
ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи Киромудинов Зиёрат Қиёмуддинович дар 

мавзуи «Эҷодиёти Н.С. Тихонов бар мабнои равобити адабии тоҷику рус 

дар асри XX», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми 

филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ 

пешниҳод шудааст.

Тарҷума ва равобити адабӣ дар рушду таҳаввули адабиёти муосири 

тоҷик таъсир ва нақши назаррас дорад. Дар шароити нави пасошуравӣ 

омӯзиши осори Н.С. Тихонов, баррасии мақолаҳои адабию публитсистӣ 

ва баромадҳояш роҷеъ ба муносибатҳои адабӣ, муносибати эҷодии шоир 

бо М. Турсунзода ва М.Миршакар, таъйини 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 шудааст.

Кори илмӣ-таҳқиқии Киромудинов Зиёрат Қиёмуддинович дар 

маҷмуъ ба пажӯҳиши хусусияти осори тарҷумавӣ, робитаи адабию 
эҷодии адибони тоҷику рус бахшида шудааст.

Автореферат ва диссертатсияи Киромудинов Зиёрат 

Қиёмуддинович дар мавзуи «Эҷодиёти Н.С. Тихонов бар мабнои 

равобити адабии тоҷику рус дар асри ХХ»-ро дар раванди 
адабиётшиносии имрӯз ҳам аз нигоҳи мавзуъ ва ҳам аз лиҳози маводи 

пажӯҳишӣ икдоми назаррасу ҷолиб маънидод намудан мумкин аст.

Аз маълумоти дар автореферат дарҷшуда бармеояд, ки 

диссертатсияи Киромудинов Зиёрат Қиёмуддинович дар мавзуи аз 

муқаддима, тавсифи умумии таҳқиқ, се боб, хулоса, тавсияҳо оид ба 

истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқ ва рӯйхати адабиёту нашри 
таълифоти илмӣ доир ба мавзуъ иборат аст.
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Довталаби дараҷаи илмӣ Киромудинов Зиёрат Қиёмуддинович дар 

муқаддимаи автореферати диссертатсия вазифаҳои пажӯҳишии худро 

мушаххас баён намуда, муҳимияти мавзуъ ва шеваю усулҳои таҳқиқро 
баён кардааст.

Таҳқиқ ва муайян намудани вижагиҳои осори Н.С.Тихонов, 

пайванди адабии Н. С.Тихонов бо адибони тоҷик, мукотиботи онҳо ва 

таърихи тарҷумаҳои осори Н. С.Тихонов ба забони тоҷикӣ ба таҳқиқи 

густардатари масоили равобити адабии халқҳои тоҷику рус мусоидат 

менамояд.
Автореферати мавриди назар, ки аз ҷониби унвонҷӯ Киромудинов 

Зиёрат Қиёмуддинович таҳия шудааст, маҳз ба ҳамин мавзуъ бахшида 

шуда, кӯшиш ва таҳқиқи навбатӣ дар самти таъйини нақши робитаҳои 
адабӣ ва тарҷума дар адабиёти муосир, мухтассоти мукотиботи адибон 
ва таъйини сифату арзиши осори тарҷумавӣ мебошад.

Довталаби дараҷаи илмӣ зимни таҳқиқ ва иҷрои вазифаҳои дар 

наздаш гузошташуда аз дастовардҳо ва осори илмию назарии муътамади 

муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ, ба монанди Е.Э.Бертелс, В.В. Бартолд, 

Н.И. Конрад, А.Н. Самойлович, И.С. Брагинский, В.М. Жирмунский, М. 

Шакурӣ, С. Табаров, Ҳ. Шодиқулов, В. Самад ва А. Давронов ва 

дигарон бисёр бо мавқеъ истифода намудааст. Автореферат ва 

диссертатсия ҳамчунин бо дастрасӣ ба воситаҳои муосири технологияҳои 

иттилоотӣ-комуникатсионӣ бо тарзу усулҳои муосири илмӣ таҳия 

гардида, барои соҳаҳои гуногун маводи зиёд ва пурқимат дода 

метавонад.

Диссертант ба хотири амиқ ва ҳамаҷониба дарк гардидани 

муҳтавои ин ё он масъалаи матраҳшаванда ҳар фаслро бо муқаддима 

оғоз намуда, дар охир онро бо хулосаи хеле муъҷази илмй ҷамъбаст 

намудааст. Аз муҳтавои автореферати диссертатсия бармеояд, ки 

муаллиф бо сабки хуби илмӣ ошноӣ дошта, ба он вазифаҳое, ки дар 
назди худ гузоштааст, комёб гардидааст.
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Албатта, дар баробари дастовардҳои зиёд аз мутолиаи 
автореферати диссертатсия маълум мегардад, ки дар он бархе 

камбудиҳои техникӣ роҳ ёфта, сатҳи илмии кори таҳқиқиро коҳиш 

намедиҳанд. Умедворем ин камбудиҳои ҷузъӣ аз ҷониби Киромудинов 

Зиёрат Қиёмуддинович мавриди бознигарӣ ва таҳриру такмил қарор 

дода хоҳанд шуд.
Автореферат ва диссертатсияи Киромудинов Зиёрат 

Қиёмуддинович дар мавзуи «Эҷодиёти Н.С. Тихонов бар мабнои 

равобити адабии тоҷику рус дар асри XX» кори илмӣ-таҳқиқии 

анҷомёфта маҳсуб гардида, ба талаботи КОА-и назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дарёфти 

дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 - 

Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ мебошад.
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