ТАКРИЗ
ба автореферата диссертатсияи Исмоилзода Зинатуллох Бурхон дар
мавзуи «Оханги идтимой дар публитсистикаи муосир (дар мисоли
публитсистикаи Асадулло Саъдуллоев) барон дарёфти унвони номзади
илмхои филология аз руйи ихтисоси 10.01.10-журналистика

Публитсистика хамеша такя ба афкори омма ва таъсиррасонй ба
афкори умум унвон мешавад. Аз ин хотир, накши он дар фарохам
овардани афкори умум хеле бориз аст. Мавзуе, ки унвонду Исмоилзода
Зинатуллох Бурхон интихоб намудааст, хеле саривактй ва мухим
мебошад. Зеро оханги идтимой дар публитсистикаи муосир мавзуест, ки
тахкики диддиро такозо мекунад. Муаллиф бо истифода аз дор китоби
публитсисти маъруф Асадулло Саъдуллоев «Дарё равон аст», «Дил ба
ёдгор», «Бозсозй оини худсозй» ва «Афтонистон: инкилоби
гайриинтизор» исбот намудааст, ки дар маркази таваддухи адиб ва
публитсисти маъруф Асадулло Саъдуллоев инсон карор дорад. Махз
кору пайкори инсон оханги идтимоии замонаро тараннум сохта,
вокеияти идтимоиро бозгу месозад. Диссертант мавзуи пажухиши худро
дар се боб бо равиши тахкики илмй тартиб дода, максади худро возеху
равшан ва бо далелхо собит кардааст.
Дар мукаддима мухимияти интихоби мавзуъ, дарадаи омуиши он,
асосхои назариявии тахкик, методологияи он ва максаду вазифахои
тахкикро хамадониба тахлил кардааст.
Дар вокеъ, эхсос мекунем, ки оханги идтимоии осори публитсистй
дар мисоли эдоди як публитсисти тавоно ва пуркори кишвар ба риштаи
тахкик кашида шудааст.
Боби аввали диссертатсияи номзадй масъалахои назарии шинохти
публитсистика ва тайиноту ташаккули оиро мавриди пажухиш карор
медихад.Дар ин боб мохият ва хадафи публитсистика тахкик гардида,
пайванди публитсист ва замон дар публитсистикаи бадей мушаххасан тахлил
мешавад. Лозим ба ёдоварист, ки публитсист хампун фарзанди замони худ
дар хама давру замон барои ифодаи рухи замон мавод пешниход
мекунад.Дамдун хамкадами замони худ Асадулло Саъдуллоев иигорандае
мебошад, ки мохияти оханги замонро амик ташхис медихад ва бо
офаридахои худ публитсистикаи ватаниро шакли тоза бахшидааст. Ин нукта
дар фасли дуввуми боби аввал тахти унвони «Пайванди адиб ва замон дар

публитсистикаи бадей» тавзехи хоса меёбад. Диссертант таъкид месозад, ки
Асадулло Саъдуллоев дар беш аз 500 маколаи публитсистй, 12 асари илмиву
адабй ва 45 асари таълимй ангезахои ичдимоиро ташхис додааст. Аммо
таваддухд диссертант бештар ба чор асари Асадулло Саъдуллоев «Даре
равон аст», «Бозсозй- оини худсозй», «Дил ба ёдгор» ва «Афгонистон:
инкилоби гайриинтизор» равона шудааст, ки дар онхо оханги ичдимой
баландтар садо медихдд.
Дар боби дуввум таваддухи диссертант бештар ба «Уфукхо ва
пахлухои мундаридавии публитсистикаи Асадулло Саъдуллоев» равона
туда, мавдеъ, муносибат, хунари офариниши адиб ба масоили домеа, накши
образхо дар ифодаи гояхои идтимой ва тобиши фалсафиву маънавии хаёти
инсон дар нигоришхои мавсуф мадоми мухим доранд. Бешак, Асадулло
Саъдуллоев аз нигорандагонест, ки бо услуби хосаи худ ва тарзи долиби
пешниходи мавод шинохта шудааст. Осори публитсистии у бо гановати
маънй ба хонандагон осори мондагоре дорад. Аз думла, дар очерки «Дил ба
ёдгор» дар заминай чанд очерки хурд зиндагии кахрамонон, рафтору кирдори
онхо ва муборизаву талоши хар як персонаж бо услуби писандидаи адиб,
яъне дар чехраи кахрамонон тадассум намудани оханги руз пешниход
мешавад. Диссертант таъкид месозад, ки бозгуйии рузгори кахрамон дар ин
навишта мехвари асосй ва бунёдй буда, умумигуиву хислатноманависй
сарфи назар мебошад. Чунин хислат дар «Дарё равон аст» ва «Афгонистон:
инкилоби гайриинтизор» низ ба мушохида мерасад. Мухаккик таъкид
месозад, ки оханги замон дар нигоштахои Асадулло Саъдуллоев якнавохт
набуда, махсусияти тадаммуи андешахо дар домани очеркхои алохида боиси
пайдо гардидани очерк ва асари мухташами публитсистй гардидаанд.
Боби сеюми рисолаи диссертант сабку услуб ва колабхои баёнро дар
публитсистикаи Асадулло Саъдуллоев ба тахкик кашидааст. Ба андешаи
диссертант Асадулло Саъдуллоев адиби тасвиргарост ва мазмунхои амики
ичдимоиро дар доираи маълуми вокеият чо ба чо сохтааст. Мухаккик собит
намудааст, ки агар дар «Дарё равон аст» муаллифро хамчун нигорандаи
тозачуву тозагу ва тахлилгар бишносем, дар «Дил ба ёдгор» чун муаллифи
очерки хоси бадей ва тасвиргарои мохир мешиносем. Аз ин хотир, сабку
услуб ва хунари портретсозии Асадулло Саъдуллоев мавриди пажухиши
хосаи диссертант карор гирифтааст. Оид ба истифодаи имконоти жанрй ва
махсусияти баёни муаллиф низ тахкики диссертант шоистаи зикр аст.
Дар мадмуъ, диссертант барои ич,рои хадафи пешгузоштаи худ
муваффак шудааст.

Дар баробари ин, баъзе нохисихо дар кор ба мушохида мерасанд:
1. Тадассуми оханги идтимоиро дар дигар осори публитсистии
Асадулло Саъдуллоев, аз думла осори дар матбуот нашршуда низ
бояд ба инобат гирифта мешуд.
2. Баъзе галатхои имлоиву услубии корро ислох намудан ба манфиат
аст.
Дар мадмуъ, диссертатсияи номзадии Исмоилзода Зинатуллох Бурхон
кори андомёфта буда, диссертант барои дарёфти унвони номзади илмхои
филологи аз руйи ихтисоси 10.01.10- журналистика сазовор мебошад.

Номзади илмхои филологи,
Сармухаррири
рузномаи «Минбари халк»
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