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Шариф Боқиевич ба диссертатсияи Зарипова Шаҳноза Тоҳировна дар 

мавзуи “Хусусиятҳои мундариҷавй ва жанрии публитсистикаи Ҳилолиён 

Аскар” барои дарёфти унвони илмии номзади илми филология аз рӯи 

ихтисоси 10.01.10 - Рӯзноманигорй

Дар солҳои охир дар илми рӯзноманигории тоҷик ба таҳқиқу 

баррасии муаммои назария ва амалияи журналистика, вижагиҳои 

публитсистика ва хоса, публитсистикаи ашхоси алоҳида таваҷҷуҳ бештар 

мегардад. Дар ин замина омӯзиш ва таҳқиқи публитсистикаи чеҳраҳои 

шинохтаи рӯзноманигории тоҷик низ аз шеваи муҳими пажӯҳишот ба 

шумор меравад. Диссертатсияи Зарипова Шаҳноза аз зумраи ин гуна 

таҳқиқоти судманд буда, дар он хусусиятҳои мундариҷавӣ ва жанрии 

публитсистикаи яке аз чеҳраҳои шинохтаи адабу фарҳанги тоҷик 

Ҳилолиён Аскар бо дарназардошти омилҳои иҷтимоӣ ва фазои эҷодии 

замони муайян мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. Пажӯҳиши ин 

мавзуъ аз чанд ҷиҳат муҳим аст. Он, аз як тараф, барои муайян кардани 

ташаккули шахсияти эҷодии Ҳилолиён мавод медиҳад, аз ҷониби дигар, 

дар шинохт ва муайян намудани вижагиҳои осори публитсистиву бадеии ӯ 

муҳиму аҳамиятнок аст.

Соҳибистиқлолии кишвар шароити созгореро фароҳам овардааст, 

ки ба таҳқиқу пажӯҳиши осори публитсистии чеҳраҳои шинохтаи адабиёт 

ва публитсистикаи тоҷик ниёз бештар гардад. Муҳим аст, ки дар рӯзгори 

кунунӣ аз мавқеъ ва назари дигар таҳқиқоти судманд анҷом дода шаванд. 

Моро лозим аст, ки эҷодиёти ин ё он рӯзноманигор ё адибро ҳамчун 

мабдаи мустақили эҷодӣ ва таҳқиқотию таҳлилӣ мавриди омӯзиш қарор 

диҳем.
Диссертатсияи Зарипова Шаҳноза “Хусусиятҳои мундариҷавӣ ва 

жанрии публитсистикаи Ҳилолиён Аскар” посух ба ниёзи ҷомеаи 

публитсистикашиносии тоҷик буда, ба шинохти осори публитсистии 
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Ҳилолиён Аскар ва мазмуну мундариҷаи он ихтисос ёфтааст. Муаллиф ба 

қадри тавон мавзуъро мавриди омӯзиш қарор дода, дар ин замина таҳқиқи 

нисбатан арзишмандеро ба анҷом расонидааст.

Дар диссертатсия бо такя ба манбаъҳои хеле муҳими публитсистӣ, 

хусусан осори публитсистии Ҳилолиёни Аскар ва баъзе адабиёти назарии 

марбут ба публитсистикаи ватаниву хориҷӣ кӯшиш шудааст, ки раванди 

рушду таҳаввули публитсистика ва моҳияту арзиши осори иҷтимоии ин 

чеҳраи маъруф муайян карда шавад.

Ба ин манзур диссертант кӯшидааст, ки самтҳои таҳқиқи мавзуъро 

вобаста ба мақсаду вазифаҳои илмияш дастабандӣ намуда, онро дар 

чаҳор боб ва ҳашт фасл баррасӣ намояд.

Дар муқаддима чун анъана аҳамияту арзиши мавзуъ, дараҷаи 

таҳқиқ, мақсаду вазифаҳо ва дигар бахшҳои маъмул равшан баён 

шудаанд. Нуктаи ҷолиби рисола, пеш аз ҳама, дар он аст, ки муаллиф 

самти таҳқиқоти хешро марҳалабандӣ намуда, раванди таҳқиқро ба низом 

даровардааст. Диссертант аввалан зиндагинома ва фаъолияти сермаҳсули 

Ҳилолиён Аскар, баъдан осори публитсистӣ ва бадеии ӯро ба таҳқиқу 

таҳлил кашидааст, ки дурусту мантиқӣ мебошад.

Ба назар мерасад, ки муаллиф ба ҳаллу фасли он мақсаду вазифаҳое, 

ки дар диссертатсия гузоштааст, дар сатҳи лозим муваффақ гардидааст. 

Чунончи, ҳангоми таҳқиқи масъалаҳои таърихӣ ва назарии журналистика, 

саҳми публитсист Ҳилолиён Аскар дар рушду густариши анвои 

публитсистӣ андешаву таҳлилҳои ҷолиби муаллиф мушоҳида мегарданд, 

ки ҷанбаи илмии корро афзун гардонидаанд. Афзалияти диссертатсия боз 

дар он аст, ки дар он осори Ҳилолиён Аскар чун сарчашмаи муҳими 

таҳқиқ мавриди омӯзишу баррасии амиқ қарор гирифтааст, ки бешак аз 

иҷрои кори хубе дар публитсистикашиносии тоҷик дарак медиҳад.

Дар боби аввали рисола ҳаёту фаъолият ва эҷодиёти публитсистии 

Ҳилолиён Аскар дар такя ба матни воқеиятҳои сиёсӣ ва иҷтимоии асри 

XX баррасӣ гардидааст, ки ба назари мо яке аз ҷиҳатҳои хуби
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диссертатсия ба шумор меравад. Вобаста ба ин муаллиф кӯшида, ки 

нақши омилҳои замон ва муҳити иҷтимоиро дар ташаккули шахсияти 

Ҳилолиён Аскар нишон диҳад ва самтҳои асосии фаъолияти ӯро муайян 

созад.

Аз таҳлилҳои диссертант бармеояд, ки Ҳилолиён Аскар аз чеҳраҳои 

мондагори таърихи рӯзноманигориву публитсистика ва адабиёти тоҷик 

буда, воқеиятҳои сиёсӣ ва иҷтимоии солҳои 40-уми садаи ХХ-и Эрон 

пайванди ҳамешагии ӯро бо Тоҷикистон ва миллати тоҷик таъмин 

намудааст. Дар ташаккул ва таҳаввули минбаъдаи фаъолияти инсонӣ ва 

ҳунарии рӯзноманигориву нависандагии ӯ омилҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ ва 

фарҳангӣ нақши бузург гузошта, ҷойгоҳи ҳунарӣ, мавқеи иҷтимоӣ ва 

ҳадафҳои касбии ӯро муайян ва мушаххас намудаанд. Шахсияти иҷтимоӣ 

ва касбии ӯ зери таъсири равандҳои сиёсиву иҷтимоии замони муайян 

камол ёфта, “ҳамеша пойбанди афкори созанда ба нафъи инсон ва ҷомеа 
будааст”.

Дар боби дувум хусусиятҳои мавзуии публитсистикаи Ҳилолиён 

Аскар, ба хусус сохтори мундариҷавӣ, хусусияти иҷтимоии осор, чеҳраҳои 

иҷтимоӣ ва ташаккулу таҳаввули онҳо дар асарҳои алоҳида ба таври 

возеҳу равшан мавриди баррасии диссертант қарор гирифтаанд.

Аз таҳлилу баррасиҳои диссертант бармеояд, ки сохтори 

мундариҷавии публитсистикаи Ҳилолиён Аскарро эътимоди омма ба 

оромонҳои пешқадам ва созанда ва ба ин васила ба тарбияи муосирон 

мусоидат кардан, шакл додааст. Тарзи тасвир ва фарогирии факту 

рақамҳо, ҳисангезӣ ва асоси ҳуҷҷатӣ аз вижагиҳои сохтори мундариҷавии 

осори публитсистии Ҳилолиён Аскар буда, ҳузури шахсияти ӯ дар асарҳо 

ҳақиқат - монандӣ ва таъсиргузории онҳоро афзудааст.

Таҷрибаи эҷодии Ҳилолиён Аскар дар заминаи таълифи очеркҳо, аз 

ҷумла очерки «Аз Масчоҳ ба Масчоҳ» далели он аст, ки ӯ барои такмили 

сохтори ин жанр аз унсурҳо ва низоми тасвири ҳунармандона истифода
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карда, ба ин васила ғояи асосиро, ки пешрафти ҳаёти иҷтимоию 

фарҳангиии инсон ва ҷомеа аст, мутаносибан ба тасвир гирифтааст.

Дар боби севум масъалаи ҷойгоҳи публитсистикаи бадеӣ дар 

эҷодиёти нависанда баррасӣ гардида, муаллиф талош намудааст, ки 

ҷанбаҳои публитсистии осори бадеӣ ва консепсияи шахсиятро дар 

публитсистикаи Ҳилолиён Аскар муайян намояд.

Диссертант дар заминаи таҳлили осори Ҳилолиён Аскар, аз ҷумла 

«Аз Адрасмон то Алмаато», «Муҳаббати касбу кор», «Ҷӯянда-ёбанда», 

«Плаши сабз» нишон медиҳад, ки ин асарҳо дар инъикоси бадеию 

публитсистии муҳимтарин паҳлуҳои сарнавишти инсон ва воқеиятҳои 

иҷтимоӣ нақши бориз дошта, хусусиятҳои хос ва раванди мусбати 

инкишофи ҳунари нависандагии муаллифро муайян мекунад.

Боби чорум ба масъалаҳои чигунагии жанрии публитсистикаи Ҳ. 

Аскар ва хусусиятҳои сохтории онҳо бахшида шудааст. Дар ин боб 

бештар имкониятҳои жанрҳои хабариву таҳлилӣ ва публитсистиву бадеӣ, 

хусусиятҳои сохтории онҳо, маҳорат ва ҳунари публитсист дар истифодаи 

аносири жанрсоз ва амсоли ин таҳқиқу баррасӣ шудааст.

Ҳилолиён Аскар бо тақозои вазифаи рӯзноманигорӣ аз қолабҳои 

жанрҳои гуногуни публитсистӣ кор гирифта бошад ҳам, дар 
публитсистикаи ӯ жанрҳои мақола ва очерк афзалият доштаанд. 

Мақолаҳои Ҳилолиён Аскар масъалаҳои муҳими рӯзро фаро гирифта, 

сохтори муайян доранд. Ҷавҳари онҳоро фикри иҷтимоӣ ташкил медиҳад 

ва муаллиф дар баррасии чунин фикр фаъол аст. Ин фаъолмандӣ 
тафаккури хонандаро ба низом дароварда, ба ӯ имкон медиҳад, ки ҳамаи 

далелҳоро қазоват кунад, ба мантиқи андешаву хулосаҳои муаллиф 

эътимод варзад ва мавқеи худро низ дар шинохти воқеият мушаххас созад.

Диссертант зимни таҳлилу баррасиҳои мавзуъ хулосаҳои илман 
асоснок ҳосил намуда, барои истифодаи амалии натиҷаҳои тахқиқ дар 4 

банд тавсияҳо пешниҳод намудааст. Тавсияҳо ба рӯзноманигорон ва
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публитсистони дар ташаккули касбият ва сайқали маҳорат заминаи илмӣ 

гузошта метавонанд.
Умуман, натиҷаҳои илмии таҳқиқи унвонҷӯ дар хулосаи 

диссертатсия баён гардидаанд, ки дар маҷмуъ аз доманаи васеи 

баррасиҳои анҷомдода ва таҳқиқи шоистаи ӯ дарак медиҳанд.
Натиҷаҳои таҳқиқи илмӣ ва маводи ҷамъовардашуда метавонад дар 

навиштани китобҳои дарсӣ, дастурҳои таълимӣ, матни курсҳои махсус 

доир ба публитсистика барои донишҷӯёну магистрантони факултетҳои 
журналистика ва филология истифода истифода шавад.

Феҳристи адабиёти диссертатсия низ мутобиқ ба талаботи таҳияи он 
сурат гирифта, муҳимтарин сарчашмаҳо ва адабиёти таҳқиқӣ ба он ворид 

шудаанд.
Ҳамин тариқ, диссертатсия аз назари арзиши илмӣ, навоварӣ ва 

қобилияти таҳқиқу таҳлили муаллиф шоистаи таҳсин аст. Бо вуҷуди ин 

дар диссертатсия баъзе камбудиҳо ба назар расид, ки ба назар гирифтани 
онҳо дар пажуҳишҳои ояндаи унвонҷӯ аз аҳамият холӣ нахоҳад буд. Аз 

ҷумла:

1. Дар муқаддима диссертант дуруст таъкид мекунад, ки фаъолияти 

рӯзноманигорӣ ва адибии ин ё он эҷодкорро намешавад аз ҳам ҷудо 

таҳлил ва арзёбӣ кард. Фаъолияти рӯзноманигории Ҳилолиён Аскар, ки 

ба таъкиди диссертант аз фаъолияти адабии ӯ пештар оғоз гардидааст, 

барои таҳқиқ маводи фаровон хоҳад дод. Аммо ба назар чунин мерасад, 

ки дар кор ин паҳлуи фаъолияти Ҳилолиён Аскар пурра кушода 

нашудааст. Таваҷҷуҳи боз ҳам бештар намудан ба фаъолияти 

рӯзноманигории Ҳ. Аскар боиси боз ҳам баланд гардидани арзиши 
диссертатси мешуд.

2. Диссертант дар таҳқиқи мавзуъ асарҳои зиёди публитсистиро 
истифода намудааст, ки аз сермаҳсулии эҷодиёти Ҳилолиён Аскар ва 

рангорангии осори публитсистӣ ва публитсистиву бадеии ӯ дарак 
медиҳад. Аммо дар ҷараёни таҳлилу баррасии чунин мавод диссертант аз
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усули муқоиса камтар кор гирифтааст, ки боиси таносубан мушаххас 

нагардидани мавзуи матолиб ва вижагиҳои онҳо гардидааст.
3. Дар бобҳои дуюму сеюми диссертатсия асарҳое дар қолаби жанри 

очерк ва қиссаи публитсистӣ ба таҳқиқу таҳлил кашида шудаанд, ки 

ҳаммуаллифианд. Масалан, очерки «Нон ва ғазаб» бо ҳаммуаллифии Ҳ. 

Очилов, «Кӣ айбдор?», «Камбудиҳои ҷиддӣ дар Файзобод» бо ҳамкории 

Ф. Муҳаммадиев, «Аз Адрасмон то Алмаато» бо ҳамқаламии А. 

Воситзода, «Аз Масчоҳ ба Масчоҳ» бо ҳаммуаллифии Ҳ. Содиқ, 

«Печутоби роҳҳо» бо А. Шукӯҳӣ навишта шудаанд. Хуб мешуд, ки 

диссертант ҳангоми таҳлилу баррасӣ таносуби асарҳои инфиродӣ ва 

ҳаммуаллифиро ба назар гирифта, вижагиҳои умумӣ ва хоси онҳоро 

муайян мекард.
4. Дар диссертатсия, бахусус дар боби аввал баъзе андешаҳои 

баҳснок ба назар мерасанд, ки муаллиф бояд онро возеҳу равшан 

менамуд. Чунончи, «Махсусан фаҳмиши қолабии ҷараёни сиёсӣ ва 

иҷтимоии воқеиятҳо, ки зери таъсири идеологияи расмӣ тақвият ёфта буд, 

ба раванди инкишофи матбуоти он рӯзгор ва камолёбии шахсиятҳои 

касбӣ монеаи ҷиддӣ гардида буд» (с.22). Ин ҷо суоле ба миён меояд, ки 

муаллиф бо ин гуфтаҳои хеш чиро дар назар дорад, ё худ ин андеша аз 

куҷо сарчашма мегирад?
5. Ҳарчанд диссертатсия бо забони шево ва босаводона навишта 

шудааст, дар он баъзан нуқсонҳои ҷузъии забонӣ ба мушоҳида мерасанд. 
Масалан, калимаҳои мавзуи, пажуҳиш, руҳ, куҳ ва амсоли ин дар ду шакл 

бо “ӯ”-и дароз ва “у”-и одӣ навишта шудаанд.
6. Хуб мебуд, ки муаллифи рисола дар дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ 

оид ба корҳои анҷомёфтаи олимони ватанӣ дар бораи публитсистика 

таваҷҷуҳ мекард, гумон мекунам ин амал ҳусни корро меафзуд.
Гумон мекунам, ин эродҳо хусусияти тавсиявӣ дошта, арзиши 

умумии диссертатсияро кам намекунанд. Диссертант вазифаҳои дар 

наздаш гузоштаро бомуваффақият иҷро кардааст. Диссертатсияи мавриди
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назар таҳқиқоти мустақилона буда, аҳамияти назариявию амалӣ дорад. 

Автореферат ва мақолаҳои интишорнамудаи муаллиф, ки 3-тои он дар 

маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расиданд, асоси 

мундариҷаи диссертатсияро инъикос мекунанд.

Диссертатсияи Зарипова Шаҳноза таҳти унвони «Хусусиятҳои 

мундариҷавӣ ва шаклии публитсистикаи Ҳилолиён Аскар» кори 

анҷомёфта ба шумор рафта, дар сатҳи баланди илмӣ навишта шудааст. Он 

бо муҳимият, навгониҳои илмӣ ва аҳамияти назариявию амалиаш 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, ҷавобгӯ буда, муаллифи он барои гирифтани дараҷаи илмии 

номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.10- Рӯзноманигорӣ 

сазовор мебошад.

Муқарризи расмй:

доктори илми филология, профессор, 
мудири кафедраи ВАО-и чопӣ ва РК-и 
Муассисаи таълимии байнидавлатии Муллоев Ш. Б.
маълумоти олии «Донишгоҳи (славянӣУ-,-^^77-—
Россия ва Тоҷикистон»

«20» декабри соли 2022.
Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ш. Душанбе, кӯчаи М. Турсунзода - 30 
Тел.: (+992) 44 620-42-06, 93-500-57-50 
Е-шай: тиПоеу 8ЙапҒ@тай.ги

Имзои Муллоев Ш. Б.-ро тасдиқ мекунам:
Сардори раёсати кадрҳои Муассисаи таълимии 
байнидавлатии маълумоти олии «ДонишгоҲш^^Ж
(славянӣ) Россия ва Тоҷикистон» ЙйуӯОтлғл уЙ Рахимов А. А. 
«20» декабри соли 2022.
Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистощ^^.*^^^^

ш. Душанбе, кӯчаи М. Турсунзода - 30
Тел:(+992) 227-92-93
Сомонаи муассиса: Лзи.Ҷ
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