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Хулосаи

Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 

академик Бобоҷон Ғафуров» ба рисолаи диссертатсионии унвонҷӯ 

Зарипова Шаҳноза Тоҳировна дар мавзуи “Хусусиятҳои мундариҷавӣ ва 

жанрии публитсистикаи Ҳилолиён Аскар” барои дарёфти дараҷаи илмии 

номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 - Рӯзноманигорӣ.

Диссертатсия дар мавзуи “Хусусиятҳои мундариҷавӣ ва шаклии 

публитсистикаи Ҳилолиён Аскар” дар кафедраи журналистика ва назарияи 

тарҷумаи МДТ «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон 

Ғафуров» иҷро шудааст.

Дар давоми омодасозии диссертатсия (2017-2020) Зарипова Шаҳноза 

Тоҳировна унвонҷӯи кафедраи журналистика ва назарияи тарҷумаи МДТ 

“Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров” буда, 

аз соли 2017 дар кафедраи журналистика ва назарияи тарҷумаи МДТ 
“Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров” ба 

ҳайси омӯзгор фаъолият дорад.

Роҳбари илмӣ - Самадова Дилбар Ҳасановна, номзади илми 

филология, дотсенти кафедраи журналистика ва назарияи тарҷума, 

директори Китобхонаи марказии МДТ «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба 

номи академик Бобоҷон Ғафуров».

Мавзуи диссертатсияи мазкур дар ҷаласаи Шӯрои олимони Донишоҳи 

давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров аз 28 декабри соли 2017, 

таҳти № 5 тасдик гардидааст.

Ба унвонҷӯ аз ҷониби МДТ «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 

академик Бобоҷон Ғафуров» соли 2022 маълумотномаи №2 аз 09.02.2022 

дар бораи супоридани имтиҳонҳои номзадӣ дода шудааст.
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Аз рӯи натиҷаи муҳокима чунин хулоса карда шуд:

Таркиби рисола аз муқаддима, чор боб, хулоса, рӯйхати адабиёт иборат 

мебошад.

Диссертатсия дар сатҳи хуби илмӣ-назариявӣ навишта шудааст. 
Бартарии кори мазкур дар масъалагузории далелнок ва услуби баёни возеҳ 

мебошад. Дар диссертатсия масъалаҳои хусусиятҳои хоси публитсистикаи 

Ҳилолиён Аскар ва рушду таҳаввули муҳимтарин анвои публитсистӣ дар 

мисоли осори ин публитсист мавриди омӯзиш қарор дода шудааст.

Бори аввал масъалаи хусусиятҳои мундариҷавию ғоявӣ ва шаклии 

осори рӯзноманигорӣ ва публитсистикаи бадеии Ҳилолиён Аскар мавриди 

таҳқиқ ва арзёбӣ қарор мегирад. Саъй карда шудааст, ки ҳаёт ва эҷодиёти 

Ҳилолиён Аскар дар контексти воқеиятҳои сиёсиву иҷтимоии замони 

зиндагиаш таҳқиқ карда, бо истифода аз таҳлили муқоисавӣ ва таҳлили 

контентӣ махсусиятҳои хоси осори рӯзноманигорӣ ва пулитсистикаи 

бадеии вокеъгароии ӯ дар инъикоси воқеиятҳо мушаххас карда шавад. 

Ҳамчунин, дар диссертатсия ба масъалаи истифодаи огоҳонаи жанрҳо ва 

нақши онҳо дар инъикоси воқеиятҳои иҷтимоӣ дар таҷрибаи 

рӯзноманигорӣ ва нависандагии Ҳилолиён Аскар низ эътибори хос дода 

шудааст.
Диссертант барои дастрасӣ ва таҳқиқи масъалаҳое, ки ҳалли онро дар 

рисола ба уҳда гирифтааст, бештар ба равиши муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ- 

таҳлилӣ ва тавсифӣ такя карда, заминаҳо ва тамоюлҳои замони таърихӣ ва 

фарҳангии зуҳури мавзуъ ва масъалаҳоро фаро мегирад. Корбасти 

методҳои зикршуда имкон додааст, ки муаллиф ба усули сабқати замон 

(хронологӣ) такя карда, ҷараёни зиндагӣ ва ташаккулу таҳаввули шахсияти 

инсониву ҳунарӣ ва маҳорати рӯзноманигориву нависандагии Ҳилолиён 

Аскарро ҳамчун публитсист дар матни воқеияти замони мушаххас муайян 

намояд. Илова бар ин, барои дастёбӣ ба натиҷаҳои судманди назарӣ ва 

амалӣ аз методҳои таҳлили анъанавӣ ва таҳлили бонизом, ҳамчунин барои 

арзёбии бевоситаи матни осори Ҳилолиён Аскар аз усули таҳлили 

сифативу миқдорӣ истифода намудааст.
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Дар диссертатсия таълифот ва коркардҳои ҷудогонаи назарӣ ва 

амалии донишмандони маъруфи соҳа, мисли М. Черепахов, Л. Тимофеев, 

А. Аграновский, В. Горохов, В. Афанасев, Е. Журбина, В. Учёнова, Е. 

Прохоров, А. Тертичний, М. Ким, осори муҳаққиқони тоҷик А. Нуралиев, 

А. Саъдуллоев, И. Усмонов, М. Имомзода, П. Гулмуродзода, М. 

Абдуллозода, А. Азимов, М. Муродӣ, Ҷ. Садуллоев, М. Муқимов, Ш. 

Муллоев, С. Гулов, А. Қутбиддинов ва дигарон дар соҳаи таърих, назария 

ва амалияи публитсистика мавриди назар ва истифода қарор гирифтаанд.

Дар рисола ба ҷуз нуктаҳои мазкур андешаҳои публитсистии Ҳилолиён 

Аскар ба воқеияти рӯзгор, сиёсати давр ва тамоюлҳои ақидатӣ ба эътибор 

гирифта шуда, моҳияти диди публитсистӣ ва фардияти эҷодии ӯ муайян 

карда шудаанд, ки ҳадаф 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 ба ҳадафҳои асосӣ даст ёфтан, ба ҳалли масъалаҳои зерин 

диққат дода шуд:

1. Арзёбии ҳаёт ва эҷодиёти Ҳилолиён Аскар дар контексти воқеияти 

сиёсӣ ва иҷтимоии замони зиндагӣ ва фаъолияти ӯ.

2. Муайян намудани нақши омилҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ дар сарнавишт ва 

ташаккули шахсияти инсонӣ ва ҳунарии Ҳилолиён Аскар.

З. Таҳлил ва арзёбии самтҳои асосии фаъолияти рӯзноманигорӣ ва 

нависандагӣ.

4. Тавсиф ва таҳлили хусусиятҳои мундариҷавӣ ва ғоявии осори ӯ.

5. Бозтоби чеҳраҳои иҷтимоӣ ва ташаккулу таҳаввули он ҳамчун васила 

ва инъикоскунандаи вазъи иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар дар таҷрибаи 

эҷодии рӯзноманигор.

6. Баррасӣ ва арзёбии ҷойгоҳи публитсистикаи бадеӣ дар эҷодиёти адиб.

7. Шинохт ва ошкор сохтани хусусиятҳои осори бадеии публитсистӣ ва 

муайян намудани мавқеи шахсият дар инъикоси воқеиятҳои иҷтимоӣ.

8. Тавсифи хусусиятҳои жанрии осори Ҳилолиён Аскар.

9. Шинохт ва арзёбии мавқеи жанрҳои хабариву таҳлилӣ.

з



10. Дақиқ ва асоснок кардани хусусиятҳои жанрҳо дар осори бадеии 

публитсистӣ.

11. Муайян намудани нақши жанрҳо дар ташаккул ва таҳаввули сабки 

публитсистии Ҳилолиён Аскар.

Асоси 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 мебахшад.

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

маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва КОА Вазорати маориф ва илми 

Федератсияи Россия, 6 мақола дар маҷмӯаҳои гуногуни илмӣ ба чоп 

расидаанд.

А) Мақолаҳои дар маҷаллаҳои тақризшаванда:

[1-М]. Зарипова, Ш.Т. Вежагиҳои композитсионии мақолаи 

публитсистӣ (дар мисоли таҷрибаи эҷодии Ҳилолиён Аскар) [мақола] / Ш. 

Т. Зарипова // Номаи донишгоҳ (маҷаллаи илмӣ). Бахши илмҳои филологӣ. 
- Хуҷанд: Нури маърифат, 2019,- №2 (59).- С. 124-129 (ҳаммуаллиф). 188Х 

2077-4990. УДК 002.7 ББК76.12
[2-М]. Зарипова, Ш.Т. “Консепсияи шахсият дар матни 

публитсистикаи воқеъгаро” [мақола] / Ш. Т. Зарипова // Ахбори ДДБҲСТ 

(маҷаллаи илмӣ). Силсилаи илмҳои гуманитарӣ. - Хуҷанд: Дабир, 2019,- 

№4(81).-С. 126-131. 188И 2413-2004. УДК 659. ББК76.12

[3-М]. Зарипова, Ш.Т. Сарнавишти ибратангез ва ҳунари шоиста 

[мақола] / Ш. Т. Зарипова // Паёми донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

(маҷаллаи илмӣ). Бахши илмҳои филологӣ. - Душанбе: Матбааи ДМТ, 

2020.-№3.-С. 267-272.188Ҳ 2413-516Х. УДК 659. ББК76.12

Б) Мақолаҳое, ки дар нашрияҳои дигар чоп шудааст:
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|4-М]. Зарипова, Ш. Т. Нигоҳе ба рӯзгор ва осори Ҳилолиён Аскар / Ш.
Т. Зарипова // Асрори сухан (маҷмӯи мақолаҳо оид ба масъалаҳои 
журналистика, адабиёт ва фолклор). - Хуҷанд: Ношир, 2017. - С. 222-225.

[5-М]. Зарипова, Ш.Т. Сарнавишти ибратангез ва ҳунари шоиста / Ш. Т. 
Зарипова // Паёми Суғд. - Хуҷанд, 2020. - № 5 (292). - С. 91-96.

[6-М]. Зарипова, Ш. Т. Забон ва услуби баёни ВАО / Ш. Т. Зарипова // 
Масъалаҳои матбуоти маҳаллии ҳавзаи Суғд дар шароити ҷаҳонишавӣ 
(маҷмӯаи мақолаҳои илмии маводи мизи мудаввар, ки ба Рӯзи матбуоти 
тоҷик). - Хуҷанд: Ношир, 2019. - С. 105-108.

[7-М]. Зарипова, Ш. Т. Таҷассуми масоили забон дар матбуот / Ш. Т. 
Зарипова // Масъалаҳои мубрами журналистика (маҷмӯаи мақолаҳои устодон, 
аспирантон, докторантон ва магистрантон). - Хуҷанд: Ношир, 2019. - С. 116- 
123.

|8-М]. Зарипова, Ш. Т. Ҷойгоҳи жанри очерк дар осори публитсистии 
Ҳилолиён Аскар (маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ). - Хуҷанд: 
Нури маърифат, 2021.- С. 158-165.

[9-М]. Зарипова, Ш. Т. Шаҳомати инсон ва вусъати нигорандагӣ / Ш. Т. 
Зарипова. (маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ). - Хуҷанд, 
2021.-С. 371-379.

Ҳамин тавр, диссертатсияи Зарипова Шаҳноза Тоҳировна дар мавзуи 
“Хусусиятҳои мундариҷавӣ ва жанрии публитсистикаи Ҳилолиён Аскар” ба 
талаботи Низомномаи намунавӣ оид ба шурои диссертатсионии Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Тартиб додани 
дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 
2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, ҷавобгӯ буда, барои ҳимоя пешниҳод карда 
шавад.

Хулосаи мазкур дар ҷаласаи васеи кафедраи журналистика ва назарияи 
тарҷумаи МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон 
Ғафуров” қабул карда шудааст.

Дар ҷаласа 15 нафар иштирок доштанд.
Натиҷаи овоздиҳӣ: “тарафдор” - 15 нафар, “бетараф” - 0, “муқобил”- 0, 

суратмаҷлиси № 3, аз 27 октябр соли 2021.

Раиси ҷаласа, номзади илми филология,
дотсент, мудири кафедраи журналистика ~--/
ва назарияи тарҷума: _ қомилов к.и.

Котиби ҷаласа, коргузори кафедраи журналистикш, 
ва назарияи тарҷума: Азизова М.Ғ.
Имзои К.И. Комилов ва
М.Ғ. Азизоваро тасдиқ мекунам:
Сардори шуъбаи кадрҳо ва корҳои /
махсуси МДТ “ДДХ ба номи Бобоҷон ҒафуровҶ /с, [ Наврӯзов Э.


