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ХУЛОСАИ ШУРОИ ОЛИМОНИ ФАКУЛТЕТИ ЖУРНАЛИСТИКАИ
донишгоҳи миллии тоҷикистон

Диссертатсияи Нурализода Ноилшоҳ Имомалӣ дар мавзуи “Нашрияи 
“Омӯзгор” дар низоми матбуоти соҳавии Тоҷикистон” барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 - Рӯзноманигорӣ 
пешниҳод шудааст. Диссертатсия дар кафедраи матбуоти Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон ба анҷом расидааст.

Роҳбари илмӣ: Имомзода Муҳаммадюсуф Сайдалӣ - доктори илми 
филология, узви пайвастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, 
профессор.

Диссертатсияи мазкур дар ҷаласаи муштараки кафедраҳои матбуот, 
радио ва телевизион ва журналистикаи байналхалқӣ баррасӣ ва 
муҳокима гардида, бо қарори №1, аз таърихи 08.09.2022 ба ҳимоя тавсия 
шудааст.

Шурои олимони факултети журналистика диссертатсияи 
Нурализода Ноилшоҳ Имомалӣ дар мавзуи “Нашрияи “Омӯзгор” дар низоми 
матбуоти соҳавии Тоҷикистон” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми 
филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 - Рӯзноманигорӣ бо ширкати 
муқарризон - доктори илми филология, профессор Муродӣ Мурод Бердӣ 
ва сармуҳаррири нашрияи “Хатлон”, номзади илми филология 
Маъмурзода Носирҷон Маъмур баррасӣ ва муҳокима намуд. Сараввал 
профессор М. Муродӣ сухан ронда, иброз дошт, ки дар таърихи 
матбуоти даврии соҳавии тоҷик нашрияҳои соҳаи маориф ҳукми 
саромадӣ доранд. Нашрияҳои даврии соҳаи маориф на танҳо дар 
тарғиби сиёсати маорифпарваронаи давлату ҳукумат, шарҳу тавзеҳи 
кори омӯзгорӣ, баланд бардоштани маърифати иҷтимоиву касбии 
омӯзгорон ва амсоли ин саҳим будаанд, балки дар пайдоиш ва 
ташаккули рӯзномаву маҷаллаҳои соҳаҳои дигари иҷтимоӣ таъсир 
гузоштаанд. Бояд гуфт, ки нашрияҳои соҳаи маориф дар низоми 
матбуоти даврии соҳавӣ мавқеи хос доранд. Аз ин нуқтаи назар, 
интихоби мавзуи «Нашрияи «Омӯзгор» дар низоми матбуоти соҳавии 
Тоҷикистон» барои таҳқиқоти илмии диссертатсионӣ муҳиму мубрам 
буда, натиҷаҳои он барои илму амали рӯзноманигорӣ аз аҳамият холӣ 
нахоҳад буд.



Диссертант моҳияти масъалаи таҳқиқро дуруст маърифат намуда, 
бо дарназардошти методологияи таҳқиқи кори илмӣ омӯзиш ва 
баррасии мавзӯъро дар шакли муқаддима, се боб, хулоса ва феҳрасти 
адабиёт ва манбаъ ба шакл даровардааст, ки комилан дуруст аст.

Сохтори диссертатсия низоми муайяни илмӣ дошта, тартиби 
таҳқиқи мавзуъ барои зина ба зина ҳал гардидани вазифаҳои ба миён 
гузошташуда ва дар маҷмуъ, ҳосил шудани тарҳи комили пажуҳиш 
мусоидат менамояд. Бобу фаслҳои кор паҳлуҳои гуногуни мавзуъро фаро 
гирифта, ба ҳам алоқамандии мантиқӣ доранд.

Дар баробари ин, мавзуи мазкур дар илми рӯзноманигории тоҷик 
аз аввалин пажуҳиши диссертатсионие мебошад, ки таҳқиқи як нашрияи 
соҳавии мушаххасро аз нигоҳи таърихӣ, вижагиҳои шаклӣ ва 
мундариҷаву жанрӣ фаро гирифтааст. Муҳтавои диссертатсия то ҷойе 
донишҳои назариявӣ ва амалии соҳаи рӯзноманигориро афзуда, дар 
ташаккули маърифати илмӣ ва амалии муҳаққиқони соҳа таъсири мусбат 
гузошта метавонад. Маводи таҳқиқро метавон ҳангоми таълифи 
китобҳои дарсӣ, васоити таълимӣ, коркарди машғулиятҳои амалии соҳаи 
рӯзноманигорӣ ва тадриси фанҳои таърихи журналистикаи тоҷик, 
асосҳои фаъолияти эҷодии журналист ва курсҳои махсус истифода кард.

Ҳамин тавр, дар такяи мазмуни диссертатсия ва услуби таълифи 
кор гуфтан мумкин аст, ки муаллифи он Нурализода Ноилшоҳ Имомалӣ 
соҳиби қобилияти хуби эҷодӣ, неруи мустақилонаи таҳқиқоти илмӣ, 
шеваи хоси баҳсу муҳокима ва ҷасорати дифоъ намудани мавқеи худ аст. 
Ӯ кори илмии нисбатан пурраро ба анҷом расонидааст. Нуқтаҳои ба 
ҳимоя пешниҳодшуда хусусияти навгонӣ дошта, бо матни диссертатсия 
асоснок карда шудаанд.

Бо вуҷуди ин, дар диссертатсия баъзе камбудиҳо ба назар расид, ки 
ба инобат гирифтани онҳо аз аҳамият холӣ нахоҳад буд. Аз ҷумла:

- дар унвони диссертатсия сифати таъйиноти матбуот мушаххас 
карда шавад, зеро матбуот ва матбуоти даврӣ истилоҳоти гуногун буда, 
таъйиноташон аз ҳам фарқ мекунад. Ба ин манзур унвони 
диссертатсияро дар шакли “Нашрияи “Омӯзгор” дар низоми матбуоти 
даврии соҳавии Тоҷикистон” ва унвони боби аввалро дар шакли 
“Заминаҳои пайдоиш, ташаккул ва инкишофи нашрияи “Омӯзгор” 
таҳрир ва дар унвони боби дуюм ибораи “дар замони истиқлол”-ро 
илова кардан мувофиқи матлаб аст;

- дар боби аввал муаллиф ҷараёни ташаккул ва инкишофи 
нашрияро ба ду давра ҷудо намуда, давраи аввалро то саршавии ҶБВ 
мансуб медонад, ки саҳв нест. Аммо ин таснифот баҳси илмиро мехоҳад, 
ки мавқеи диссертант чандон равшан намудор нагардидааст. Масалан, 
солҳои 1936-1938 давраи дуюми сиёсатзадагӣ ва душманкобӣ муаррифӣ 
мешавад (с. 34). Агар чунин аст, пас, хусусияти давраҳои дигарро низ 
муайян бояд кард;

- ҳарчанд диссертатсия аз нигоҳи сохтори илмӣ хуб буда, бобу 
фаслҳои он паҳлуҳои гуногуни мавзуъро фаро гирифтаанд, аммо ба 



назар чунин мерасад, ки муаллиф дар таҳқиқи онҳо бештар муносибати 
таърихӣ намуда, ҳамчун шоҳид баҳо медиҳад. Аз ин рӯ, дар кор оҳанги 
нақл ва ҳисобот нисбатан бартарӣ пайдо карда, таҳлили илмии 
вижагиҳои рӯзномасозӣ, мавзуиву жанрӣ дар пасманзари он қарор 
мегирад. Мақсад нишон додани мавқеи нашрияи “Омӯзгор” дар низоми 
матбуоти даврии соҳавӣ аст, на бозтоби таърихи маорифи кишвар. Ниг. 
С. 50, 51;

- хуб аст, ки диссертант дар рафти таҳлилу баррасиҳои фаъолияти 
нашрия ба ташаббусҳои муҳаррирон ва кормандони эҷодии он дар роҳи 
таъсиси гӯшаву саҳифаҳои махсус таваҷҷуҳ зоҳир менамояд. Аммо ин 
таваҷҷуҳ аксар ҳолати нуқтагиро касб карда, идомаи таъсирпазирии 
онҳо аз назари муҳаққиқ дур мемонад. Агар таъсиси чунин навгониҳо, 
ҳамчунин, фаъолияти муҳарриронро дар қавс бо зикри сол нишон дода, 
таъсиргузориҳои онҳо мушаххас нишон дода мешуд, илмияти 
диссертатсия боз ҳам баланд мегардид;

у- ҳарчанд забон ва услуби диссертатсия ва ҳамчунин, автореферат 
хеле хуб аст, бо вуҷуди ин, ҷо-ҷо нуқсонҳои забонӣ ва техникӣ ба назар 
мерасад. Ба тақвияти фикр: Ташкили Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии 
Сотсиалистии Тоҷикистон дар саҳифаи 3-юми ҳам диссертатсия ва ҳам 
автореферат 7-уми сентябри соли 1924, аммо дар саҳифаи 12-уми 
диссертатсия моҳи октябр нишон дода шудааст. Ҳамчунин, тақсимоти 
миллӣ на дар “Осиёи Марказӣ” (с.12), балки дар Осиёи Миёна ба вуҷуд 
омадааст;

- дар баъзе калимаҳо ҳарфҳо афтодаанд: авал (с.32), даровадед (с.38), 
мешвад (с.39), Тоҷикистн (с.66) ва ғайра;

баъзе калимаву ибораҳо дар ду шакл омадаанд: мавзӯъ /мавзу, 
натанҳо / на танҳо;

- номҳои русиро дар шакли тоҷикӣ навиштан дуруст будагист. 
Суровцев, Стрельцов. Дар имлои забони тоҷикӣ ҳарфи “Ц” шакли 
навишти бамаврид дорад, аломат ҷудоӣ (ь) барои алифбои мо бегона 
аст.

Сармуҳаррири нашрияи “Хатлон”, номзади илми филология Н. 
Маъмурзода дар суханронии хеш нисбат ба диссертатсияи Нурализода 
Н. И. иброз дошт, ки мавзуъ хеле муҳим ва саривақтӣ мебошад. Он 
метавонад ҷанбаи назариявӣ ва амалии илми журналистикаи тоҷикро 
такмил бахшад. Диссертатсия мувофиқ ба талаботи навтарин таҳия 
гардида, дар баробари дастовардҳо дар он баъзе камбудиҳо ба назар 
мерасанд, ки ислоҳи онҳо, аз нигоҳи мо, ба манфиати кор хоҳад буд:

1. Дар боби якум ҷанбаи нақлӣ бартарӣ пайдо кардааст, таҳлили 
назариявӣ камтар аст.

2. Хуб аст, ки ҳангоми таҳлил ва таҳқиқи мавзуъ аз усули муқоиса 
кор гирифтааст ва ин муқосиа дар контексти бастаҳои нашрияи мавриди 
таҳқиқ сурат гирифтааст. Ба андеша мо, агар ҳангоми муқоиса маводу 
матолиби нашрияҳои дигари соҳавӣ мавриди омӯзиш ва истифода қарор 
мегирифт, ҷанбаи таҳлиливу қиёсии диссертатсия пурқувват мегардид.



3. Баъзе ғалатҳои техникиву имлоӣ ба назар расид, ки ба муҳтавои 
диссертатсия таъсиргузор нест, вале ислоҳи онҳо мувофиқи мақсад аст.

Ҳамин тариқ, вобаста ба суханронии муқарризон - доктори илми 
филология, профессори кафедраи матбуоти Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон Муродӣ Мурод Бердӣ ва сармуҳаррири нашрияи “Хатлон”, 
номзади илми филология Маъмурзода Носирҷон Маъмур шурои 
олимони факултети журналистика нисбат ба ҳусну қубҳи илмии 
диссертатсияи Нурализода Н. И. ба чунин хулоса омад:

Диссертатсия ба мавзуи хеле муҳим ва таҳқиқнашудаи илми 
журналистика бахшида шудааст. Воқеан, муҳаққиқ возеҳу бамаврид 
таъкид мекунад, ки тағйири сохти сиёсӣ ва расидан ба Истиқлоли 
давлатӣ имкону шароит фароҳам овард, ки ба омӯзиши ҳаматарафаи 
матбуоти даврии ватанӣ бештар таваҷҷуҳ зоҳир шавад. Аз ҷумла, доир 
ба нақши матбуоти даврии соҳаи маориф дар рушди ҷомеа рисола ва 
мақолаҳои гуногуни илмиву оммавӣ ба нашр расида бошанд ҳам, оид ба 
зайинаҳои таърихии ба вуҷуд омадани нашрияи «Омӯзгор» то ҳол ба 
таври фарогир таҳқиқоти алоҳидаи илмӣ таълиф нагардидааст.

Муҳаққиқ қайд намудааст, ки 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. Бинобар ин, омӯзишу пажуҳиши 
заминаҳои табъу нашр, вижагиҳои сохторӣ, мавзуӣ, жанрӣ ва амсоли 
инҳо аз суолҳое мебошанд, ки посухи илмии онҳо на танҳо ба таърихи 
матбуоти даврии тоҷик ғановати илмӣ зам мекунанд, балки сабақҳои 
нашрияи мавриди пажуҳишро барои журналистикаи муосир тақвият 
мебахшанд. Ин ва дигар омилҳо аз аҳамияти пажуҳиши ин мавзуъ 
шаҳодат медиҳанд.

Унвонҷӯ ҷиҳати ба мақсаду ҳадафҳои худ ноил шудан, ҳаллу фасли 
вазифаҳои зеринро зарур мешуморад:

- нишон додани вазъи иҷтимоию сиёсии давр ва таъсири он ба 
марҳилаҳои инкишофи нашрия;

- мушаххас кардани заминаҳои пайдоиш ва ташаккули нашрияи 
«Омӯзгор»;

- таҳлилу баҳогузории сохтори нашрия бо дарназардошти шаклу 
намо, рубрикаву сарлавҳаҳо, истифодаи ҳуруф, сурат ва вижагиҳои 
дигар;

- муайян намудани тарзу василаи истифодаи жанрҳои ахбориву 
таҳлилӣ дар инъикоси масъалаҳои маориф;

- истифодаи жанрҳои публитсистию бадеӣ ва таносуби онҳо дар 
нашрия;

- баррасии вазъи нашрия дар шароити рушди технологияи 
иттилоотӣ.



Муаллиф масъалаҳои зеринро барои ҳимоя пешниҳод кардааст:
1. Дар таъсису пайдоиши нашрияҳои соҳаи маориф, бахусус, «Омӯзгор» 

омилҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ ва илмиву фарҳангӣ заминагузор будаанд. 
Раванди пайдоиш ва ташаккули чунин нашрияҳо аз маҷаллаи «Дониш ва 
омӯзгор» (1926) ва «Раҳбари дониш» (1927) оғоз гардида, то «Барои 
маорифи коммунистӣ» (1932) идома ёфтааст.

2. Исбот карда мешавад, ки «Омӯзгор» ҳамчун нашрияи соҳавӣ дар 
давраҳои гуногуни фаъолият вобаста ба талаби замон ва ташаккули 
донишҳои назарии касбӣ сохтори худро дигар карда, ба талаботи замон 
мувофиқ шудааст.

3. Дар тамоми давраҳои инкишоф нашрияи «Омӯзгор» мавқеи 
устувор дошта, принсипҳои ҳадафмандии худро риоя намудааст. 
Инъикоси масъалаҳои мактабу маориф, фарҳанг ва амсоли ин таносубан 
гуногун мебошад.

4: Дар тамоми давраҳои фаъолияти «Омӯзгор» масъалаҳои маориф 
ва мушкилоти марбут ба ин соҳа аз мавзуъҳои муҳим ва асосӣ маҳсуб 
меёфтааст.

5. Нашрияи «Омӯзгор» дар инъикосу баррасии воқеиятҳои иҷтимоӣ 
ва масъалаҳои маориф аз қолабҳои жанрҳои гуногуни публитсистӣ: 
мухбирнома, мақола, нигориш, тақриз, хулосаи матбуот ва мактуб 
истифода кардааст.

6. Дар муқоиса ба замони Шуравӣ дар давраи соҳибистиқлолии 
кишвар таносубан жанрҳои хабарӣ ва таҳлилӣ афзалият пайдо кардаанд. 
Ин ҳолат баёнгари марому мақсади нашрия ва баррасии мушкилоти 
маориф дар қолаби ин жанрҳо будааст.

7. Нашрия дар мавридҳои мувофиқ ҷиҳати муаррифии фаъолияти 
шоистаи намояндагони аҳли маориф ва илми кишвар аз аносири 
жанрҳои публитсистиву бадеӣ - лавҳаву очерк ва эссе истифода 
намудааст.

8. Муайян шуд, ки нақши нашрияи «Омӯзгор» дар инъикосу 
баррасии мушкилоти соҳаи маориф, тарғиби фарҳанги миллӣ, эҳёи 
суннатҳои ниёгон, такомули фаъолияти омӯзгорӣ, муаррифии 
омӯзгорони пуртаҷрибаву навкор ва ба ин васила, баланд бардоштани 
сатҳи таълиму тарбия дар маорифи кишвар ниҳоят бузург аст.

Муҳтавои диссертатсия дар 5 мақолаи илмии муаллиф, ки дар 
маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд, инъикос ёфтааст.
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Муҳаққиқ дар раванди пажуҳиш осори назариявии донишмандони 
маъруфи соҳавӣ, хоса, назарияи жанрҳои публитсистика Е. П. Прохоров, 
В. М. Горохов, В. Ворошилов, М. Н. Ким, А. А. Тертичний, И. К. 
Усмонов, А. Саъдуллоев, А. Нуралиев, М. С. Имомзода, П. 
Гулмуродзода, Н. Солеҳов, Ҷ. Саъдуллоев, А. Азимов, М. Муродӣ, Ҷ. 
Муқимов, М. Абдуллозода, Ш. Муллоев, С. Хоҷазод, С. Гулов, А. 
Қутбиддинов ва дигарон мавриди омӯзиш ва истифода қарор додааст.

Навгонии диссертатсия, пеш аз ҳама, дар он ифода мегардад, ки 
бори аввал заминаҳои таърихӣ, раванди ташаккулу инкишофи нашрияи 
«Омӯзгор» ҳамчун нашрияи соҳавӣ, вижагиҳои жанрҳои публитсистӣ ва 
корбасти онҳо дар инъикоси масъалаҳои маориф мавриди таҳқиқ қарор 
гирифт. Ҳамзамон, истифодаи жанрҳои публитсистӣ таҳлилу баррасӣ 
гардида, унсурҳои асосии жанрсоз ва воситаҳои ҷолибсози матнҳои 
публитсистиву бадеӣ нишон дода шуда, вазъи нашрия дар шароити 
рушди ВАО мушаххас шудааст.

Аҳамияти назариявии таҳқиқ дар он зоҳир мегардад, ки пажуҳиши 
баанҷомрасида ва дастовардҳои илмии он, донишҳои назариявиро доир 
ба шинохт ва арзёбии рисолати рӯзноманигорӣ, вижагиҳои таърихӣ, 
хусусиятҳои шакливу мундариҷавии он, ташаккули жанрҳои 
публитсистӣ, усулҳои рӯзномасозӣ нисбатан пурра менамояд. Таҳқиқоти 
мазкурро ҳангоми навиштани мақолаҳо ва таълифи рисолаҳои илмӣ, 
баррасии паҳлуҳои ҷудогонаи таъйинот ва вижагиҳои матбуоти даврӣ ва 
амсоли инҳо метавон истифода кард.

Аҳамияти амалии пажуҳиш дар он ифода меёбад, ки натиҷаҳои 
таҳқиқро дар таълифи рисолаву китобҳои дарсӣ, таҳияи васоити таълимӣ 
ва машғулиятҳои амалии журналистика метавон истифода кард. 
Хулосаҳои муаллиф ва нуктаҳои асосии рисола дар раванди тадриси 
фанҳои таърих ва назарияи рӯзноманигорӣ, фанҳои интихобӣ, аз ҷумла, 
матбуоти соҳавӣ аз аҳамият холӣ набуда, илова бар ин, ба 
рӯзноманигорон, муҳаққиқони соҳа дар заминаи дарёфт ва корбасти 
маводи илмиву таълимӣ ёрӣ мерасонад.



Автореферати диссертатсия ва мақолаҳои ба табъ расонидаи 
муҳаққиқ муҳтавои диссертатсияро ба таври комил инъикос менамоянд.

Вобаста ба дастовардҳои зикршуда, шӯрои олимони факултети 
журналистика бо қарори №6, аз таърихи 26.02.2022 диссертатсияи 
номзадии Нурализода Ноилшоҳ Имомалӣ зери унвони «Нашрияи 
“Омӯзгор” дар низоми матбуоти соҳавии Тоҷикистон» кори муҳиму 
арзишманд арзёбӣ намуда, онро комилан анҷомёфта меҳисобад. 
Диссертатсия ба талаботи корҳои илмӣ ҷавобгӯ буда, онро метавон ба 
баррасии шурои диссертатсионии 6В.КОА-020 барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 - 
Рӯзноманигорӣ тавсия намуд.

Иштирок дошт: 17 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» - 17 нафар, 
«зид» -нест, «бетараф» - нест. Суратҷаласаи №6, аз 26-уми феврали соли 2022.
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