
Самадова

Тақризи 
доктори илмҳои филология, профессор Саидмуроди Хоҷазод ба 
автореферати диссертатсияи Самадова Мавзуна Тағоевна дар мавзуи 
“Махсусиятҳои публитсистии осори Тӯлқин Хоҷа” барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 - 
Рӯзноманигорӣ

Дар ҷодаи илми ватанӣ роҷеъ ба адибони дастаи аввал силсилаи 

пажӯҳишҳои арзишманд рӯйи кор омадаанд, аммо ба осори адибони 
сатҳи дуввуму сеюм камтар таваҷҷуҳ шудааст. Рисолаи

Мавзуна Тағоевна дар мавзуи “Махсусиятҳои публитсистии осори 
Тӯлқин Хоҷа” то андозае ин фазоро мукаммал менамояд. Тӯлқин Хоҷа 
адиби маҳаллист, ки бо назм, наср ва осори публитсистии дорои ҷанбаи 

қавии таъсиргузор шинохта шудааст. Воқеан “осори ин адиб ҳам дар 
наср ва ҳам дар назм аз силсилаи образҳои мусбату манфӣ, порчаҳои 
сужадор, маҷмуи факту аснод, ремаркаҳову ташреҳот ва хулосаву 
ҳукмҳое иборатанд, ки гувоҳи як публитсисти фаъоли замон будани ӯст” 
(саҳ.З).

Дар офаридаҳои ӯ набзи замон дарк мегардад, бозтоби ҳаёти 
иҷтимоӣ холисона сурат мегирад, нобасомониҳои рӯзгор боҷуръатона 
тасвир мешавад. Аз ин рӯ, мавзуи интихобгардида ниҳоят актуалӣ буда.
дар шинохт ва таҳқиқи назми публитстӣ саҳифаи тозаеро боз мекунад.

Дар боби аввал “Махсусиятҳои мундариҷавию ғоявии насри 
ва се фасли он хусусиятҳои насри

публитсистии адиб бо таҳлили маводи фаровон зикр гардида, таъкид 
мешавад, ки дар офаридаҳои ӯ таблиғ ва ташвиқи андозадошта ба назар 

публитсистии Тулқин Хоҷа 9)

мерасад, ки як рукни муҳимми навиштаи публитсистӣ мебошад. 

Ҷанбаҳои ватандӯстӣ ва худшиносӣ доштани осори публитсистии адиб 
бо факту арқоми муътамад ба риштаи пажӯҳиш кашида мешавад.

Диссертант дар боби дуюм “” 
ва ҳақиқати зиндагӣ дар назми иҷтимоии адиб” ашъори публитсистии ба 
мавзуҳои ватандӯстӣ бахшидаи Тӯлқин Хоҷаро мавриди таҳқиқ қарор 
дода, образҳои намунаи ибрат аз шеърҳои гуногуни шоирро аз зовияҳои 

Бозтоби вазъи замон, муаммоҳои ҳаёт



гуногун баррасӣ менамояд. Дар ин боб андешаҳои бикр ва фикрҳои 
тозаро дарёфтан мумкин аст.

Таносуби бадеияту воқеият ва доираи қолабҳои жанрӣ дар осори 
адиб” унвони боби сеюми рисола буда, дар он ҳунари нигорандагӣ ва 
корбурди жанрҳои публитсисӣ дар эҷодиёти адиб мавқеи меҳварӣ 

доранд. Хулосаи диссертант дар мавриди дар эҷодиёти Тӯлқин Хоҷа 

мақоми вижа доштани жанрҳои таҳлилӣ мантиқӣ ба назар мерасад. 
Қолабшиканӣ, навоварӣ, бо диди нав назар андӯхтан ба муаммоҳои 
печидаи ҳаёт, завқи баланди эҷодии адаб дар пешниҳоди матлаб аз 

махсусиятҳои ҳунари ӯ шинохта шудааст. Истифодаи методҳои илмии 
муқоиса, мубоҳиса, оморӣ ба қавӣ гардидани ҷанбаи илмии боби мазкур 
боис шудаанд.

Натиҷаҳои умумии таҳқиқ дар 11 пункт пешниҳод гардидаанд.
Новобаста ба ин, дар диссертатсия баъзе камбудиҳо дида мешаванд, 

ки онҳоро ба шакли фишурда зикр менамоем:
1. Дар фасли дуюми боби сеюми рисола “Маҳорати образофарӣ ва 

санъатҳои тасвири бадеӣ дар осори воқеъгароёнаи Тӯлқин Хоҷа” 

махсусияти ҳунари адиб ба таври возеҳ нишон дода нашудааст.
Т. Панҷ сархати хулоса (саҳ. 25-26) хислати тарҷумаиҳолӣ ва 

публитсистӣ касб кардаанд.
Ҳамин тавр, ба назари мо, камбудиву пешниҳоди зикршуда ҷузъӣ 

буда, қимати илмии диссертатсияро кам намекунанд. Рисоланавис 
уҳдаи иҷрои вазифаҳои дарпешгузошта баромадааст. Рисола аз унсурҳои 
илмии масъалагузорӣ, нишон додани роҳҳои ҳалли проблема ва 
хулосабарорӣ шакл гирифта, кори анҷомёфтаи илмӣ ҳисобида мещавад.

Автореферат мазмуни фишурдаи диссертатсияро пурра инъикос 
менамояд. Диссертант се мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои 

тақризшавандваи КОА - и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
КОА-и Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия ба табъ расонида 

аз

аст.
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Диссертатсияи Самадова Мавзуна Тағоевна дар мавзуи 
Махсусиятҳои публитсистии осори Тӯлқин Хоҷа” бо муҳиммият, 

навгониҳои илмӣ ва аҳамияти назарию амалии худ ба талаботи КОА- и 
назди Президенти Тоҷикистон пурра ҷавогӯ буда, муаллифи он шоистаи 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 
10.01.10 - Рӯзноманигорӣ мебошад.

Муқарриз:
Мудири кафедраи забони тоҷикии
Донишгоҳи давлатии омӯзгории

Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, 

доктори илмҳои филология, профессор

Нишонии муассиса: 734003
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 121 

Тел.: 992(4-327)227 16 51
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Нишонии саҳифаи расми: 
8а1бтигос17 0@тай. ги 
Тел.: (-Ь992)93 855 5299

Имзои д.и.фил., профессор
Саидмуроди Хоҷазодро
тасдиқ мекунам:

Сардори Раёсат'

ва корҳои мах 

ба номи Садр;
РАЁСАТИ

МАХСУС

РАЁСАТИ
иивгАйш

МАХСУС /5^/1
А.Мустафозода

12.11.2022


