
ХУЛОСАИ 
комиссияи экспертии шурои диссертатсионии бИ.КОА-020-и назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба диссертатсияи номзадии 
Зарипова Шаҳноза Тоҳировна дар мавзуи «Хусусиятҳои мундариҷавӣ ва 
жанрии публитсистикаи Х,илолиён Аскар», ки барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 - 
Рӯзноманигорй пешниҳод шудааст.

Диссертатсияи Зарипова Шаҳноза ба таҳқиқи таърих, назария ва 

амалияи рӯзноманигорӣ марбут буда, дар доираи он хусусиятҳои 

мундариҷавӣ ва жанрии публитсистикаи Ҳилолиён Аскар матраҳ шудааст.

Диссертант ҳаёт, фаъолияти рӯзноманигорӣ, касбият, тозагии андеша ва 

давраҳои фаъолияти эҷодии Ҳилолиён Аскарро ба риштаи таҳқиқ кашидааст.

Аҳаммияти кори диссертатсионӣ, пеш аз ҳама, аз он иборат аст, ки 

мавзуи кор тоза буда, хусусиятҳои мундариҷавӣ ва жанрии публитсистикаи 

Ҳилолиён Аскар бори аввал мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Дар доираи 

диссертатсия муаллиф эҷодиёти Ҳилолиён Аскарро бо воқеияти иҷтимоиву 

сиёсӣ ва фарҳангии замони зиндагӣ ва осораш қиёсан таҳлилу матраҳ 

намудааст. Таҳқиқи ин мавзуъ дар самти шинохти нақш ва ҷойгоҳи 

Ҳилолиён Аскар дар таърихи рӯзноманигории тоҷик, ошкор сохтани 

қонуниятҳои муҳим ва тамоюлҳои инкишофи фардияти эҷодӣ ва маҳорати 

ҳунарии ӯ аҳаммияти хос дорад.

Навгонии илмии диссертатсия дар он зоҳир меёбад, ки бори аввал ҳаёт 

ва осори Ҳилолиён Аскар ба таври ҷомеъ дар қолаби диссертатсия таҳқиқ ва 

арзёбӣ шуда, ба таври густурда масъалаи хусусиятҳои мундариҷавию ғоявӣ 

ва жанрии осори рӯзноманигорӣ ва публитсистикаи бадеии Ҳилолиён Аскар 

мавриди таҳқиқ ва арзёбӣ қарор гирифтааст.

Дар ин кори таҳқиқӣ бори аввал масъалаи истифодаи огоҳонаи жанрҳо 

ва нақши онҳо дар инъикоси воқеиятҳои иҷтимоӣ дар таҷрибаи 

рӯзноманигорӣ ва нависандагии Ҳилолиён Аскар ба таври мушаххас нақду 

баҳогузорӣ шудааст.

Хулосаҳои илмии диссертатсия метавонанд ҳамчун асоси илмиву 

амалии омӯзиш ва баррасии минбаъдаи омилҳои инкишофи публитсистикаи
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тоҷик ва муайян намудани нақшу мақоми публитсистони алоҳида, ки дар 

таҳаввул ва рушди журналистика ва адабиёти тоҷик саҳм гузоштаанд, хизмат 

кунанд. Ба ин далел, таҳқиқи 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.

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. Илова бар ин, рисола ҳамчун таҷрибаи таҳқиқ ба 

рӯзноманигорон ва муҳаққиқон дар ҷустуҷӯ ва дарёфти маводи лозимӣ ёрии 

бевосита мерасонад.

Диссертатсия ба талаботи бандҳои 31-33-и Тартиби додани дараҷаҳои 

илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 

2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад. Диссертатсия аз 

тарафи муаллиф мустақилона навишта шуда, дорои мазмун ва мантиқи 

ягонаи дохилӣ мебошад.

Мавзуъ ва мазмуни таҳқиқи диссертатсионӣ бо шиносномаи ихтисоси 

10.01.10 - Рӯзноманигорӣ мувофиқ мебошад.

Муҳтавои асосии диссертатсия дар 13 мақолаи муаллиф, аз ҷумла 3 

мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос ёфта, бо мазмун ва мавзуи 

диссертатсия бевосита алоқаманд мебошанд.

Автореферати диссертатсия ва мақолаҳои нашркардаи унвонҷӯ 

фарогири мазмуну муҳтавои диссертатсия мебошанд. Мақолаҳои илмии 

интишорёфтаи муаллиф ва теъдоди маводи чопшуда ба талаботи бандҳои 34 

ва 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ мувофиқат менамоянд.

Маводи диссертатсия ва дастовардҳои илмии таҳқиқро дар баррасии 

масъалаҳои вобаста ба хусусиятҳои мундариҷавӣ ва жанрии публитсистикаи 
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тоҷик метавон мавриди истифода қарор дод. Натиҷаҳои таҳқиқ дар шинохти 

воқеиятҳои гуногун ва муайян намудани алоқамандии онҳо бо сарнавишт ва 

эҷодиёти Ҳилолиён Аскар, омӯзиши тарзи нигориш ва махсусиятҳои жанрии 

осор низ барои муайян намудани фардияти эҷодии ин рӯзноманигор ва 

нависанда маводи муфид хоҳад дод.

Дар диссертатсияи Зарипова Шаҳноза истифодаи мавод бидуни ишора 

ба муаллиф ё маъхаз ба назар намерасад. Ин аз риоя шудани банди 37-и 

Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ гувоҳӣ медиҳад.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ дар ҷамъоварии 

маводи зарурӣ, тасвиби натиҷаҳо, омода намудани мақолаҳо ва маърузаҳо 

доир ба мавзуъ зоҳир мегардад. Масъалагузории назариявию методологӣ ва 

хулосаҳои диссертатсия натиҷаи таҳқиқи мустақилона мебошанд.

Дар хулосаи диссертатсия дастовардҳои таҳқиқ ва моҳияти масъалаҳои 

меҳварӣ зикр ёфта, дурнамои мавзуи кори диссертатсионӣ таъин шудааст. 

Аҳаммияти таҳқиқ, навгониҳои илмии диссертатсия ва арзиши амалии онро 

ба назар гирифта, комиссияи экспертӣ ба чунин хулоса омад, ки 

диссертатсияи номзадии Зарипова Шаҳноза дар мавзуи «Хусусиятҳои 

мундариҷавӣ ва жанрии публитсистикаи Ҳилолиён Аскар» кори таҳқиқии 

анҷомёфта буда, ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад ва онро барои дарёфти 

дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 - 

Рӯзноманигорӣ ба ҳимоя пешниҳод кардан мумкин аст.

Комиссияи экспертӣ дар асоси банди 60-и Тартиби додани дараҷаҳои 

илмӣ пешниҳод менамояд:

1. Диссертатсияи Зарипова Шаҳноза дар мавзуи «Хусусиятҳои 

мундариҷавӣ ва жанрии публитсистикаи Ҳилолиён Аскар» барои дарёфти 

дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 - 

Рӯзноманигорӣ дар ҷаласаи шурои дессертатсионии 6Э.КОА-020-И назди 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон тариқи овоздиҳии ошкоро ба ҳимоя қабул 

карда шавад.

2. Комиссияи экспертӣ муҳаққиқони зеринро, ки корҳои илмӣ- 
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таҳқиқиашон ба ихтисоси 10.01.10 - Рӯзноманигорӣ мувофиқат доранд, ба 

ҳайси муқарризони расмӣ пешниҳод менамояд:

- Муллоев Шариф Боқиевич - доктори илми филология, профессор 

мудири кафедраи ВАО-и чопӣ ва РК-и 

Муассисаи таълимии байнидавлатии 

маълумоти олии Донишгоҳи (славянӣ) 

Россия ва Тоҷикистон;

- Шарифов Сангинмурод
Исматуллоевич - номзади илми филология, дотсент, мудири 

кафедраи рӯзноманигории факултети 

филологияи тоҷики Муассисаи давлатии 

таълимии «Донишгоҳи давлатии Бохтар ба 

номи Носири Хусрав»

3. Ба сифати муассисаи пешбар Муассисаи давлатии таълимии 

«Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба нбми Мирзо 

Турсунзода» пешниҳод мешавад.

4. Барои гузоштани эълони ҳимоя, матни диссертатсия ва автореферати 

он дар сомонаҳои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад.

5. Барои чопи автореферат бо ҳуқуқи дастнавис ва тавзеъ гардидани он 

ба суроғаҳои таъйиншуда иҷозат дода шавад.

Раиси комиссияи экспертй:
доктори илми филология, профессор, академики
АМИТ, узви шурои диссертатсионӣ Имомзода М.С.

Аъзои комиссияи экспертй:
доктори илми филология, 
узви шурои диссертатсионӣ

Доктори илми филология, дотсеймйжа
матбуоти факултети журналистиой

V &Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
«/3 » октябри соли 2022.

Саъдуллоев Ҷ.М. 

федраи%уЖ

МухторӣҚ.
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