
ТАҚРИЗ

ба автореферати Самадова Мавзуна Тағоевна дар мавзуи «Махсусиятҳои 
публитсистии осори Тулқин Хоҷа» барои дарёфти дараҷаи илмии 

номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 - Рӯзноманигорӣ.

Чанд соли охир мароки муҳаккикони тоҷик бештар ба самти музофот 

равоиа карда шуда, дороиҳои иҷтимоиву фарҳангӣ ва хос маҳаллии онро, 

пеш аз ҳама муаррифӣ карда, пасон мавриди омӯзиши амик карор медиҳанд, 

ки кори бисёр ҳубест баҳри дарки ҳам вокеияти яқин ва ҳам ягонагиву 

ихтилофи мавкеъгириҳо. Нажуҳиши Мавзуна Самадова низ аз ин зумра буда, 

на тапҳо доираи муайяни маҳали муайян,

алалхусус, рӯзгори ниҳоят душвору талхи аҳли зиёи манотики аз марказ 

дуртарро дар бар мегирад.

Бе муҳобо, таҳкик аҳамияти махсусе дошта, баробари ба майдони илму 

фарҳанг ворид намудани тарзу тарики сабку услуби маҳал, иртиботу 

тафовути он аз марому мизони муайяну мукаррар, озодандешиҳои бсибо ва 

армонҳои ноиҷроро рӯшан месозад, ки дар ҳоли ҳозир кам андар кам ба назар 

оалки тамоми маҳалҳо, ва,

мерасад.

Гавассути таҳкики Самадова М., дар назар муҳтавои авторсфсрат, ба 

хонандаи нуктасанҷ на 1'анҳо рӯзгори носозгори яке аз он аҳли зиёи музофотӣ, 

балки ҳунару маҳорат ва зинаҳои таҳаввули афкори эҷодкори худруста 

ҳувайдо мегардад. Осори назмиву насрии Тӯлкин Хоҷа, ки мавриди 

таваҷҷуҳи унвоиҷӯ карор гирифтааст, хеле барҷаста ин тағйиру тазодро

нишоы медиҳад.

Бандбандии бобу зербобҳо шоҳиди вуруди комили муҳаккики ҷавон ба 

мероси Тӯлкин Хоҷа ва сареҳан анҷом додани даврабандиву тасниф гардида, 

имкон додааст, ки гаҳкик зина ба зинга махсусияти тҷодро дар ҳамбастагӣ бо 

вокеияти таърихӣ тавъам сохта, манзараву ҳолати ҳам сиссату иҷтимоъи давр 

ва ҳам биниши муаллифро ба таҳаввулоту тагйиротҳо дуруст ихроҷ ва баёну 

баҳогузорӣ созад.
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Агар ду боби аввал доираи духули публитсистро ба мавзӯъҳо нишон 

диҳад, боби савум ба масъалаи ҳусии таносуби бадеъият ва воқеъият дахл 

намуда, ҷавҳари илмии таҳкикро, ки махсусияти 'Гӯлкин Хоҷаро бо далел 

рӯшан ииъикос месозад, фаро мегирад.

Муаллиф дар ин ҷакидаи таҳкик тавонистааст ало кадри ҳол дараҷаи 

бархӯрдории адибу рӯзноманигори вокеънависро аз санъатҳои бадеӣ ва 

воситаҳои тасвир нишон дода, ҳусну кубҳи соҳибкаламро аксаран дуруст 

баҳогузорӣ кунад.

Албатта, аз навкор наметавон талаби зиёд кард ва айни ҳол низ дар ин 

самт истисно нест. Ба таври мисол метавон баҳогузориҳои М.Самадоваро 

ёдовар шуд, ки аҳснан ба гулув мерасанд. Ҳамҷунин, ба ин катор метавон 

нодида гузаштани тамаъҷӯиву хушомад ва муросову замонасозиҳои 'Г.Хоҷаро 

ёдрас шуд, ки нафакат нишондиҳандаи шикасти рӯҳи мубориз, бал омили 

заъфи парвози эҷоду эъҷози муаллиф гаштааст.

Аммо бо ин ҳама, боистӣ эътироф кард, ки кор ҳам хопданӣ ва ҳам аз 

нуктаи назари илмӣ субутсфта буда, бурди нажӯҳишгар аст, ки тавонистааст 

осору аъмоли аҳли зиёи музофотро дар радифи ҳамсонони марказнишин, ки аз 

ҳама ҷиҳат, хосатан иҷтимоъу дарбоистҳои пешбари ҷомеа ба кулли 

бархӯрдоранд, ба ҳам монда, ба таври худ маҳорату ҳусни баён ва шуҷоату 

бепардапӯшиашро намуна созад.

Ба андешаи ин ҷониб, бо такя ба чакидаи пажуҳиш, метавон гуфт, ки 

унвонҷӯ вазифаҳои пешгузоштаро ба хубӣ иҷро намуда, ба хадаф 

расидааст ва мавзӯи «Махсуспятҳои публитспстпи осори Тӯлкин Хоҷа»-ро 

дар ии марҳилаи таҳкик боистӣ анҷомёфта донист. Он аз назари муҳиммият, 

тозакории илмй ва аҳаммияти назариявию амалӣ ба талаботи ‘Тартиби 

додани дараҷаҳои илмӣ”, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

гасдик шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифаш барои гирифтани дараҷаи
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филология

Рӯзноманигорӣ сазовор аст.

илмии номзади илми аз руйи ихтисоси 10.01.10

Муқарризи ғайрирасмй:

номзади илми филология. дотсени 
кафедраи матбуот ва алока бо ҷомсаи 
Муассисаи таълимии байнидавлатии 
маълумоти олии Донишгоҳи славяни 
Россия ва Тоҷикистон 
«04» ноябри соли 2022.

Афсаҳзод А.А.

Сурога: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ш. Душанбе, кӯчаи М. Турсунзода - 30

Тел.: (+992) 44 620-42-06. 93-578-69-69 
Е-тай: аГзаНхосЮбОбСазпай.ги

Имзои Афсаҳзод А.А.-ро тасдиқ -^екунам^^^.
Сардори раёсати кадрҳои Муассисаи
байнидавлатии маълумоти олиибайнидавлатии маълумоти олии 
Донишгоҳс! славянии Россия ва Тоҷи^Шъ 
«04» ноябри солн 2022.

Сурога: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистош^^С*^ 
ш. Душанбе, кӯчаи М. Турсунзода - 30 
Тел:(+9922279293)
Сомонаи муассиса: пзи.р
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Раҳимов А. А.
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