҷараёнҳои 
инноватсионие навишта шудааст, ки дар таҷрибаи корҳои илмӣ мусбат арзёбӣ 
шудаанд. Диссертант дар ҷараёни таҳқиқ аз методҳои таҳлилӣ ва таърихӣ- 
муқоисавӣ, ки ҳангоми омӯзиш ва баррасии осори илмӣ васеъ татбиқ мешаванд, 
истифода намудааст.

Арзиши назариии диссертатсия дар он зоҳир меёбад, ки андешаҳо ва 
хулосаҳои бадастовардаи диссертант ҷанбаҳои назарии омӯзиши афкори 
адабиётшиносии С. Айнӣ ва А. Лоҳутиро тақвият мебахшанд. Ҳамчунин, маводи 
диссертатсия ва хулосаҳои бадастовардаи муаллиф дар аснои таҳқиқ ва таъини 
нақши номаҳои С. Айнӣ ва А. Лоҳутӣ дар адабиётшиносии муосири тоҷик ба 
унвонҷӯёну муҳаққиқон ёрӣ мерасонад.

Арзиши амалии диссертатсия дар он зоҳир меёбад, ки аз маводи 
диссертатсия ва хулосаҳои илмии он ҳангоми таълифи китобҳои дарсии 
мактабҳои миёна ва олӣ, асарҳои илмӣ ва дастурҳои таълимӣ метавон истифода 
кард. Дар баробари ин, диссертатсия дар таълими фанҳои таърихи адабиёти 
тоҷик, равобити адабӣ, таърихи тарҷума, назария ва амалияи тарҷумаи бадеӣ, курс 
ва семинарҳои тахассусӣ, таълифи корҳои курсӣ ва рисолаҳои хатму магистрӣ ба 
устодону донишҷӯён ва магистрантону аспирантони факултетҳои филологию 
рӯзноманигорӣ ёрӣ расонда метавонад.

Мавзуи диссертатсияи пешниҳодгардида ба доираи мавзуъ ва масъалаҳои 
таҳқиқии шиносномаи ихтисоси илмии 10.01.01 - Адабиёти тоҷик; равобити 
адабӣ комилан мувофиқ мекунад.

Диссертатсия дар доираи корҳои илмӣ-таҳқиқии кафедраи назария ва 
адабиёти навини форсии тоҷикии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон таълиф шуда, 
дар асоси ин нақша марҳала ба марҳала иҷро гардидааст.

Автореферати диссертатсия ва мақолаҳои нашрнамудаи муаллиф муҳтавои 
асосии диссертатсияро инъикос менамоянд.

Хулоса, шурои олимони факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
кори диссертатсионии Наимова Фарзона Мсҳрубоновнаро кори илмӣ-таҳқиқии 
муҳим ва арзишманд меҳисобад. Диссертатсия ва автореферати Наимова Ф.М. дар 
мавзуи «Масъалаҳои адабиётшиносӣ дар мукотиботи Садриддин Айнӣ ва 
Абулқосим Лоҳутӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз 
рӯйи ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ 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, мувофиқат дошта,

4



шурои олимон дар асоси тақризҳои мусбат ва баромади муқарризони холис - 
доктори илми филология Низомӣ Муҳриддин Зайниддин ва номзади илми 
филология Ҳамроев Равшан Замонович онро барои ҳимоя ва дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илми филология ба шурои диссертатсионии 6В.КОА-020-И назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон пешниҳод менамояд.

Хулоса дар ҷаласаи васеи шурои олимони факултети филологияи Донишгох.и 
миллии Тоҷикистон қабул гардид.

Иштирок доштанд: 21 нафар аъзои шурои олимон.
Натиҷаи овоздиҳй: «тарафдор» - 21 нафар, «зид» - нест, «бетараф» - нест, 

қарори №11, аз 30.06.2022.

Сироҷиддини Эмомали.
Раиси шурои олимон, 

доктори илми филология,

Муқарризони холис: 
доктори илми филология, 
кафедраи таърихи адабиётй 
факултети филологияи 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Номзади илми филология, дотсенти 
кафедраи забон ва адабиёти тоҷики 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории 
Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ

Котиби илмии шуро, 
номзади илми филология, дотсент

Ҳамроев Р. 3.

Мавлонзода Ш. М.

Имзоҳои С. Эмомалӣ, М.З. Низомӣ ы 
Ш. Мавлонзодаро тасдиқ мекуна

/бардори раёсати кадрҳо ва корҳои
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Суроға: 734025, Ҷумҳурии Точикистон, 
шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17.
Телефон: (+992-37) 221-62-25; факс: 227-15-10.
Е-таП: т£о@Тпи.11
«<2У» июли соли 2022.

Имзои Ҳамроев Р.З.-ро тасдиқ мекунам: 
сардори раёсати кадрҳо ва корҳои 
махсуси Донишгоҳи давлатии омӯзгори 
Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ
Суроға: 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
шаҳри Душанбе, хиёбон Рӯдакй, 121
Тел: +992(37) 224-13-83; +992(37) 224-18-01.
Е-таП: т£о@ири.1:|;

июли соли 2022.

Низомӣ М. 3.

Тавқиев Э. III.

|^4устафозода А.
корҳои /оД

МАХСУС !

* V
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