
Такриз

ба автореферапги диссертатсияи Киромудинов Зиёрат Қиёмуддинович 

дар мавзуи «Эҷодиёти Н.С. Тихонов бар мабноиравобити адабии тоҷику 

рус дар асри XX» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология 

азрӯйи ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ

Тарҷумаи бадеӣ, робитаҳои адабӣ ва фарҳангӣ аз самтҳои муҳимми 

ҳаёти адабӣ ва фарҳангию иҷтимоӣ ба шумор рафта, аз унсурҳои меҳварии 

пайвандгари халқҳо ва гузаштаи таърихӣ бо имрӯзу фардо маҳсуб меёбанд. 

Рӯзгору осори чеҳраҳои барҷастаи таърихӣ, адабӣ ва фарҳангӣ ва офаридани 

образи онҳо дар наср барои маърифати бадеии таърих, рушду тавсеаи ҳувият, 

баланд бардоштани худшиносӣ, худогоҳӣ ва ифтихори миллӣ басе муҳим 

арзёбӣ мешавад. Сотим Улуғзода дар ин миён аз ҷумлаи адибони 

равшанфикр ва навпардоз буда, хусусиятҳои симоофаринӣ ва бозтоби 

рӯзгору осори чеҳраҳои адабию фарҳангӣ дар эҷодиёти ӯ хеле барҷаста ба 

мушоҳида мерасад. Аз ин нуқтаи назар, мавзуи кори илмии Киромудинов 

Зиёрат Қиёмуддинович мубрам ва муҳимму зарурӣ буда, таҳқиқи эҷодиёти 

Н.С. Тихонов бар мабнои равобити адабии тоҷику рус дар асри XX бори 

аввал дар шакли диссертатсия мавриди баррасӣ қарор гирифта, бо ҳамин 

васила паҳлуҳои дигари осор ва ҷойгоҳи Н.С. Тихонов, робитаю 

таъсирпазирию таъсиргузории ӯ ба адабиёти тоҷик муайян карда шудааст.

Аз муҳтавои автореферат маълум гардид, ки диссертатсия аз 

муқаддима, се боб бо фарогирии фаслҳо, хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат 

мебошад. Дар муқаддима мубрамии мавзуи таҳқиқ, дараҷаи таҳқиқи он, 

робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ, мақсади ва вазифаҳои 

таҳқиқ, 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 
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таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия ва сохтору ҳаҷми кор дар доираи 

талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон фароҳам омадаанд.

Дар боби якуми диссертатсия - «Н.С. Тихонов ва муносибати ӯ ба 

адабиёти тоҷик» масъалаҳои марбут ба нақш ва ҷойгоҳи адиб дар адабиёти 

рус ва берун аз он мавриди таҳқиқ ва баррасӣ қарор гирифтааанд.

Боби дуюми диссертатсия - «Таҷассуми масъалаҳои Шарқ дар осори 

Тихонов Н.С., Мирзо Турсунзода ва Мирсаид Миршакар» унвон дошта, аз се 

фасл фароҳам омада, дар он чеҳраҳои бозтоби масоили Шарқ дар осори се 

адиб ба таври татбиқӣ ва ё муқоисавӣ баррасӣ гардидаанд.

Боби сеюми диссертатсия «Тарҷумаи осори Н.С. Тихонов ба забони 

тоҷикӣ» ном дошта, дар чаҳор фасли он таҳқиқи масъалаҳои марбут ба 

таърихи тарҷума дар адабиёти давраи нави тоҷик, тарҷумаи тоҷикии осори 

мансур ва ашъори Н.С. Тихонов, тавозуни шаклу мазмун дар тарҷумаи 

достони «Киров бо мост» сурат гирифтааст.

Диссертант аз баррасии мавзуъ ва масъалаҳои таҳқиқӣ ба хулоса ва 

натиҷагириҳои ҷолиби таваҷҷуҳ расида, онҳоро дар 15 банд манзури хонанда 

намудааст.

Зикр намудан бамаврид аст, ки муаллифи барои дар ин шаклу сират 

омода намудани автореферат заҳматҳои зиёд кашида, ба дастовардҳои 

назаррас ноил гардидааст. Аммо дар баробари комёбиҳо баъзе нуқсонҳо ба 

назар мерасанд, ки ба инобат гирифтани онҳо аз манфиат холӣ нест:

1. Унвони автореферат ва диссертатсия - «Эҷодиёти Н.С. Тихонов бар 

мабнои равобити адабии тоҷику рус дар асри XX» номгузорӣ шуда, ба назари 

мо, агар «Эҷодиёти Н.С. Тихонов ва нақшу таъсири он дар равобити адабии 

тоҷику рус дар асри XX» унвонгузорӣ мешуд, ба мақсад мувофиқ буд.

2. Ҳарчанд дар чанд маврид сухан аз равобити адабӣ ва фарҳангӣ 

меравад, аммо шарҳу тавзеҳ ва баррасии масоили фарҳангӣ ба мушоҳида 
намерасад.
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3. Ғалатҳои имлоӣ ва техникӣ дар саҳифаҳои 9, 13, 17, 18 ба назар 

мерасанд.

Автореферати диссертатсияи Киромудинов Зиёрат Қиёмуддинович дар 

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

асри XX» кори анҷомёфта буда, ба талаботи таҳияи авторефератҳо ҷавобгӯ ва 

муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз 

рӯйи ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ мебошад.

Номзади илми филология, 
Директори Муассисаи давлатии 
«Пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии 
фарҳанг ва иттилооти Вазорати 
фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон» 
23.12.2022.

Суроға: 734018, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
шаҳри Душанбе, кӯчаи Н. Қарабоев, 17. 
Тел: (+992) 934-62-63-46.
Е-гпаП: гаЬош_81@таП.ги
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Суроға: 734018, Ҷумҳурии Тоҷикистон, Дӯ . кд дДРолеу 11.■
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Тел: (+992) 233-58-84; .
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