
ТАҚРИЗИ
роҳбари илмӣ ба диссертатсияи Нурализода Ноилшоҳ Имомалӣ дар 

мавзуи «Нашрияи «Омӯзгор» дар низоми матбуоти соҳавии 
Тоҷикистон», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология 
аз рӯйи ихтиоси 10.01.10. - Рӯзноманигорӣ тавсия мешавад.

Диссертатсияи номзадии Нурализода Ноилшоҳ Имомалӣ ба яке аз 
мавзуъҳои умдаи илми журналистика бахшида шудааст.

Мавзуи диссертатсия нав буда, дар илми журналистикаи тоҷик бори 
аввал дар шакли пажуҳиши монографӣ мавриди омӯзиши илмӣ қарор 
гирифтааст. Омӯзиши таърихи матбуот ва дар ин замина нишон додани 
вижагиҳои он, аз ҷумла, дар нашрияҳои соҳавӣ аз мавзуъҳои мубрам аст. 
Нашрияи расмии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон - 
«Омӯзгор» (аз 20-уми июли соли 1932 бо номи «Барои маорифи 
коммунистӣ» рӯйи чоп омада), яке аз сарчашмаҳои муҳими таърихӣ дар 
инъикоси вазъи соҳаи маориф ва баланд бардоштани маърифати мардум 
маҳсуб меёбад. Саҳифаҳои то ҳанӯз пурра пажуҳишнагардидаи таърихи 
матбуот гувоҳи онанд, ки дар солҳои Шӯравӣ ва замони истиқлол 
нашрияи «Омӯзгор» дар такомулу таҳаввули андешаи миллӣ нақши 
густурда дорад. Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
баробари озодиҳои сиёсӣ, рушди афкору андешаҳои миллиро таъмин 
намуда, ҷиҳати таҳқиқу баррасии муҳимтарин аркони фарҳангию миллӣ 
шароит ба вуҷуд овард. Пажуҳиши мавзуъҳои худшиносиву худогоҳии 
миллӣ имконпазир ва таваҷҷуҳ ба матбуоти даврии соҳавӣ бештар 
гардид.

Нақши нашрияи «Омӯзгор» дар таҳлилу баррасӣ ва баланд 
гардидани сифати таълим, мазмуну муҳтавои китобҳои дарсӣ, қабули 
қонуну барномаҳои давлатӣ ва баррасии мушкилоти соҳаи маориф 
густурдаву мондагор мебошад. Ба ин мазмун, мавзуи диссертатсияи 
Нурализода Н. И. муҳим буда, арзиши илмиву амалӣ дорад. Дар он аз як 
тараф, омӯзишу пажуҳиши заминаҳои табъу нашр, вижагиҳои сохторӣ, 
мавзуӣ, жанрӣ ва амсоли инҳо мушаххас карда шудааст, ки ба таърихи 
матбуоти даврии тоҷик ғановати илмӣ зам мекунанд ва аз ҷониби дигар, 
сабақҳои нашрия дар журналистикаи амалӣ манфиатбахш хоҳад буд.

Муаллиф ҷиҳати пажуҳиши ҳамаҷонибаи мавзуъ матолиби 
фаровони илмию журналистиро ҷамъоварӣ намуда, бо таҳлилу 
баррасиҳои амиқ вазифаҳои мушаххаснамудаашро ҳал намудааст. Дар 
диссертатсия омилҳои пайдоиш ва ташаккули нашрияҳои соҳаи маориф, 
марҳилаҳои инкишоф ва таҳаввули нашрияи «Омӯзгор», таснифоти 
умумии мундариҷаи нашрия, таҳлилу баррасии масъалаҳои рушди



маориф ва мавқеи жанрҳои публитсистӣ ва амсоли инҳо таҳлилу баррасӣ 
шудааст.

Диссертатсия аз муқаддима, се бобу 7 фасл, хулоса ва рӯйхати 
адабиёт таркиб ёфтааст.

Дар муқаддима аҳаммияти мавзуи таҳқиқ, дараҷаи омӯзиши он, 
ҳадаф ва вазифаҳои ба миён гузошташуда, навгониҳои таҳқиқ, арзиши 
назариявӣ ва амалӣ, асосҳои методологиии таҳқиқ, нуктаҳои асосии ба 
ҳимоя пешниҳодшаванда ва татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот бо таҳлилҳои 
амиқ мушаххас шудааст.

Дар боби аввал - «Заминаҳои пайдоиш, ташаккул ва марҳилаҳои 
инкишофи нашрияи «Омӯзгор», муаллиф дар заминаи омӯзиш ва 
таҳлили осори илмӣ ва бастаҳои нашрияи марбут ба мавзуъ, муайян 
кардааст, ки нахустин рӯзномаи аҳли маорифи кишвар - «Барои 
мабрифи коммунистӣ» аз оғози таъсисёбӣ ҳамқадами замон мебошад ва 
инро ҳам дар ном ва ҳам дар мазмуну мундариҷаи он мушаххас кардааст. 
Дар баробари ин, ҷойгоҳи нашрияро дар баррасиву арзёбии масъалаҳои 
инқилоби маданӣ - маҳви бесаводӣ, фарогирии насли наврас ва наслҳои 
ҷавону калонсол ба таҳсил, таълиму тарбия, таълифу чопи китобу 
барномаҳои таълим, таъмини муассисаҳои таълимӣ бо кадрҳои 
омӯзгорӣ, усулу шеваҳои таълим, тарғибу ташвиқи таҷрибаи омӯзгорони 
пешқадам, баланд бардоштани савияи касбии омӯзгорон ва амсоли инҳо 
нишон додааст. Дар ин боб аз ҷониби муҳаққиқ собит мешавад, ки дар 
марҳилаҳои таърихӣ ва ҷараёни инкишоф, нашрия ҳамеша инъикоси 
масъалаҳои муҳими мактабу маориф ва фарҳангро ҳадафи асосии худ 
қарор дода, дар татбиқи сиёсати иҷтимоии давлат дар соҳаи маориф, 
илму фарҳанг, адабиёту маънавиёт нақши муҳим гузоштааст.

Дар боби дуюм - «Таҳлили таносубии мундариҷаи нашрияи 
«Омӯзгор» дар замони истиқлол» таснифоти умумии мундариҷаи нашрия 
ва масъалаҳои рушди маориф баррасӣ шудааст. Зимни таҳқиқ муаллиф 
мавзуъҳои баррасишавандаи нашрияро радабандӣ ва мазмуну 
мундариҷа, ороишу саҳифабандии онро тавзеҳ бахшидааст. Ҳамчунин, 
бо далоилу арқом таъкид менамояд, ки мундариҷаи нашрия дар давраи 
соҳибистиқлолии Тоҷикистон сол ба сол фарогиру пурмуҳтаво гардида, 
паҳлуҳои гуногуни соҳаро дар бар гирифта, дар баррасииву масъалаҳои 
рушди маориф, амсоли сиёсати иҷтимоии давлат дар соҳаи маориф, 
баррасии асноди меъёрӣ ва ҳуқуқии соҳа, мазмуни таҳсилот, татбиқи 
барномаҳои давлатӣ ва монанди инҳо нақши муассиру муфид дорад.

Мавзуи баҳси боби сеюм «Мавқеи жанрҳои публитсистӣ дар 
нашрия» мебошад. Дар ин боб муҳаққиқ талош намудааст, ки истифодаи 
жанрҳои публитсистиро дар инъикоси навгониҳо ва масъалаҳои маориф



ва симои омӯзгори эҷодкор нишон бидиҳад. Ӯ навиштаҳои нашрияро ба 
се гурӯҳи жанрӣ радабандӣ намуда, дар се фасл таҳлилу баррасӣ 
кардааст. Диссертант ба хулосаи дуруст меояд, ки дар нашрия жанрҳои 
хабарӣ мавқеи меҳварӣ дошта, ин ҷанба дар замони истиқлол вусъати 
тоза ёфтааст. Жанрҳои таҳлилӣ дар баррасии масъалаҳо ва мушкилоти 
маориф васеъ истифода мешавад. Симои омӯзгори эҷодкор дар жанрҳои 
лавҳа ва очерк таҳлил гардидааст ва муҳаққиқ ба хулосаи дуруст меояд, 
ки талаботи ин навъи жанрҳо дар нашрия ба таври бояду шояд риоя 
нагардидааст ва аксари навиштаҳое, ки дар ин замина ба нашр мерасанд, 
асосан хусусияти маълумотӣ ва тарҷумаҳолӣ доранд. Таҳқиқу таҳлилҳои 
муҳаққиқ бо такя бо арқому далоили илмиву таълимии соҳа мавриди 
баррасӣ қарор гирифтаанд, ки ин аз ҷанбаи қавии илмии диссертатсия 
шаҳодат медиҳад.

Хулосаҳои пажуҳиши Нурализода Н. И. мундариҷаи диссертатсияро 
ифода мекунад ва илман асоснок шудааст. Диссертатсия сохтори 
муайяни илмӣ дошта, дар он метод ва методологияи таҳқиқ риоя 
гардидааст. Бобу фаслҳои диссертатсия ба ҳамдигар пайванди мантиқӣ 
дошта, якдигарро такмил мебахшанд ва дар маҷмуъ, шакли комили 
мавзуи таҳқиқро бозгӯ мекунанд.

Автореферат ва мақолаҳои доир ба мавзуи диссертатсия 
нашрнамудаи муҳаққиқ дар 7 мақолаи илмӣ, аз ҷумла, 5 мақола дар 
маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мазмуну муҳтавои диссертатсияро инъикос мекунанд.

Нурализода Ноилшоҳ Имомалӣ солҳои зиёдест, ки дар матбуот 
фаъолияти густурда дорад, навиштаҳояш мунтазам дар нашрияҳо ба 
табъ мерасанд ва таҷрибаи зиёдеро дар ин самт доро мебошад. Ҳамин 
таҷрибаи кофӣ ва фаъолияти пурсамари ӯ дар матбуот мебошад, ки дар 
давраи унвонҷӯӣ худро ҳамчун пажуҳишгари ҷӯяндаву масъулиятшинос 
ва пурталош нишон диҳад. Ба омӯзиш ва таҳқиқи мавзуи илмӣ 
муносибати ҷиддӣ намуда, бо роҳбари илмӣ мунтазам иртибот дошт. 
Доир ба паҳлуҳои гуногуни мавзуи таҳқиқ дар конфронсҳои 
донишгоҳиву ҷумҳуриявӣ суханронӣ намуда, мақолаҳои илмӣ ба нашр 
расонд ва тавонист кори илмиашро ба сифати баланд анҷом бидиҳад.

Бо дарназардошти ин, кори диссертатсионии Нурализода Ноилшоҳ 
Имомалӣ дар мавзуи «Нашрияи «Омӯзгор» дар низоми матбуоти 
соҳавии Тоҷикистон» кори баанҷомрасида мебошад. Диссертатсия дар 
сатҳи хуби илмӣ таълиф гардида, бо муҳиммияту мубрамият, навгониҳои 
назариявию амалӣ ва аҳамияти илмии худ ба талаботи таҳқиқоти илмӣ 
ҷавобгӯ мебошад.



Автореферат ва мақолаҳои ба нашррасондаи муҳаққиқ мундариҷаи 
диссертатсияро инъикос мекунанд. Кор ба талаботи Комиссияи Олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
пешниҳоди диссертатсияи номзадӣ ҷавобгӯ буда, муаллифи он барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10. 
01.10 - Рӯзноманигорӣ сазовор аст.

Роҳбари илмӣ: 
доктори илми филология, 
академик Имомзода М. С.

Суроға:
734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Ш. Душанбе, кӯчаи Нисормуҳаммад, 13а
Тел.: 93-580-64-44
Е-таП: тог1@таоп£Л]

«Тасдиқ мекунам»
Сардори раёсати кадрҳо ва кор 
Донишгоҳи миллии Тоҷикист Тавқиев Э. Ш.


