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МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИИ 
«ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ХУҶАНД БА НОМИ АКАДЕМИК 

БОБОҶОН ҒАФУРОВ»

Диссертатсияи Зарипова Шаҳноза Тоҳировна дар мавзӯи 
«Хусусиятҳои мундариҷавӣ ва жанрии публитсистикаи Ҳилолиён Аскар» 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси 
10.01.10 - Рӯзноманигорӣ пешниҳод шудааст. Кори диссертатсионӣ дар 
кафедраи журналистика ва назарияи тарҷумаи Муассисаи давлатии 
таълимии «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон 
Ғафуров» анҷом дода шудааст.

Зарипова Шаҳноза Тоҳировна соли 2007-ум факултети филологияи 
тоҷики Донишкадаи давлатии Хуҷандро бо ихтисоси рӯзноманигор-омӯзгор 
бо дипломи аъло хатм намудааст. Соли 2007-ум ба сифати омӯзгори фанни 
забони давлатӣ дар МТУҒ (хусусии) “Гимназияи ба номи Ё.В.Гёте” ба 
фаъолият оғоз намуда, аз соли 2017-ум дар ДДХ ба номи академик Бобоҷон 
Ғафуров ҳамчун муаллима ва аз декабри соли 2020 то инҷониб дар вазифаи 
сармуаллими кафедраи журналистика ва назарияи тарҷума идома дода 
истодааст.

Роҳбари илмии унвонҷӯ директори Китобхонаи марказии МДТ-и 
«Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров», 
номзади илмҳои филологӣ, дотсент Самадова Дилбар Ҳасановна 
мебошад.

Мавзӯи диссертатсия дар шӯрои олимони факултети филологияи тоҷики 
МДТ-и «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» 
дар таърихи 30.10.2017 бо қарори №3 тасдиқ карда шудааст.

Муҳтавои асосии диссертатсия дар 13 мақолаи муаллиф, аз ҷумла 3 
мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос ёфтааст.
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Диссертатсияи Зарипова Шаҳноза Тоҳировна дар мавзӯи «Хусусиятҳои 
мундариҷавӣ ва жанрии публитсистикаи Ҳилолиён Аскар» дар кафедраи 
журналистика ва назарияи тарҷумаи Муассисаи давлатии таълимии 
«Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» аз 27 
октябри соли 2021, суратҷаласаи №3 баррасӣ ва ба ҳимоя тавсия шудааст.

Диссертатсия дар ҷаласаи васеи шӯрои олимони факултети 
филологияи тоҷики МДТ-и «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 
академик Бобоҷон Ғафуров» бо иштироки муқарризи холис - номзади илми 
филология, дотсент Саттарова Замира Абдуҷабборовна муҳокима гардид. 
Тақризи доктори илми филология, профессори кафедраи матбуоти 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Муродӣ М.Б. аз ҷониби котиби шӯрои 
олимони факултети филологияи тоҷик номзади илми филология, дотсент 
Қосимова И.Т. қироат гардид. Аз маърӯзаи унвонҷӯ, суолу ҷавоб, баромади 
муқарризони холис ва муҳокимаи диссертатсия

чунин натиҷагирй карда шуд:
Дар ҷаҳони имрӯз таваҷҷуҳи сиёсатшиносон, ҷомеашиносон ва 

муҳаққиқон ба рӯзноманигорӣ ва публитсистика рӯз ба рӯз дар ҳоли афзудан 
аст. Дарки арзиши мустақилияти ин намуди эҷодиёт, ки таъсири амалии он 
ба ҳодисаҳои таърихию адабӣ эътироф шудааст, таъкид бар афзалияти 
касбии он дорад. Аз ин ҷиҳат, таҳлил ва арзёбии қиёсии ҳаёт ва фаъолияти 
эҷодии Ҳилолиён Аскар на фақат ба таври куллӣ фарогирии масъалаҳову 
мавзӯъҳо, балки яклухтии таҳқиқро низ тақозо мекунад, ки шинохти илмии 
фаъолияти рӯзноманигорӣ, касбият, тозагии андеша ва муайян намудани 
аҳамияти давраҳои фаъолияти эҷодии ӯ дар рӯзномаҳои гуногун аз ин ҷумла 
аст. Дар диссертатсияи Зарипова Шаҳноза Тоҳировна баррасии сарнавишти 
инсонӣ ва публитсистикаи Ҳилолиён Аскар ва таъйини саҳми публитсист дар 
рушду такомули матбуоти тоҷик аз ҷумлаи масъалаҳои мубрами таҳқиқӣ ва 
вазифаҳои муҳимми илми журналистикашиносӣ арзёбӣ шудааст.

Рисолаи илмии унвонҷӯ ба таҳқиқу баррасии хусусиятҳои мундариҷавӣ 
ва вижагиҳои жанрии публитсистикаи Ҳилолиён Аскар ва саҳми 
арзишманди ин публитсисти оташинсухан дар ташаккул ва рушди 
журналистикаи тоҷик ва публитсистикашиносӣ бахшида шудааст.

Мақсади аслии таҳқиқи диссертатсионӣ ва вазифаи аввалиндараҷаи 
муаллифи он ҳалли як қатор масъалаҳо, аз ҷумла шинохт ва арзёбии 
давраҳои зиндагӣ ва эҷодиёт, моҳияти иҷтимоӣ, ахлоқӣ ва маънавии ҳунари 
рӯзноманигорӣ ва нависандагии ӯро тақозо менамояд. Аз ин ҷиҳат барои 
расидан ба мақсад ҳалли чунин вазифаҳои зерин зарур ҳисобида шудааст:

- арзёбии ҳаёт ва эҷодиёти Ҳилолиён Аскар дар контексти воқеияти сиёсӣ ва 
иҷтимоии замони зиндагӣ ва фаъолияти ӯ;
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- муайян намудани нақши омилҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ дар сарнавишт ва 
ташаккули шахсияти инсонӣ ва ҳунарии Ҳилолиён Аскар;

- таҳлил ва арзёбии самтҳои асосии фаъолияти рӯзноманигорӣ ва 
нависандагӣ;

- тавсиф ва таҳлили хусусиятҳои мундариҷавӣ ва ғоявии осори ӯ;
- бозтоби чеҳраҳои иҷтимоӣ ва ташаккулу таҳаввули он ҳамчун васила ва 
инъикоскунандаи вазъи иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар дар таҷрибаи эҷодии 
рӯзноманигор;

- баррасӣ ва арзёбии ҷойгоҳи публитсистикаи бадеӣ дар эҷодиёти адиб;
- шинохт ва ошкор сохтани хусусиятҳои осори бадеии публитсистӣ ва муайян 

намудани мавқеи шахсият дар инъикоси воқеиятҳои иҷтимоӣ;
- тавсифи хусусиятҳои жанрии осори Ҳилолиён Аскар;
- шинохт ва арзёбии мавқеи жанрҳои хабариву таҳлилӣ;
- нишон додани вижагиҳои жанрӣ ва ҳунарии осори бадеии публитсистӣ;
- муайян намудани нақши жанрҳо дар ташаккул ва таҳаввули сабки 

публитсистии Ҳилолиён Аскар.
Муаллиф ба ҳимоя нуктаҳои асосӣ ва меҳвариеро пешниҳод 

намудааст, ки дар илми журналистикашиносӣ арзиш ва аҳаммияти зиёд 
доранд.

Навгонии илмии таҳқиқ дар он зоҳир меёбад, ки бори аввал масъалаи 
хусусиятҳои мундариҷавию ғоявӣ ва шаклии осори рӯзноманигорӣ ва 
публитсистикаи бадеии Ҳилолиён Аскар мавриди таҳқиқ ва арзёбӣ қарор 
мегирад. Саъй карда шуд, ки ҳаёт ва эҷодиёти Ҳилолиён Аскарро дар 
контексти воқеиятҳои сиёсиву иҷтимоии замони зиндагиаш таҳқиқ карда, бо 
истифода аз таҳлили муқоисавӣ ва таҳлили контентӣ махсусиятҳои хоси 
осори рӯзноманигорӣ ва публитсистикаи бадеии воқеъгароии ӯ дар 
инъикоси воқеиятҳо мушаххас карда шавад.

Таҳқиқи диссертатсионии мазкур аз ҷиҳати масъалагузориҳо, мавзӯи 
интихобшуда, метод ва равишҳои таҳқиқ ва натиҷагириҳо аҳаммияти 
махсуси илмӣ дорад.

Баррасии диссертатсия, нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, 
хулоса ва тавсияҳо, таҳлили маводи публитсистии Ҳилолиён Аскар, 
муҳокимаю далелсанҷиҳо, асосноккунии назария ва андешаҳои баёншуда, 
маърӯза дар маҳфилу конференсияҳо ва нашри таълифоти илмӣ дар мавзӯи 
диссертатсия аз саҳми шахсии довталаб дар таҳқиқ гувоҳӣ медиҳанд.

Муаллифи диссертатсия дар раванди таҳқиқ аз методҳои муқоисавӣ- 
таърихӣ, қиёсӣ-таҳлилӣ ва тавсифӣ истифода намудааст, ки заминаҳо ва 
тамоюлҳои замони таърихӣ ва фарҳангии зуҳури мавзӯъ ва масъалаҳоро 
фаро мегирад. Илова бар ин, барои дастёбӣ ба натиҷаҳои судманди назарӣ 
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ва амалӣ аз методҳои таҳлили анъанавӣ ва таҳлили бонизом, ҳамчунин 
барои арзёбии бевоситаи матни осори Ҳилолиён Аскар аз усули таҳлили 
сифативу миқдорӣ истифода гардид.

Арзиши назарии диссертатсия дар он зоҳир меёбад, ки хулосаҳои 
илмии он метавонад ҳамчун асоси илмиву 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, хизмат кунанд. 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 
менамояд.

Арзиши амалии кори диссертатсионӣ дар он зоҳир меёбад, ки мавод ва 
натиҷаҳои пажӯҳишро метавон ҳангоми таълифи китобҳои дарсӣ, васоити 
таълимӣ, машғулиятҳои амалии соҳаи рӯзноманигорӣ истифода кард. 
Хулосаҳои асосӣ ва нуктаҳои амалии рисоларо ҳангоми омӯзиши таърихи 
рӯзноманигорӣ, курсҳои махсус ва жанрҳои публитсистӣ метавон ба кор 
гирифт.

Мавзӯи диссертатсияи пешниҳодгардида ба доираи мавзӯъ ва масъалаҳои 
таҳқиқи шиносномаи ихтисоси илмии 10.01.10 - Рӯзноманигорӣ мувофиқат 
менамояд.

Диссертатсия дар доираи корҳои илмӣ-таҳқиқии кафедраи 
журналистика ва назарияи тарҷумаи факултети филологияи тоҷики МДТ-и 
«Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» таълиф 
шуда, дар асоси ин нақша марҳила ба марҳила иҷро гардидааст.

Автореферати диссертатсия ва мақолаҳои нашрнамудаи муаллиф 
муҳтавои асосии диссертатсияро инъикос менамоянд.

Хулоса, шӯрои олимони факултети филологияи тоҷики МДТ-и 
«Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» кори 
диссертатсионии Зарипова Шаҳнозаро кори илмӣ-таҳқиқии муҳим ва 
арзишманд меҳисобад. Диссертатсия ва автореферати Зарипова Ш.Т. дар 
мавзӯи «Хусусиятҳои мундариҷавӣ ва жанрии публитсистикаи Ҳилолиён 
Аскар» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи 
ихтисоси 10.01.10 - Рӯзноманигорӣ 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, мувофиқат дошта, шӯрои 
олимон дар асоси тақризҳои мусбат ва тақризи муқарризони холис - 
доктори илми филология, профессор Муродӣ М. Б. ва номзади илми 
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филология, дотсент Саттарова Замира онро барои ҳимоя ва дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илми филология ба шурои диссертатсионии 
6В.КОА-020-И назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон пешниҳод менамояд.

Хулоса дар ҷаласаи васеи шӯрои олимони факултети филологияи 
тоҷики МДТ-и «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон 
Ғафуров» қабул гардид.

Иштирок доштанд: 25 нафар аъзои шӯрои олимон.
Натиҷаи овоздиҳр: «тарафдор» - 25 нафар, «зид» - нест, «бетараф» - 

нест, карори № :1Д^/Шй5-2022.

Раиси шӯроифдам^^уйЯ^ V;.
номзали илмжФйлотйЙЙ Д я II

Тиллохоҷаева М.Н.

Муроди М.Б.

Саттарова З.А.

Наврузов Э.

хсП

Тавқиев Э.Ш.

Қосимова И.Т.

Муқарризони холис^ г.?
доктори илми филолоГия. профессори 
кафедраи матбуоти Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон 

номзади илми филология, дотсенти 
кафедраи таърихи журналистик 
ва назарияи тарҷумаи МДТ-и 
«Донишгохи давлатии Хуҷанд ба номи 
академик Бобоҷон Ғафуров»

Котиби илмии шӯро, дотсент

Имзоҳои Тиллохоҷаева М.Н., Саттарова З.А. ва
Қосимова И.Т.-ро «тасдиқ мекунам»:
сардори раёсати кадр ва корхои 
махсуси МДТ-и «ДДХ ба номи 
академик Бобоҷон Ғафуров»

Имзои Муродӣ М.Б-ро «тасди 
сардори раёсати кадрҳо ва к 
Донишгоҳи миллии Тоҷики
Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷи,,,.^-__ ,
шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакига&цм.
Телефон: (+992-37) 221-62-25; факс: ЙГЛЭТО.
Е-таП: тГо@Ши.О
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