
ХУЛОСАИ ниҳоии 
шурои диссертатсионии 6В.КОА-020 назди 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Парвандаи аттестатсионии №
Қарори шурои диссертатсионӣ аз 19.01.2023, № 24

Барои сазовор донистани Зарипова Шаҳноза Тоҳировна, шаҳрванди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии номзади илми филология.

Диссертатсияи Зарипова Шаҳноза Тоҳировна дар мавзуи «Хусусиятҳои 
мундариҷавӣ ва жанрии публитсистикаи Ҳилолиён Аскар» барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 - 
Рӯзноманигорӣ дар ҷаласаи шурои диссертатсионии 6В.КОА-020-И назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 
17; фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 7-уми январи соли 2022, таҳти №23) 3-юми ноябри соли 2022, 
суратмаҷлиси № 17 ба ҳимоя қабул гардидааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ Зарипова Шаҳноза Тоҳировна 8-уми июли 
соли 1985 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудааст. Соли 2007 шуъбаи 
рӯзноманигорӣ ва назарияи тарҷумаи факултети филологияи тоҷики 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуровро аз рӯйи 
ихтисоси рӯзноманигор-омӯзгор бо дипломи «аълочӣ» хатм кардааст. Аз 
соли 2020 то моҳи августи соли 2022 ба ҳайси сармуаллими кафедраи 
журналистика ва назарияи тарҷумаи МДТ «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба 
номи академик Бобоҷон Ғафуров» ва аз мохи августи соли 2022 то хол дар 
кафедраи иттилоот ва технологияҳои робитавии муассисаи мазкур фаъолият 
дорад.

Диссертатсия дар кафедраи журналистика ва назарияи тарҷумаи 
факултети филологияи тоҷики МДТ «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 
академик Бобоҷони Ғафуров» иҷро шудааст.

Роҳбари илмӣ: номзади илми филология, директори китобхонаи 
марказии МДТ «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон 
Ғафуров», дотсенти кафедраи журналистика ва назарияи тарҷума Самадова 
Дилбар Ҳасановна.

Муқарризони расмӣ: Муллоев Шариф Боқиевич - доктори илми 
филология, профессор, мудири кафедраи ВАО-и чопӣ ва РК-и Муассисаи 
таълимии байнидавлатии маълумоти олии «Донишгоҳи (славянӣ) Россия ва 
Тоҷикистон» ва Шарипов Сангимурод Исматуллоевич, номзади илми 
филология, дотсент, мудири кафедраи рӯзноманигории Муассисаи давлатии 
таълимии «Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» ба 
диссертатсия тақризи мусбат пешниҳод намудаанд.

Муассисаи пешбар: Муассисаи давлатии таълимии «Донишкадаи 
давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода» дар 
тақризи мусбати худ, ки аз ҷониби раиси ҷаласа - мудири кафедраи 
журналистикаи телевизион ва радиошунавонӣ, номзади илми филология, 
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дотсент Мирзода З.Қ-, эксперт - доктори илми филология, профессор 
Муъминҷонов 3., котиби илмии ҷаласа - омӯзгори калони кафедра 
Абдуллоева А.Н. имзо ва бо имзою муҳри ректори муассиса, доктори илми 
филология Низомӣ М.З. тасдиқ гардидааст, қайд намудааст, ки диссертатсияи 
номзадии Зарипова Шаҳноза Тоҳировна дар мавзуи «Хусусиятҳои 
мундариҷавӣ ва жанрии публитсистикаи Ҳилолиён Аскар» ба талаботи 
бандҳои 31-37-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, 
мувофиқ буда, муаллифи он ба дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи 
ихтисоси 10.01.10- Рӯзноманигорӣ сазовор мебошад.

Муқарризон ва муассисаи пешбар бо назардошти муқаррароти бандҳои 
67-70 ва 74-75-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати 
Ҷумхурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, 
интихоб ва таъин гардидаанд. Интихоби муқарризони расмӣ ва муассисаи 
пешбар ба он асоснок мегардад, ки онҳо мутахассисони бевоситаи соҳаи 
рӯзноманигорӣ ва публитсистика буда, дар корҳои илмию таҳқиқотӣ 
фаъолона иштирок менамоянд ва дар ин самт асару мақолаҳое таълиф 
кардаанд, ки мазмуну муҳтавои онҳо ба мавзуи диссертатсияи мазкур 
иртибот дорад.

Довталаби дараҷаи илмӣ доир ба мавзуи диссертатсия 9 мақолаи илмӣ 
ба нашр расонидааст, ки аз ин номгӯй 3 мақола дар маҷаллаҳои 
тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чоп расидаанд. Маводи интишоргардида нуктаҳои 
асосӣ, натиҷаҳо ва мазмуни диссертатсияро инъикос намуда, саҳми шахсии 
муаллифро собит менамоянд.

I. Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон:
[1-М]. Зарипова, Ш.Т. Вежагиҳои композитсионии мақолаи публитсистӣ 

(дар мисоли таҷрибаи эҷодии Ҳилолиён Аскар) / Ш.Т. Зарипова // 
Номаи Донишгоҳ (маҷаллаи илмӣ). Бахши илмҳои филологӣ. - Хуҷанд: 
Нури маърифат, 2019. - №2 (59). - С. 124-129 (ҳаммуаллиф).

[2-М]. Зарипова, Ш.Т. Консепсияи шахсият дар матни публитсистикаи 
воқеъгаро / Ш.Т. Зарипова // Ахбори ДДБҲСТ (маҷаллаи илмӣ). 
Силсилаи илмҳои гуманитарӣ. - Хуҷанд: Дабир, 2019. - №4 (81). - С. 
126-131.

[3-М]. Зарипова, Ш.Т. Сарнавишти ибратангез ва ҳунари шоиста / Ш.Т. 
Зарипова // Паёми донишгоҳи миллии Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ). 
Бахши илмҳои филологӣ. - Душанбе: Матбааи ДМТ, 2020. - №3- С. 
267-272.

II. Мақолаҳои муаллиф дар маҷмуаҳо ва нашрияҳои дигари илмӣ:
[4-М]. Зарипова, Ш. Т. Нигоҳе ба рӯзгор ва осори Ҳилолиён Аскар / Ш. Т. 

Зарипова // Асрори сухан (маҷмуи мақолаҳо оид ба масъалаҳои 
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журналистика, адабиёт ва фолклор). - Хуҷанд: Ношир, 2017. - С. 222- 
225.

[5-М]. Зарипова, Ш.Т. Сарнавишти ибратангез ва ҳунари шоиста / Ш. Т.
Зарипова // Паёми Суғд. - Хуҷанд, 2020. - № 5 (292). - С. 91-96.

[6-М]. Зарипова, Ш. Т. Забон ва услуби баёни ВАО / Ш. Т. Зарипова // 
Масъалаҳои матбуоти маҳаллии ҳавзаи Суғд дар шароити ҷаҳонишавӣ 
(маҷмӯаи мақолаҳои илмии маводи мизи мудаввар, ки ба Рӯзи 
матбуоти тоҷик). -Хуҷанд: Ношир, 2019. - С. 105-108.

[7-М]. Зарипова, Ш. Т. Таҷассуми масоили забон дар матбуот / Ш. Т.
Зарипова // Масъалаҳои мубрами журналистика (маҷмуаи мақолаҳои 
устодон, аспирантон, докторантон ва магистрантон). - Хуҷанд: Ношир, 
2019.-С. 116-123.

[8-М]. Зарипова, Ш.Т. Ҷойгоҳи жанри очерк дар осори публитсистии 
Ҳилолиён Аскар (маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ) / 
Ш.Т. Зарипова. - Хуҷанд: Нури маърифат, 2021. - С. 158-165.

[9-М]. Зарипова, Ш. Т. Шаҳомати инсон ва вусъати нигорандагӣ (маводи 
конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ) / Ш.Т. Зарипова. - 
Хуҷанд, 2021.-С. 371-379.

Ба автореферати диссертатсия аз муассиса ва муҳаққиқони зерин 
тақризҳо ба шурои диссертатсионй ворид шудаанд:

1. Дар тақризи номзади илми филология, сармуҳаррири Муассисаи 
давлатии маҷаллаи «Илм ва ҳаёт» Хушдил Раҳимҷон дастовардҳои довталаб 
ва аҳаммияти назарию амалии таҳқиқ таъкид гардида, ба автореферат ду эрод 
гирифта шудааст:

1. Баррасии ҷанбаи ахлоқии осори адиб яке аз ҷузъҳои мақсади таҳқиқ 
дониста шудааст, аммо тавзеҳи пурраи он мушоҳида нашуд.

2. Исботи илмии мафҳуми «публитсистикаи бадеӣ», ки мавзуи яке аз 
бобҳои диссертатсия аст, ба назар нарасид.

2. Тақризи номзади илми филология, котиби масъули нашрияи 
рӯзномаи «Омӯзгор» Охунзода Насриддин мусбат буда, дар он эродҳои зерин 
манзур шудаанд:

1. Хуб аст, ки муҳаққиқ тамоми осори марбут ба фаъолият ва эҷодиёти 
Ҳилолиён Аскарро хондаву истифода кардааст. Бо вуҷуди ин, «дараҷаи 
таҳқиқи мавзуъ» мукаммал ва бо ҳама пахдуҳояш таҳқиқ нагардидааст.

2. Истифодаи нодурусти калимаҳо ва оҳанги васф пайдо кардан дар 
навишти муҳаққиқ дар автореферат ба назар мерасад. Масалан, муҳаққиқ 
менависад, ки «Ҳилолиён Аскар аз зумраи рӯзноманигорон ва 
нависандагонест, ки сарнавишти инсонӣ ва ҳунариаш ба саҳифаҳои муҳимми 
ҳаёти сиёсиву иҷтимоӣ ва таърихи матбуот, адабиёт, фарҳанги тоҷик ва 
ташаккулу таҳаввули он талмеҳ зада, худашро низ ҳамчун як инсони 
ҳунарманди соҳибсалиқа ба назар менамояд» (с. 10). Истифодаи ибораҳои 
«талмеҳ зада» ва «ҳунарманди соҳибсалиқа» нодуруст ва ғайримантиқӣ 
мебошад. Инчунин, истифодаи ибораи «осори пурфайзаш» (с. 11) низ илмӣ 
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нест. Ҳамин гуна, баъзе калимаву ибораҳои тавсифӣ дар автореферат бе 
мавқеъ истифода гардидааст.

3. Фасли якуми боби дуюм бештар хусусияти нақлӣ пайдо кардааст ва 
дар он ба таври мушаххас вижагиҳои мундариҷаи осори Ҳилолиён Аскар 
нишон дода нашудааст.

4. Дар боби чоруми автореферат, ки ба махсусиятҳои жанрии осори 
публитсистии Ҳилолиён Аскар бахшида шудааст, ба назар мерасад, ки 
муҳаққиқ бо овардани иқтибос аз муҳаққиқони соҳа ва андешаҳо атрофи 
эҷодиёти адиб иктифо карда, бо мисолҳои мушаххас мулоҳизаҳояшро 
асоснок накардааст. Хуб мешуд, ки матолиби мавриди назарро дар ии замина 
бо мисолҳо тахдил ва махсусиятҳои жанрии онҳоро мушаххас мекард.

5. Дар автореферат баъзе ғалатҳои техникӣ, имлоӣ ва услубӣ ба 
мушоҳида мерасанд, ки ислоҳи онҳо муфид хоҳад буд.

3. Дар тақризи номзади илми филология, саромӯзгори кафедраи 
журналистикаи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ 
Исмоилова Фарзона қайд гардидааст, ки «Дар баробари арзишҳои илмию 
амалӣ дар автореферат баъзе норасоиҳои техникӣ ба назар мерасанд, ки 
арзиши онро кам намекунанд. Автореферати диссертатсияи Зарипова 
Шаҳноза Тоҳировна бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ дар мавзуи «Хусусиятҳои 
мундариҷавӣ ва жанрии публитсистикаи Ҳилолиён Аскар» ба талаботи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мувофиқ буда, муаллифи он барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми 
филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 - Рӯзноманигорӣ сазовор мебошад».

Шурои диссертатсионй қайд менамояд, ки дар асоси иҷро кардани 
таҳқиқи илмӣ:

- унвонҷӯ Зарипова Шаҳноза Тоҳировна бо истифода аз назарияҳо ва 
равишҳои илмӣ-таҳқиқотии маъмул ба омӯзиши рӯзгору фаъолияти 
эҷодӣ ва таҳлилу таҳқиқи хусусиятҳои мундариҷавӣ ва жанрии 
публитсистикаи Ҳилолиён Аскар пардохта, кори илмии аз нигоҳи 
рӯзноманигорӣ ва публитсистикашиносӣ арзишмандро ба анҷом 
расонидааст;

- фаъолияти рӯзноманигорӣ ва осори публитсистию бадеии Ҳилолиён 
Аскар, аз ҷумла, китобҳое, ки аз оғози фаъолияти эҷодиаш то поёни умр 
ба чоп расонидааст, ҳамчунин, тақризу мақолаҳо ва мубоҳисаҳое, ки 
доир ба осор ва ҳаёту эҷодиёти адиб чоп шудаанд, арзёбиҳое, ки оид ба 
осораш дар пленумҳо ва анҷуманҳои Иттифоқи нависандагон сурат 
гирифтаанд, таҳқиқ шудаанд.

- ҳангоми нақди осори рӯзноманигорӣ ва публитсистикаи бадеии 
Ҳилолиён Аскар ҳуҷҷатҳои ҳизбии он рӯзгор, маводи вобаста ба 
тағйироти иҷтимоии давр ва маълумоти расмии алоқаманд ба мавзуъ 
истифода гардида, сарчашмаҳои дорои хусусияти таърихӣ, пеш аз ҳама, 
ҳуҷҷатҳои таърихию адабӣ ҳамчун манбаъ мавриди таваҷҷуҳ будаанд, 
таҳқиқ шуда, эҷодиёти публитсист дар пояи назария ва равишҳои 
таҳқиқии муосир баррасию коркард шудааст.
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- зиндагинома ва эҷодиёти Ҳилолиён Аскар, нақши омилҳои сиёсӣ ва 
иҷтимоӣ дар сарнавишт ва ташаккули шахсият ва камолоти ҳунарии 
Ҳилолиён Аскар муайян гардидаанд;

- хусусиятҳои мундариҷавӣ ва ғоявии осори адиб, бозтоби чеҳраҳои 
иҷтимоӣ, инъикоси вазъи иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар дар таҷрибаи 
эҷодии рӯзноманигор баррасӣ ва таҳлил шудаанд;

- ҷойгоҳи публитсистикаи бадеӣ дар эҷодиёти адиб, хусусиятҳои осори 
бадеии публитсистӣ ва мавқеи шахсият дар инъикоси воқеиятҳои 
иҷтимоӣ, нақши жанрҳо дар ташаккул ва таҳаввули сабки публитсистии 
Ҳилолиён Аскар таҳқиқу баррасӣ шудаанд.

Аҳаммияти назарии таҳқиқ дар он зоҳир мешавад, ки маводи 
диссертатсия, натиҷаҳои таҳқиқи илмӣ ва хулосаю тавсияҳои муаллиф дар 
омӯзиш ва баррасии минбаъдаи омилҳои инкишофи публитсистикаи тоҷик ва 
муайян намудани нақш ва мақоми публитсистони дигар, ки дар таҳаввул ва 
рушди адабиёту журналистика саҳм гузоштаанд, хизмат мекунанд. Ба ин 
далел, таҳқиқоти анҷомгирифта ва моҳияти назарии он ва хулосаҳои илмии 
бадастомада барои такмили донишҳои назарӣ оид ба шинохт ва арзёбии 
таърихи рӯзноманигорӣ, инкишофи жанрҳо ва фаъолияти рӯзноманигорону 
адибони алоҳида, аз ҷумла публитсистикаи Ҳилолиён Аскар, мусоидат 
менамоянд.

Дар ҷараёни таҳлилу баррасии мавзуъ аз афкори назарӣ ва таҷрибаҳои 
илмии донишмандону коршиносони ватанию бурунмарзӣ, аз ҷумла М. 
Черепахов, Л. Тимофеев, А. Аграновский, В. Горохов, В. Афанасев, Е. 
Журбина, В. Учёнова, Е. Прохоров, А. Тертичний, М. Ким, осори 
муҳаққиқони тоҷик А. Нуралиев, А. Саъдуллоев, И. Усмонов, М. Имомзода, 
П. Гулмуродзода, М. Абдуллозода, А. Азимов, М. Муродӣ, Ҷ. Садуллоев, М. 
Муқимов, Ш. Муллоев, С. Гулов, А. Қутбиддинов ва дигарон истифода шуда, 
андеша ва дастовардҳои илмии онҳо ҳамчун заминаҳои назарии таҳқиқ 
истифода гардидаанд.

Дар диссертатсия тарзу усул ва шеваву равишҳои муқоисавӣ-таърихӣ, 
қиёсӣ-таҳлилӣ ва тавсифӣ, методҳои умумиилмии мушоҳида ва муқоиса, 
назари объективӣ ба маводи публитсистӣ, омӯзиши типологии жанрҳо ва 
методи таҳлили системавию муназзам истифода шудаанд. Илова бар ин, 
барои дастёбӣ ба натиҷаҳои судманди назарӣ ва амалӣ аз методҳои таҳлили 
анъанавӣ ва таҳлили бонизом, ҳамчунин, барои арзёбии бевоситаи осори 
Ҳилолиён Аскар аз усули таҳлили сифатию миқдорӣ истифода гардидааст.

Аҳаммияти натиҷаҳои бадастовардаи довталаб барои дарёфти 
дараҷаи илмӣ дар амалия чунин тасдиқ карда мешавад, ки маводи 
манзуршуда, натиҷаи таҳқиқ ва хулосаҳои илмии он метавонад ҳамчун асоси 
илмию амалии омӯзиш ва баррасии минбаъдаи омилҳои инкишофи 
публитсистикаи тоҷик ва муайян намудани нақш ва мақоми публитсистони 
алоҳида, ки дар таҳаввул ва рушди журналистика ва адабиёти тоҷик саҳм 
гузоштаанд, хидмат намояд. Мавод ва натиҷаҳои пажӯҳишро метавон 
ҳангоми таълифи китобҳои дарсӣ, васоити таълимӣ, машғулиятҳои амалии 
соҳаи рӯзноманигорӣ истифода кард. Хулосаҳои асосӣ ва нуктаҳои назарию 
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амалии рисола метавонанд ҳангоми омӯзиши таърихи рӯзноманигорӣ, 
курсҳои махсус ва жанрҳои публитсистӣ мавриди истифода қарор гиранд.

Баррасии эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ нишон доданд, ки дар 
таҳқиқи диссертатсионӣ аз консепсияҳои илмӣ ва назарияи 
публитсистикашиносони ватанию хориҷӣ истифода шудаанд. Дар маҷмуъ, 
дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ аз дақиқияти маълумот, мутобиқат 
намудани ҳаҷми маводи таҳқиқ, коркарди натиҷаҳои таҳқиқ, ҳаҷми 
интишорот ва интихоби методҳои таҳқиқ бармеояд. Хулоса ва тавсияҳо дар 
асоси таҳлили илмӣ ва таҳқиқи назарӣ пешниҳод гардидаанд.

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмиро дараҷаи дарки 
масъалаҳои дар диссертатсия баррасишуда, натиҷаҳо ва хулосаҳои асосии 
кор, муқаррароти ба ҳимоя пешниҳодшуда ва мустақил ифода шудани нуқтаи 
назари ӯ нисбат ба мавзуи таҳқиқ таъйид мекунанд.

Саҳми фардии муаллиф дар ҷамъоварӣ, таҳқиқ ва нақди маводи илмию 
публитсистӣ роҷеъ ба ҳаёт ва фаъолияти рӯзноманигор Ҳилолиён Аскар ва 
дар ин замина бо далелҳои муътамад муайян намудани ҷойгоҳ ва мақоми 
публитсист дар рушду такомули журналистикаи тоҷик бармало маълум 
мегардад.

Дар ҷаласаи шурои диссертатсионии 6В.КОА-020-И назди Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон аз 19 январи соли 2023 дар бораи сазовор донистани 
Зарипова Шаҳноза Тоҳировна ба дараҷаи илмии номзади илми филология 
қарор қабул карда шуд.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ дар шурои диссертатсионӣ 
15 нафар, аз ҷумла 5 нафар докторони илм аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 - 
Рӯзноманигорӣ иштирок доштанд.

Дар овоздиҳӣ 15 нафар иштирок намуд. Аз 15 нафар аъзои ба ҳайати 
шурои диссертатсионӣ шомилбуда овоз доданд: тарафдор - 15 нафар, 
муқобил - нест, бетараф - нест, бюллетенҳои беэътибор - нест.

Раиси шурои диссерта 
доктори илми филоло/ Мақсудов Бадриддин

Сироҷиддини Эмомалӣ
Котиби илмии шурои 
доктори илми филологй^* 

19.01.2023
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