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мавзуи «Масъалаҳои адабиётшиносӣ дар мукотиботи Садриддин Айнӣ ва 
АбулқосимЛоҳутӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 

филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.01.- Адабиёти тоҷик

Номанигорӣ ҳамчун жанри адабӣ дар таърихи тамаддуни форсии 
тоҷикӣ собиқаи куҳан дошта, дар тӯли беш аз ҳазор сол ин анъана қатъ 
нагардидааст. Номаҳои сершуморе, ки то ҳанӯз - дар ганҷинаи 
китобхонаҳои манотиқи мухталиф нигоҳдорӣ мешаванд, аз таърихи 
қадима ва пурбори ин падидаи иҷтимоӣ шаҳодат медиҳанд. Чун асрҳои 
гузашта дар қарни XX низ номанигорӣ дорои шукӯҳу равнақ буд, ки 
имрӯз мактуботи зиёде дар дастрас дорем ва онҳо андешаи моро таъйид 
менамоянд. Дар асри мозӣ як гурӯҳи адибоне қадам ба арсаи адабиёт 
ниҳоданд, ки дар радифи осори адабиву илмӣ мактуботи зиёдеро ба 
мерос гузоштаанд, ки дар онҳо вазъи сиёсии замон, дараҷаи амалкарди 
забони адабӣ, масоили адабиётшиносӣ ва ғайра мундариҷ шудаанд. 
Бурҳони қотеи ин гуфтаҳо метавонад фаъолияти ҳадафмандонаи устод 
Садриддин Айнӣ бошад, ки дар баробари мероси арзишманди илмиву 
адабӣ, номаҳои зиёде ба олимону адибон навиштааст, ки то кунун 
аҳамияти бузурги илмиву таърихиро молик мебошанд ва аз рушду 
равнақи номанигорӣ дар ин замон шаҳодат медиҳанд.

Мусаллам аст, ки мукотиботи устод Айнӣ бо аҳли зиёи замони худ 
дар сатҳи баланд сурат гирифта буд ва дар номаҳои хеш масъалаҳои 
мубрами замонро мавриди баррасӣ қарор додааст. Чунонки дар номаҳои 
сершумораш бо Абулқосим Лоҳутӣ чандин масъаларо матраҳ намудааст, 
ки масоили адабиётшиносӣ аз ҳамин қатор мебошанд. Дуруст аст, ки 
баъзе паҳлуҳои фаъолияти номанигории устод Айнӣ ва мактубҳои 
навиштааш ба баъзе олимону шоирон аз ҷониби адабиётшиносон 
И.Брагинский, К.Айнӣ, Х.Айнӣ, Р.Х,ошим, Р.Фиш, А.Деҳотӣ, М.Осимӣ, 
Х.Отахонова, С.Солеҳов, Н.Аслонова ва дигарон баррасӣ шуда бошад 
ҳам, вале аксаран онҳо ба нашри номаҳо иктифо намуда, пажӯҳиши 
мазмуну муҳтавои онҳо аз мадди назари эшон дур мондааст.

Бо дарназардошти мубрамияти омӯзиши мазмуну мундариҷаи 
мукотиботи устод Садридцин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ унвонҷӯ 
Наимова Фарзона Меҳрубоновна ба ин масъала таваҷҷуҳ намуда, 
рисолаи. номзадии хешро ба таҳқиқи масъалаҳои адабиётшиносӣ дар 
мукотиботи ин саромадони адабиёти муосири тоҷик таҳсис додааст, ки 
шоистаи таҳсину тамҷид аст.

Рисолаи Ф.Наимова «Масъалаҳои адабиётшиносӣ дар мукотиботи 
Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ» унвон дошта, сохтори он аз 
муқаддима, се боб, зербобҳо, хулоса ва феҳристи адабиёт тарҳрезӣ 
шудааст. Дар муқадцимаи он масъалаҳои мубрамии мавзуи таҳқиқ, 
дараҷаи омӯзиш, мақсаду вазифаҳо, объекту предмет, асосҳои 
назариявию методологӣ, сарчашмаву масоили дигар мавриди баррасии 
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амиқ қарор гирифтаанд, ки аз дақиқкориву жарфнигарии муаллиф 
шаҳодат медиҳанд.

Дар боби аввал «Равобити дӯстӣ ва эҷодии С.Айнӣ ва А.Лоҳутӣ», ки 
фарогири шаш фасл мебошад, шарҳи ҳоли ин адибони тавоно дар асоси 
мактубҳояшон, рӯзгори Айнӣ дар солҳои шахспарастии Сталин ва 
инъикоси саргузашту эҷодиёти А.Лоҳутӣ дар навиштаҳояш ба Айнӣ аз 
назари тадқиқ гузаронида шудааст, ки дорои арзиши баланди илмиву 
амалӣ мебошанд. Ҳамчунин дар боби фавқуззикр аз шахсиятҳое ёд 
шудааст, ки дар илму адаби тоҷик соҳибмақом буданд ва ғайр аз ин, 
онҳое, ки бо сабаби анҷом додани корҳои ғайричашмдошт номашон дар 
мукотибот тазаккур ёфтааст.

«Афкори адабию эстетикии С.Айнӣ ва А.Лоҳутӣ» унвони номи боби 
дувуми рисолаи мавриди тақриз буда, фарогири панҷ фасл мебошад. 
Унвонҷӯ дар ин боби рисола афкори адабию эстетикии ин 
абарустодонро, ки дар мукотиботашон дарҷ гардидааст, таҳлилу 
баррасӣ намудааст. Мусалламан дар мукотиботи эшон чанд масъалаи 
марбут ба адабиётшиносӣ, минҷумла анъана ва навоварӣ, мундариҷа ва 
шакли шеър, омӯзиши мероси адабӣ, таъйини ҳуқуқи тоҷикон ба мероси 
гузашта, таҳқиқи осори адибони классики форсу тоҷик инъикос 
гардидааст, ки ба маърази пажӯҳиш кашидани онҳо аҳамияти калони 
илмӣ дорад. Ғайр аз ин, дар боби мазкур дидгоҳи устод Айнӣ ба 
эҷодиёти А.Лоҳутӣ ва умуман дабиёти муосири тоҷик ва назари Лоҳутӣ 
ба мероси Айнӣ пажӯҳиш шудааст, ки баъзе паҳлуҳои фаъолияти эҷодии 
онҳоро равшан менамояд.

Боби сеюми рисола «Масъалаҳои забони тоҷикӣ дар мукотиботи 
С.Айнӣ ва А.Лоҳутӣ» номгузорӣ шудааст, ки он аз се фасл иборат 
мебошад. Ногуфта намонад, ки забони тоҷикии адабӣ ва сарнавишти он 
яке аз масъалаҳои меҳварӣ дар фаъолияти адабиву илмии Садридддин 
Айнӣ ба шумор меравад. Таъкид гардидааст, ки Айнӣ ҳамчун асосгузори 
адабиёти муосири тоҷик бо эҷодиёти пурмуҳтавои хеш дар рушду 
инкишофи забони адабӣ хидмати мондагор намудааст. Дар фасли якуми 
боби сеюм «Ақидаҳои С.Айнӣ доир ба забони асари бадеӣ ва 
хусусиятҳои он» андешаҳои Айнӣ доир ба забону услуби асарҳои бадеӣ 
ва хусусиятҳои асарофаринӣ мавриди тақиқ қарор гирифтаанд. Инчунин 
дар ин боб масъалаи ҷараёни тадвини «Луғати нимтафсилии тоҷикӣ 
барои забони адабии тоҷик», зарурати шарҳу тавзеҳи луғатҳо аз ҷониби 
устод Айнӣ, ки дар батни номаҳо дарҷ шудааст, баррасӣ гардидаанд.

Дар қисмати хулоса ба таври мукаммалу муфассал, аз ҳар бобу 
зербобҳо дар даҳ банд ҷамъбастҳои илмӣ пешниҳод шудааст, ки аз 
вусъати мутолиа ва дақиқии баррасиҳои муаллиф гувоҳӣ медиҳанд.

Номгӯи адабиёти илмӣ ва бадеӣ мувофиқи талаботи ин намуди кор 
тартиб дода шудааст.

Дар баробари дастовардҳо дар рисола чанд норасоиҳои ҷузъӣ ба 
назар мерасанд, ки ислоҳи онҳо арзиши илмии корро афзуда, сатҳи 
илмии рисоларо боло хоҳанд бурд:
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1. Дар қисмати асосии таҳқиқ (саҳ. 9) гуфта шудааст, ки боби якум аз 
чор фасл иборат аст, аммо мушоҳида нишон дод, ки ин боб аз шаш фасл 
(саҳ. 13-14) иборат мебошад ва ин камбудӣ дар варианти русӣ (саҳ. 14) 
низ ҷой ёфтааст.

2. Боби сеюми рисола «Масъалаҳои забони тоҷикӣ дар мукотиботи 
С.Айнӣ ва А.Лоҳутӣ» номгузорӣ шудааст, ки ба андешаи мо ба унвони 
диссертатсия мувофиқ нест. Зеро аз номи рисола бар меояд, ки дар он 
масъалаҳои адабиётшиносӣ мавриди пажӯҳиш қарор гирифтаанд, аммо 
боби сеюм пурра ба зикри масоили забони тоҷикӣ дар мукотиботи ин 
устодон бахшида шудааст.

Камбудиҳои фавқуззикр ҳусни рисоларо коҳиш намедиҳанд ва 
ислоҳшаванда ҳастанд. Рисола дар сатҳи баланд, бо услуби илмӣ таълиф 
ёфтааст ва ҷамъбасту хулосаҳои мудаллал ва эътимодбахш мебошад.

Хулоса, автореферати Наимова Фарзона , Меҳрубоновна 
«Масъалаҳои адабиётшиносӣ дар мукотиботи Садриддин Айнӣ ва 
Абулқосим Лоҳутӣ» тадқиқоти анҷомёфта ба ҳисоб рафта, ба талаботи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҷавобгӯ аст ва муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илми филология аз рӯи ихтисоси 10.01.01. -Адабиёти 
тоҷик мебошад.
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