
Тақризи

роҳбари илмӣ ба диссертатсияи Зарипова Шаҳноза Тоҳировна дар 

мавзуи “Хусусиятҳои мундариҷавӣ ва жанрии публитсистикаи Ҳилолиён 

Аскар”, ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи 

ихтисоси 10.01.10 - Рӯзноманигорӣ пешниҳод шудааст.

Диссертатсияи илмии Зарипова Шаҳноза Тоҳировна, ки дар мавзуи 

“Хусусиятҳои мундариҷавӣ ва жанрии публитсистикаи Ҳилолиён Аскар” 

таълиф шудааст, аз мавзуоти мубрами публитсистикаи муосир ба ҳисоб 

меравад.

Ҳини таълифи диссертатсия фазилатҳои хоси муаллиф, аз ҷумла лаёқати 

таҳлил ва тавоноии кор бо сарчашмаҳо ва ҳунари расидан ба хулосаҳои 

саҳеҳу мантиқӣ падид омад. Баррасии пешинаи таҳлил, муайян кардани 

ҳадаф ва вазифаҳои муаллиф, усулҳои таҳлилие, ки дар диссертатсия ба кор 

рафтаанд, инчунин нуктаҳои меҳварие, ки барои дифоъ пешниҳод шудаанд, 

аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки унвонҷӯ аз миёни маводи зиёд метавонад нуктаҳои 

асосиро ҷудо кунад ва ба моҳияти аслии масъала ба хубӣ сарфаҳм рафта, ба 

натиҷаҳои дурусти илмӣ бирасад.

Рисолаи Зарипова Шаҳноза “Хусусиятҳои мундариҷавӣ ва жанриии 

публитсистикаи Ҳилолиён Аскар” ба шинохти осори публитсистии Ҳилолиён 

Аскар ва мазмуну мундариҷаи он ихтисос ёфтааст. Дар рисола муаллиф 

кӯшиш ба харҷ додааст, ки аввалан ҳаёту фаъолияти Ҳилолиён Аскар, баъдан 

осори публитсистии ӯро мавриди тахдилу баррасӣ қарор диҳад. Ба назар 

мерасад, ки муаллиф ба ҳаллу фасли он мақсаду вазифаҳое, ки дар таҳқиқи 

масъалаҳои таърихӣ ва назарии журналистика, саҳми публитсист Ҳилолиён 

Аскар дар рушду густариши анвои публитсистӣ равона гардидаанд, дар сатҳи 

лозим муваффақ шудааст.

Дар раванди кор муаллиф ҳадафи асосии худро ба омӯзиш ва муайян 

намудани таносуби андешаҳои публитсистии Ҳилолиён Аскар ба воқеияти 

рӯзгор, сиёсати давр ва тамоюлҳои ақидатӣ, моҳияти диди публитсистй ва 

фардияти эҷодии ӯ қарор дода, ба маърази таҳлил кашидааст, ки ин ҳадаф
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ҳалли як қатор масъалаҳо, аз ҷумла шинохт ва арзёбии давраҳои зиндагӣ ва 

эҷодиёт, моҳияти иҷтимоӣ, ахлоқӣ ва маънавии ҳунари рӯзноманигории ӯро 

тақозо менамояд.

Асоси арзиши назарии рисоларо равишҳои илмӣ ва дастурии 

муҳаққиқони соҳа муайян карда, дар замина аз дастурҳои назарии улуми 

гуманитарӣ, монанди адабиётшиносӣ, фалсафа ва сиёсатшиносӣ истифода 

гардидааст. Бо истифода аз таҷрибаи таҳқиқ дар ин соҳа мавзуи мавриди 

назар таҳлил ва арзёбӣ шуда, қонуниятҳои назарӣ ва амалӣ муайян ва 

мушаххас карда шуд. Ба ин далел, таҳқиқоти анҷомгирифта донишҳои 

назариро оид ба шинохт ва арзёбии таърихи рӯзноманигорӣ, инкишофи 

жанрҳо ва фаъолияти рӯзноманигорон такмил хоҳад бахшид.

Диссертатсия дар заминаи усулҳои муқоисавӣ-таҳлилӣ ва бо истифода аз 

равиши омориву формалистӣ, контент-таҳлил ва мавзуӣ навишта шуда, дар 

он методи таҳқиқи олимони ватаниву хориҷӣ ба кор гирифта шудааст.

Навоварии диссертатсия дар он зуҳур ёфтааст, ки бори нахуст масъалаи 

хусусиятҳои мундариҷавию ғоявӣ ва шаклии осори рӯзноманигорӣ ва 

публитсистикаи бадеии Ҳилолиён Аскар мавриди таҳқиқ ва арзёбӣ қарор 

гирифтааст. Ҳамчунин, дар таҳқиқот ба масъалаи истифодаи огоҳонан 

жанрҳо ва нақши онҳо дар инъикоси воқеиятҳои иҷтимоӣ дар таҷрибаи 

рӯзноманигорӣ ва нависандагии Ҳилолиён Аскар низ эътибори хос дода 

шудааст.

Муаллифи диссертатсия ба ҳадаф ва вазифаҳое, ки назди худ гузоштааст, 

ноил гардидааст. Диссертатсия бо сабки хуби илмӣ ба қалам омада, дар он 

теъдоди зиёди китобу мақолаҳои илмиву соҳавӣ, зиёда аз 150 номгӯ ба кор 

рафтааст.

Моҳияти асосии диссертатсия дар 9 мақола, аз ҷумла, 3 мақола дар 

маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва КОА Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия, 6 мақола дар 

маҷмӯаҳои гуногуни илмӣ ба чоп расидаанд. Мавзуи таҳқиқот дар 

маърӯзаҳои муаллиф дар конференсияҳои донишгоҳиву ҷумҳуриявӣ, аз
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ҷумла, дар конференсияҳои ҳамасолаи илмии ҳайати профессорону 

омӯзгорони МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон 

Ғафуров” ва дар конференсияҳои илмиву амалии анъанавии олимони ҷавони 

вилояти Суғд (2018-2019) инъикоси худро ёфтааст.

Диссертатсия ба талаботи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҷавобгӯ буда, муаллифи он Зарипова Шаҳноза Тоҳировна ба дараҷаи илмии 

номзади илми филология аз рӯи ихтисоси 10.01.10. - Рӯзноманигорӣ шоиста 
аст.

Директори китобхонаи марказии

МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд

ба номи академик Бобоҷон Ғафуров”: ӯ дотсент Самадова Д.Ҳ.
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