
ТАҚРИЗИ
муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Абдуллоева Машҳура Неъматовна дар 
мавзуи “Баррасии масъалаҳои сайёҳӣ дар матбуоти даврии тоҷик” (дар 
мисоли нашрияҳои “Ҷумҳурият” ва “Ҷавонони Тоҷикистон” - солҳои 2015- 
2020) барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи 
ихтисоси 10.01.10 - Рӯзноманигорӣ

Дар замони муосир сайёҳӣ ба яке аз шохаҳои асосии рушди 
иқтисодӣ ва иҷтимоии кишварҳо мубаддал гардида, аз соҳаҳои 
сердаромадтарин ба ҳисоб меравад. Вобаста ба ин дар сиёсати имрӯзаи 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи сайёҳӣ мавқеи хоса дошта, барои 
рушду тараққии он афзалият дода мешавад. Бо мақсади рушди ин соҳа 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва 
тадбирҳои судманд қабул гардидаанд. Дар татбиқи сиёсати ҳукумати 
кишвар бобати соҳаи сайёҳӣ, баррасии вазъ ва ҳолати он ва инъикоси 
чорабиниҳои сатҳи гуногуни ин соҳа ва рушди он матбуоти даврӣ нақши 
муҳим дорад. Нашрияҳои даврӣ бо инъикоси соҳаи сайёҳӣ ва масъалаҳои 
марбут ба он, дар тарғибу ташвиқи мавзеъҳои сайёҳӣ, ёдгориҳои таърихӣ 
ва ҷалби сайёҳон ба Тоҷикистон нақши муҳим мегузоранд. Инчунин бо 
баррасии проблемаҳои сайёҳӣ дар ҳалли мушкилоти мавҷуда ва рушди ин 
соҳа мусоидат мекунанд. Вобаста ба ин унвонҷӯ навгонии таҳқиқро бо он 
асоснок намудааст, ки бори нахуст масъалаҳои сайёҳй дар матбуоти 

даврии тоҷик таҳқиқ мегардад.
Муҳимияти пажуҳиши мавзуи сайёҳӣ дар матбуоти даврии тоҷик 

боз бо он асоснок мегардад, ки фаъолияти сайёҳӣ дар мамлакат тавассути 
дарёфти роҳҳои замонавии ҷалби сайёҳон, ба шакл даровардани навъҳои 
нави сайёҳӣ ва хизматрасонӣ, таъсиси журналистикаи соҳавии сайёҳӣ, ба 
талаботи замони муосир мувофиқ намудани тарғиби соҳаи сайёҳӣ дар 
матбуоти даврӣ, баланд бардоштани мазмуну мундариҷаи маводи чопӣ, 
фаврият ва пешниҳоди он сурат гирифта метавонад. Ин омилҳо натанҳо 

заруриро ба истеъмолкунанда мерасонанд, балки роҳҳои 
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рушди соҳаро муайян намуда, ба ҷалби бештари сайёҳони хориҷиву 
дохилӣ мусоидат менамоянд. Ин аз як тараф, нақши муҳим доштани 
матбуоти давриро дар баррасии масъалаҳои сайёҳӣ дар кишвар собит 
сохта, аз тарафи дигар, муҳимияти пажуҳиши илмии мавзуи мазкурро 

66 Заминаҳои ҳуқуқӣ ва

нишон медиҳад.
Диссертатсия аз муқаддима, се боб, шаш фасл, хулоса ва рӯйхати 

адабиёт иборат мебошад.
Боби аввали диссертатсия зери унвони 

иҷтимоии рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон “ аз ду фасл иборат 
мебошад. Фасли якуми боб “Асноди қонунгузорӣ оид ба сайёҳӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон” ном дошта ба шарҳи заминаҳои ҳуқуқӣ ва 
омилҳои иҷтимоию табиии рушди соҳаи сайёҳӣ, қонуну қарорҳо, 
барномаю нақша-чорабиниҳое, ки барои рушди ин соҳа ва танзими он 
қабул гардидаанд, шарҳу тавзеҳ карда, мавқеи матбуоти даврии тоҷикро 
дар тарғиби ин асноди ҳуқуқӣ нишон дода шудааст.

Муаллифи рисола баъди таҳлилҳо ба хулоса меояд, ки рушди 
сайёҳиро дар дилхоҳ давлат бидуни таъмини заминаи ҳуқуқӣ, бунёди 
таҳкурсии конунгузорӣ тасаввур намудан ғайриимкон аст. Қонунгузории 
сайёҳӣ ин маҷмуи санадҳои меъёрии ҳуқуқие мебошад, ки ба воситаи он 
муносибатҳои сайёҳӣ ба танзим дароварда мешаванд. Низоми санадҳои 
меъёрии ҳукуқии батанзимдарорандаи фаъолияти сайёҳӣ 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашма гирифта, дар асоси он 

азҳукуқии

таҳиягардидаанд.
Дар амалисозии вазифаю мақсадҳои дар қонунгузорӣ дарҷгардида 

нақши матбуоти даврӣ хеле калон аст, зеро он имкони инъикос ва 
баррасии тамоми паҳлуҳои масъала ва мушкилоти марбут ба соҳаро 
дорад. Бинобар ин, тавассути матбуоти даврӣ самтҳо ва роҳҳои танзими 
давлатии фаъолияти сайёҳӣ, паҳлуҳо ва ҷанбаҳои гуногуни рушди соҳа 

баррасӣ карда мешавад.
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Дар замони Истиқлоли давлатии кишвар бо мақсади рушди 

устувори соҳаи сайёҳӣ 30 санади қонунгузорӣ, 15 созишнома ва 
ёддоштҳои тафоҳуми ҳамкорӣ қабул карда шудааст. Ин ва дигар асноди 
ҳуқуқӣ барои ба танзим даровардани фаъолияти сайёҳӣ, андешидани 
тадбирҳои зарурй дар рушди ин соҳа, амалӣ намудани нақшаи 

чорабиниҳо вобаста ба рушди сайёҳии дохилӣ ва хориҷӣ, бартараф 
кардани мушкилоти соҳа, роҳандозии ислоҳот дар фаъолияти сайёҳӣ, 
муаррифии мавзеъҳои сайёҳй, пешниҳоди брендҳои сайёҳии кишвар ва 
дигар вазифаҳои марбутаи рушддиҳандаи соҳа нигаронида шудаанд. Дар 
ин самт матбуоти даврй бо чопи қонунҳо ва тафсири онҳо, пешниҳоди 
маводи ҷолиб оид ба татбиқи барномаву стратегияҳои давлатии соҳавй, 
муаррифии Тоҷикистон ҳамчун кишвари сайёҳй нақши муҳим мебозад.

Дар фасли дуюми ин боб - “Аҳамияти тадбирҳои ҳукуматӣ дар рушди 
сайёҳӣ” масъалаҳои тадбирҳои ҳукуматй, ки барои рушди соҳаи сайёҳй 
нигаронида шудаанд, таҳқиқ шудаанд. Дар шароити муосир тараққиёти 
соҳаи сайёҳй дар Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз самтҳои афзалиятноки 
иқтисодиёт маҳсуб ёфта, аз тарафи давлату ҳукумат заминаҳои зарурии 
ҳуқуқй ва иҷтимой фароҳам оварда шуда, як силсила чораҳои 
ҳавасмандкунй татбиқ гардидаанд: таъсиси Кумитаи рушди сайёҳии 
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; эълон гардидани соли 2018 дар 
мамлакат «Соли рушди сайёҳй ва ҳунарҳои мардумй» ва солҳои 2019-2021 
«Солҳои рушди деҳот, сайёҳй ва ҳунарҳои мардумй»; ҷорисозии сиёсати 
«дарҳои боз» дар мамлакат ва низоми содагардонии раводид барои 
шаҳрвандони хориҷй; ба Созмони умумиҷаҳонии туризм шомил 
гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон; аз пардохти андоз аз фоида озод 
кардани таҷҳизот ва масолеҳи сохтмон барои иншооти сайёҳй; рушди 

ҳунарҳои мардумй намунаи онҳост. Ин тадбирҳо дар диссертатсия таҳқиқ 
гардида, аҳамияти онҳо бо такя ба маводи матбуоти даврй, махсусан 
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нашрияҳои «Ҷумҳурият» ва «Ҷавонони Тоҷикистон» нишон дода 

66 Инъикоси масъалаҳои сайёҳӣ дар
шудаанд.

Боби дуюми диссертатсия
нашрияҳои даврӣ” низ аз ду фасл иборат буда, дар он таҳлили вижагиҳои 
мавзуии маводи марбут ба сайёҳиро дар нашрияҳои «Ҷумҳурият» ва 
«Ҷавонони Тоҷикистон» фаро гирифтааст. Таснифоти фаслҳои боб аз 

рӯйи объекти таҳқиқ сурат гирифта, нақши нашрияҳои зикр гардида дар 
инъикоси воқеиятҳои сайёҳй ба таври муқоиса нишон дода шудааст. 
Тавассути матбуоти даврӣ инъикоси ташаккули фарҳанги меҳмоннавозӣ, 
баланд бардоштани маърифати муошират бо сайёҳон ва васеъ 
гардонидани доираи ҷаҳонбинии мардум роҷеъ ба маконҳои истироҳатӣ 
ва амсоли ин таҳқиқи илмии худро ёфтаанд.

Боби сеюми диссертатсия “Вижагиҳои жанрӣ дар инъикоси масоили 

сайёҳй” унвон дошта, аз ду фасл: «Иттилоотонӣ ва шарҳи воқеиёти марбут 
ба сайёҳӣ дар қолаби жанрҳои ахборӣ» ва «Имконоти жанрҳои таҳлилӣ ва 
бадей-публитсистӣ дар тавзеҳ ва баррасии масъалаҳои сайёҳй» таркиб 
ёфтааст.

Дар ин боб имконоти гурӯҳҳои гуногуни жанрҳои журналистикаи 
матбуотӣ дар инъикоси воқеияти марбут ба сайёҳӣ ва масъалаҳои 
алоқаманд ба он мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Дар ин зимн, 
намунаи жанрҳои алоҳида таҳлил гардида, махсусиятҳои жанрӣ, навъҳои 
он, предмети инъикос, сохтор, услуб, забони баён дар мисоли маводи 
марбут ба сайёҳӣ муайян ва истифодаи ин гурӯҳи жанрҳои журналистикаи 
матбуотӣ дар нашрияҳои “Ҷумҳурият” ва “Ҷавонони Тоҷикистон” 
муқоиса, таҳлил ва ба таҳқиқи илмӣ кашида шудааст.

Унвонҷӯ баъди таҳқиқи илмӣ ба чунин хулоса меояд, ки аз ҷиҳати 
сохтор ва ҳам мундариҷаву муҳтаво мақолаҳои ин ду нашрия ба ҳамдигар 
қаробат дошта бошанд ҳам, дар муқоиса ба рӯзномаи «Ҷумҳурият» дар 
нашрияи «Ҷавонони Тоҷикистон» мақолаҳои проблемавӣ нисбатан 

66 Ҷумҳурият” ва “Ҷавонони Тоҷикистош
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таҳлилӣ, аз

камтар ба назар мерасанд. Бартарии «Ҷавонони Тоҷикистон» дар он аст, 
ки мақолаҳои он аз нигоҳи услуби баён нисбат ба рӯзномаи расмии 
«Ҷумҳурият» озодтар буда, дар қолаби як жанр аз унсурҳои жанрҳои 
дигар низ истифода шудааст. Дар саҳифаҳои ҳар ду нашрия намунаҳо аз 
жанрҳои репортаж, луқма ва тафсир ба мушоҳида нарасидааст. Дар 
саҳифаи рӯзномаҳои расмӣ ин навъи жанрҳо кам истифода мешаванд. 
Сабаби асосй ба мавзуи сайёҳӣ аҳамияти ҷиддӣ надодани роҳбарияти 
нашрияҳо ва фаъолияти ғайрикасбии рӯзноманигорон барои тасвири 
воқеияти сайёҳӣ дар қолаби ин жанрҳо мебошад.

Нашрияҳои мавриди пажӯҳиш дар инъикоси воқеиёти сайёҳӣ дар 
баробари жанрҳои хабарию таҳлилӣ, инчунин аз жанрҳои 
публитсистикаи бадеӣ, бахусус жанри сафарнома низ истифода кардаанд. 
Дар рӯзномаҳои мавриди таҳқиқ сафарномаҳо аз ҷониби муаллифони 
дохилӣ ва ё муаллифони беруна (сайёҳони хориҷӣ) иншо шудаанд, ки 
асосан, ҷолибияти табиати диёр, меҳмоннавозии самимӣ ва дигар 
тарафҳои мақбулгардидаро рӯйи чоп овардаанд, яъне таассурот ва 
бардошти сафар аст.

Муаллифи рисолаи диссертатсионӣ бо таҳқиқи маводи марбут ба 
соҳаи сайёҳӣ, ки дар нашрияҳои «Ҷумҳурият» ва «Ҷавонони Тоҷикистон» 
солҳои 2015-2020 чоп шудаанд ба хулоса меояд, ки новобаста ба рушди 
воситаҳои электронии ахбори омма, доман паҳн кардани интернет ва 
хусусияти фаврияшро гум кардани матбуот, он ҳанӯз ҳам дар низоми 
воситаҳои ахбори омма ҷойгоҳи хоси худро дорад. Матбуоти даврӣ 
ҳамчун воситаи классикии ахбори омма, аз нигоҳи сареияти пахши ахбор, 
таблиғи мавзеъҳои сайёҳӣ ва ҷалби сайёҳон нисбат ба воситаҳои ахбори 
оммаи электронӣ, бахусус телевизион маҳдудиятҳо дошта бошад ҳам, дар 
инъикосу баррасии масъалаҳои сайёҳӣ бартарӣ дорад. Он воситаи 
муассирест барои муколама бо ҷомеа, музокираи мушкилоти мавҷуда, 
дарёфти роҳҳои ҳалли онҳо ва таъсир расонидан ба афкори хонанда.
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унвони

Таъсиррасонии амиқи матбуоти даврӣ бевосита ба рушди сайёҳӣ ҳамчун 
омили самарабахши боло бурдани фаъолнокии шаҳрвандон ҷиҳати 
истифода аз имкониятҳои сайру саёҳат маънидод мегардад.

Хулосаи диссертатсия дар 9 банд ҷамъбаст гардида, натиҷагириҳои 
муаллифи диссертатсияро дарбар гирифтаанд. Таҳқиқоти мазкур арзиши 
хуби илмӣ дошта, ҷавобгӯ ба талаботи муқараргардида аст.

Дар диссертатсия баробари муваффақиятҳо баъзе камбудиҳо ба 
мушоҳида мерасанд, ки ислоҳи онҳо ба манфиати кор хоҳад буд:

1. Фасли якум ва дуюми боби дуюми диссертатсия аз рӯи мазмун ва 
мундариҷа ба ҳамдигар наздик буда, беҳтар мебуд, ки дар як фасл зери 

“Вижагиҳои инъикоси масъалаҳои сайёҳӣ дар нашрияҳои 
«Ҷумҳурият” ва “Ҷавонони Тоҷикистон”” баррасӣ мегардид;

Ду фаслҳои боби сеюми рисолаи диссертатсионӣ низ мазмунан ба 
ҳамдигар наздиканд бинобарон хуб мешуд, ки он дар як фасл зери унвони 
“Истифодаи гӯруҳи жанрҳои иттилоотию таҳлилӣ ва публитсистикаи 
бадеӣ дар инъикоси масъалаҳои сайёҳӣ” таҳқиқ мегардид. Умуман ба 

назари мо рисолаи диссертатсионии мазкур дар ҳудуди ду бобу чор фасл 
таҳқиқи илмӣ мегардид, мантиқияти таҳқиқот боз ҳам назаррас мегардид;

3. Вобаста ба пешрафти технологияи иттилоотӣ таҳқиқи роҳҳои 
истифодаи шакли электронии маводи ин нашрияҳо дар Интернет ҳамчун 
“Интернет-рӯзнома” дар яке аз бобҳо ҳамчун фасли алоҳида боиси боз 
ҳам мукаммалтар гардидани рисолаи диссертатсионӣ мегардид;

4. Дар таҳияи диссертатсия дар баробари услуби илмӣ услуби 
публитсистӣ низ истифода гардидааст, ки он хоси таҳқиқоти илмӣ нест;

5. Рисолаи диссертатсионӣ аз хатоҳои услубӣ, грамматикӣ ва техникӣ 

орӣ нест, ки ислоҳи онҳо ба манфиати кор хоҳад шуд.
Камбудиҳои номбаршуда ислоҳшаванда буда, онҳо ба ҳеҷ ваҷҳ 

арзиши илмии рисолаи диссертатсиониро намекоҳонанд.
диссертатсионии Абдуллоева Машҳура Нематовна таҳқиқоти илмии ба

Рисолаи
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анҷомрасида буда, автореферат ва мақолаҳои ба нашр расида мазмуни 
рисоларо бо пуррагӣ ифода мекунанд.

Диссертатсияи илмии Абдуллоева Машҳура Нематовна дар мавзуи 
Баррасии масъалаҳои сайёҳӣ дар матбуоти даврии тоҷик” (дар мисоли 

нашрияҳои “Ҷумҳурият” ва “Ҷавонони Тоҷикистон” 
таҳқиқоти баанҷомрасида буда, дар сатҳи хуби илмӣ таълиф шудааст. 
Диссертатсия бо муҳиммият, навгониҳои илмӣ ва аҳаммияти назариву 
амалиаш ба талаботи бандҳои 31-35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, 
ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти 
№267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он барои дарёфти дараҷаи 

номзади илми филология аз рӯйи 
Рӯзноманигорӣ сазовор аст.

66

илмии

Доктори илми филология, профессори 
кафедраи журналистикаи телевизион ва 
радиошунавонии МДТ «Донишкадаи 
давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон 
ба номи Мирзо Турсунзода» 
Е-тай: 2и1Г1(1(11п, т1@та11. ги 
Тел.: 93 505 14 63
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Имзои Муъминҷонов 3. - ро тасдиқ мекунам: 
сардори раёсати кадрҳо важР^ҳ^ 
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Турсунзода» 1

23 ноябри соли

махсуси МДТ «ДДФСД 
Т ^пг.^нчп ття »

23 ноябри соли 2022||^'

солҳои 2015-2020)

ихтисоси 10.01.10

Муъминҷонов 3.

рЙ'

^о
Ҳамидова 3. Ҳ.

Суроға:
734032, Ҷумҳурии Тоҷик&^^н^^^-'
шаҳри Душанбе, хиёбони Борбад ПЗзс.
Тел.: (+992 31^
Е-та11:1а1аг1т8@апдех.сот.
Сомонаи расмӣ: \у\у\у.(1д81.11
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