
ХУЛОСАИ ниҳоии
шурои диссертатсионии 6И.КОА-020 назди 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Парвандаи аттестатсионии №
Қарори шурои диссертатсионӣ аз 06.10.2022, №14

Барои сазовор донистани Сафарова Наргис Сайфуддиновна, шаҳрванди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии номзади илми филология.

Диссертатсияи Сафарова Наргис Сайфуддиновна дар мавзуи «Саидҷон 
Ҳакимзода ва хусусиятҳои ғоявию бадеии ашъори ӯ» барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти тоҷик; 
равобити адабӣ дар ҷаласаи шурои диссертатсионии 6В.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) 07 июли соли 2022, 
суратмаҷлиси №7 ба ҳимоя қабул гардидааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ Сафарова Наргис Сайфуддиновна 30-юми 
майи соли 1966 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудааст. Соли 1988 
факултети забон ва адабиёти тоҷики Институти давлатии педагогии шаҳри 
Кӯлоб ба номи Абуабудллоҳ Рӯдакӣ (ҳоло Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба 
номи Абуабдуллоҳ Рӯдакӣ)-ро бо ихтисоси муаллими забон ва адабиёти 
тоҷик хатм кардааст. Солҳои 2016-2020 ба сифати унвонҷӯи кафедраи 
назария ва адабиёти навини форсии тоҷикии факултети филологияи 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба кори таҳқиқӣ машғул шудааст. Аз соли 
2019 то ин замон ба ҳайси муаллими калони кафедраи назария ва таърихи 
адабиёти Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим 
Улуғзода фаъолият дорад.

Диссертатсия дар кафедраи назария ва адабиёти навини форсии 
тоҷикии факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон иҷро 
шудааст.

Роҳбари илмӣ: доктори илми филология, профессори кафедраи 
назария ва адабиёти навини форсии тоҷикии факултети филологияи 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, узви вобастаи АМИТ Кӯчарзода Аламхон.

Муқарризони расмӣ: Салихов Шамсиддин Аслиддинович - доктори 
илми филология, профессор, мудири кафедраи назария ва таърихи адабиёти 
факултети филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон 
ба номи Садриддин Айнӣ ва Аҳмадов Сафармад Гадомадович - номзади 
илми филология, дотсенти кафедраи адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии 
Бохтар ба номи Носири Хусрав. Муқарризони расмӣ ба диссертатсияи 
довталаби дараҷаи илмӣ тақризи мусбат пешниҳод намудаанд.

Муассисаи пешбар: Муассисаи давлатии таълимии «Дониптгоҳи 
давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» дар тақризи мусбати 
худ, ки аз ҷониби раиси ҷаласа - мудири кафедраи адабиёти муосири тоҷик, 
доктори илми филология, профессор Ӯлмасова З.Ҳ., эксперт — номзади илми 
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филология, дотсент Бобоева З.С., котиби илмии ҷаласа - номзади илми 
филология, дотсент Муродова М.Ҷ. ва имзою муҳри ректори муассиса, 
профессор Усмонзода А.И. пешниҳод шудааст, қайд намудааст, ки 
диссертатсияи номзадии Сафарова Наргис Сайфуддиновна дар мавзуи 
«Саидҷон Ҳакимзода ва хусусиятҳои ғоявию бадеии ашъори ӯ» ба талаботи 
бандҳои 31-37-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати 
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 назардошти муқаррароти бандҳои 
67-70 ва 74-75-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати 
Ҷумхурии 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 мақолаҳои зиёде таълиф кардаанд, ки 
мазмуну муҳтавои онҳо ба мавзуи диссертатсияи мазкур иртибот дорад.

Довталаби дараҷаи илмӣ доир ба мавзуи диссертатсия 10 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]. Сафарова, Н. Тасвири хонавода дар ашъори Саидҷон Ҳакимзода / Н. 

Сафарова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои 
филологӣ. - Душанбе: Сино, 2016. - №4/2 (199). - С. 221-225.

[2-М]. Сафарова, Н. Ашъори ватанхоҳии Саидҷон Ҳакимзода / Н.Сафарова // 
Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологй. - 
Душанбе: Матбааи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2017. - №4/2. - С. 
216-221.

[3-М]. Сафарова, Н. Масъалаҳои иҷтимоӣ дар ашъори Саидҷон Ҳакимзода / 
Н. Сафарова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои 
филологӣ. - Душанбе: Матбааи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2017. - 
№4/5.-С. 255-259.

[4-М]. Сафарова, Н. Тараннуми вахдат дар ашъори Саидҷон Ҳакимзода / Н. 
Сафарова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. - Душанбе: Матбааи 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2018. - №5. - С. 194-199.

II. Мақолаҳои муаллиф дар маҷмуа ва нашрияҳои дигари илмй:
[5-М]. Сафарова, Н. Тасвири хонавода дар ашъори Саидҷон Ҳакимзода / Н. 

Сафарова // Масъалаҳои мундариҷа дар адабиёти тоҷики даврони 
истиқлол (Мақолаҳо аз конференсияи ҷумҳуриявии Институти илмии 
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таҳқиқотии ДМТ, 2-юми декабри соли 2017). - Душанбе: Сино, 2018. - 
С. 86-95.

[6-М]. Сафарова, Н. Публитсистикаи Саидҷон Ҳакимзода / Н.Сафарова // 
Масъалаҳои жанр дар адабиёти даврони истиқлолият (Мақолаҳо аз 
конференсияи ҷумҳуриявии Институти илмии таҳқиқотии ДМТ, 1-уми 
декабри соли 2018). - Душанбе: Сино, 2019. - С. 101-110.

[7-М]. Сафарова, Н. Масъалаҳои иҷтимоӣ дар ашъори Саидҷон Ҳакимзода / 
Н. Сафарова // Маводи конференсияи илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Саидҷон 
Ҳакимзода ва масъалаҳои адабиёти муосири тоҷик» (ш. Кӯлоб, 15 июни 
соли 2019). - Душанбе: ПРОМЭКСПО, 2019. - С. 35-41.

[8-М]. Сафарова, Н. Публитсистикаи Саидҷон Ҳакимзода / Н.Сафарова // 
Маорифи Тоҷикистон. - 2019. - №4. - С. 53-57.

[9-М]. Сафарова, Н. Тасвири симои Пешвои миллат дар ашъори Саидҷон 
Ҳакимзода / Н. Сафарова // Саҳми Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар 
рушди илмҳои филологӣ (маҷмуаи мақолаҳо). - Душанбе: МДМТ, 2020. 
-С. 255-263.

[10-М]. Сафарова, Н. Мавқеи ҳаҷв дар ашъори Саидҷон Ҳакимзода / 
Н.Сафарова// Садои Шарқ. - 2021. - №4. - С. 150-155.

Ба автореферати диссертатсия аз муассиса ва муҳаққиқони зсрин 
тақризҳо ба шурои диссертатсионй ворид шудаанд:

1. Тақризи доктори илми филология, профессори кафедраи забони 
тоҷикии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон Саидҷаъфаров 
Озод Шовалиевич мусбат буда, дар он эродҳои зерин ба назар мерасанд:

1) Дар фасли 2-юми боби аввали диссертатсия муаллиф оид ба се 
маҷмуаи Саидҷон Ҳакимзода - «Лолаи сурх», «Сарчашма» ва «Ҷигаргӯша» 
маълумоти нисбатан муфассал дода, аммо дар хусуси дигар маҷмуаҳои шоир, 
аз ҷумла «Хирман», «Фидоӣ», «Сӯзи дил», «Садафмоҳ», «Кӯҳпора», «Чеҳраи 
субҳ», «Қадаҳи меҳр» ва амсоли инҳо маълумоти ниҳоят кӯтоҳ (дар ҳаҷми як 
ҷумла!) додааст; ҳол он ки унвони умумии боби мазкур ва бавижа фасли 2- 
юм марбут бар мероси адабии шоир аст. Хуб мебуд, муаллиф роҷеъ ба ҳамаи 
маҷмуаҳои шоир маълумоти муфассал медод.

2) Дар фасли 1-уми боби 3-юми диссертатсия, ки «Хусусиятҳои жанрии 
ашъори шоир» унвон дорад, муаллиф роҷеъ ба жанрҳои суннатии ашъори 
Саидҷон Ҳакимзода андешаронӣ намуда, дар ҳар жанре барои тақвияти фикр 
мисолҳои шоҳид меоварад. Аммо дар робита ба дубайтӣ, ки дар эҷодиёти 
шоир макоми калидиро ҳам доро набошад, аз мақоми назаррас бархурдор аст, 
аз ҷониби муаллифи кор ягон мисоли шоҳид оварда намешавад; ҳол он ки 
худи муаллиф дар фишурда қайд карда, ки дар эҷодиёти шоир дубайтӣ 80 
ададро ташкил медиҳад.

3) Дар кор баъзан ғалатҳои имлоӣ ба чашм мерасанд, ки онҳо, аслан, ба 
вожаҳои иқтибосӣ тааллуқ доранд. Аз ҷумла, исми шахси арабии 
Абуабдуллоҳ дар кор бо «у»-и дароз оварда шудааст (автореферат, саҳифаи 
4), ки бар тибқи ислоҳоти охирини имло дар вожаҳои арабӣ набояд ҳарфи 
мазкур мавриди истифода карор дода шавад. Ҳамчунин, вожаи «публисист» 
дар чанд ҷойи автореферат дар шакли «публитсист» оварда шудааст (аз 
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ҷумла, саҳифаи 11). Фикр мекунам, шакли «публисист» нисбат ба 
«публитсист» дар забони тоҷикӣ ва савтиёту овойи тоҷикӣ равонтар аст. Агар 
дар истилоҳи «дотсент» қабл аз «с» ҳарфи «т» омадааст, он ҳам рабт бо 
ҷанбаи савтию овойӣ ва ҷанбаи равонии он дорад. Қоидаи иловаи «т»-и зоид, 
ки дар мавриди «дотсент» мувофиқ аст, дар мавриди «публисист» мутобиқат 
намекунад, маҳз бар мабнои равонӣ дар талаффуз.

4) Дар автореферати кор, ҳамчунин, ғалатҳои грамматикию услубӣ низ 
ҷо-ҷо ба дида дармеоянд. Аз ҷумла, дар сархатти охири саҳифаи чаҳорум, 
муаллиф ҷумларо бо вожаи «мавод» оғоз намуда, онро дар феъли шумораи 
танҳо: «расид» анҷом мебахшад; ҳол он ки вожаи «мавод», агарчи дар забони 
имрӯзи тоҷикӣ дар шакли танҳо фаҳмида мешавад ва чунин ҳам қабул 
шудааст, дар шакл ҷамъ аст (ҷамъ аз «модда»). Бинобар ин, чунин тарзи 
истифода, аслан, ғалат аст, зеро мубтадо бо хабар ҳатман бояд татобуқи 
шуморавӣ дошта бошад.

2. Тақризи номзади илми филология, дотсенти кафедраи адабиёти 
тоҷики Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ Зулфиев 
Гадомад низ мусбат буда, дар он эроду пешниҳодҳои зерин манзур шудаанд:

1) Дар қисмати асосҳои назарӣ ва методологии таҳқиқ дар баробари 
усулҳои истифодашуда, методи шарҳи осори адабӣ низ зикр меёфт, хуб 
мебуд, чунки ба талаботи маводи таҳқиқшаванда мувофиқ аст.

2) Дар матн баъзе хатоҳои имлоӣ ба назар мерасад.
3. Дар тақризи номзади илми филология, ходими пешбари илмии 

шуъбаи таърихи адабиёти муосири Институти забон ва адабиёти ба номи 
Рӯдакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Набиев Абдухолиқ 
дастовардҳои довталаб ва аҳаммияти назарию амалии таҳқиқ таъкид гардида, 
се эрод пешниҳод шудааст:

1) Унвони корро низ тасҳеҳ карндан бад намешуд.
2) Дар автореферати диссертатсия баъзе ғалатҳои ҷузъии мантиқӣ ва 

техникӣ ба назар расиданд.
3) Дар тарҷумаи матни автореферат низ баъзе номувофиқатӣ мушоҳида 

гардид.
Шурои диссертатсионй қайд менамояд, ки аз тарафи довталаби 

дараҷаи илмӣ дар асоси иҷро кардани таҳқиқи илмӣ:
- унвонҷӯ Сафарова Наргис Сайфуддиновна бо истифода аз назарияҳо ва 

равишҳои илмӣ-таҳқиқотии маъмул ба омӯзиши рӯзгору фаъолияти 
эҷодии Саидҷон Ҳакимзода ва таҳлилу таҳқиқи хусусиятҳои ғоявию 
бадеии ашъори ӯ пардохта, кори илмии аз нигоҳи адабиётшиносӣ 
арзишмандро ба анҷом расонидааст;

- таҳқиқи диссертатсионӣ дар асоси маҷмуаҳои ашъори Саидҷон 
Ҳакимзода - «Лолаи сурх» (1964), «Сарчашма» (1983), «Ҷигаргӯша» 
(1987), «Хирман» (1989), «Достони Сангак» (1993), «Фидоӣ» (1993), 
«Сӯзи дил» (1996), «Садафмоҳ» (1996), «Кӯҳпора» (1996), «Чеҳраи 
субҳ» (1997), «Қадаҳи меҳр» (1998), «Нури чашм» (1999) ва «Куллиёт»- 
и шоир (2009) сурат гирифта, эҷодиёти шоир дар пояи назария ва 
равишҳои таҳқиқии муосир коркард карда шудааст.
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- зиндагинома, пайроҳаи эҷодӣ ва мероси адабии Саидҷон Ҳакимзода 
баррасӣ гардида, хусусиятҳои ғоявию бадеии ашъори шоир муайян 
гардидаанд;

- ҷойгоҳи Саидҷон Ҳакимзода дар адабиёти нимаи дуюми асри XX ва 
иртиботи эҷодиёти адиб ба ҳаёти иҷтимоии ин давра таҳқиқу баррасӣ 
ёфтаанд;

- меросбарӣ ва навпардозиҳои Саидҷон Ҳакимзода дар мисоли ашъори 
суннатӣ ва шаклҳои нави шеърӣ исбот шудаанд;

- мухтассот ва дараҷаи корбурди шаклҳо ва анвои адабӣ дар фаъолияти 
эҷодии шоир коркард ва муайян карда шудаанд;

- ҳунари шоирии Саидҷон Ҳакимзода дар мисоли истифода аз воситаҳои 
гуногуни тасвири бадеӣ баррасӣ ва таҳқиқ гардидаанд.
Аҳаммияти назарии таҳқиқ дар он зоҳир мешавад, ки маводи 

диссертатсия, натиҷаҳои таҳқиқи илмӣ ва равиши таҳқиқии муаллиф зимни 
пажӯҳиши адабиёти ҳамин давра ва омӯзиши масъалаҳои ҳамгун дар таърихи 
адабиёти давраи навини тоҷик ба адабиётшиносон, унвонҷӯён ва 
докторантон ҳамчун маводи назарии илмӣ ёрӣ расонида метавонад.

Дар ҷараёни таҳлилу баррасии мавзуъ осори илмию назарии олимону 
муҳаққиқони ватанию хориҷӣ, бахусус, асару мақолаҳои В. Г. Белинский, Б. 
В. Томашевский, Л. И. Тимофеев, М. М. Бахтин, А. В. Луначарский, С. 
Шамисо, Ш. Нуъмонӣ, А. Шеърдӯст, С. Табаров, М. Шакурӣ, X. Шарифов, Р. 
Мусулмониён, А. Сатторзода, X. Асозода, А. Кӯчарзода, А. Маҳмадаминов 
ва дигарон дар ҳалли масоили назарӣ омӯхта ва истифода шудаанд.

Дар диссертатсия аз методҳои муқоисавӣ-таърихӣ, омӯзиши типологии 
жанрҳо ва консепсияи таҳлилу таҳқиқи асари бадеӣ 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 метавонанд дар 
навиштани мақола, таълифи диссертатсияҳои илмӣ, таҳқиқи паҳлуҳои 
ҷудогонаи шеъри муосири тоҷик, таълифи китобҳои дарсӣ ва китобҳо 
перомуни адабиёти давраи шуравӣ ва замони Истиқлол, дастурҳои таълимӣ 
барои донишҷӯёну магистрантҳо, аспирантон ва унвонҷӯёни факултетҳои 
филологии донишгоҳу донишкадаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муассисаҳои 
таҳсилоти махсуси омӯзгорӣ мавриди истифода қарор гиранд.

Баррасии эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ нишон доданд, ки дар 
таҳқиқи диссертатсионӣ 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. Саҳми фардии муаллиф, 
ҳамчунин, дар он зоҳир меёбад, ки ӯ дар ҷараёни ҷамъоварии маводи зарурӣ, 
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дастабандии мавзуӣ, таъйини тарҳи кор, навиштани мақола ва ҷамъбасти 
умумии мавзуъ мустақилият зоҳир карда, дар мавридҳои зарурӣ аз маслиҳати 
роҳбари илмӣ баҳраманд шудааст. Муносибати методологии муаллиф нисбат 
ба мавзуи мавриди таҳқиқ саҳми шахсии ӯ дар омӯзиши мавзуъ буда, барои 
ҳалли илмии масъала замина фароҳам овардааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ дар муайян намудани арзиши адабӣ ва 
ҳунарии ашъори Саидҷон Ҳакимзода, ба низом даровардан ва ҷамъбаст 
кардани натиҷаҳои бадастомада, пешниҳоди маълумот ва пешфарзҳо барои 
таҳқиқоти баъдӣ, интихоби мавод ва интишори натиҷаҳои таҳқиқ 
дастовардҳои назаррас дорад.

Дар ҷаласаи шурои диссертатсионии 6В.КОА-020-И назди Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон аз 06 октябри соли 2022 дар бораи сазовор донистани 
Сафарова Наргис Сайфуддиновна 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.

Котиби илмии шуро 
доктори илми филол 

06.10.2022

Мақсудов Бадриддин.

Сироҷиддини Эмомалӣ.

Раиси шурои диссертатс 
доктори илми
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