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“Оханги ичтимой дар публитсистикаи муосир (дар мисоли
публитсистикаи Асадулло Саъдуллоев)” барои дарёфти унвони номзади
илмхои филология аз руи ихгисоси 10.01.10 - Журналистика

Публитсистика сохаи эчодест, ки хамеша дар чалби таваччухи омма
накши мухим мебозад. Ин таваччух бештар ба оханги ичтимоии асар ва
хамкадами замой будани он робита дорад, ки аз вокеияту хакикати
реалй сарчашма мегирад. Асадулло Саъдуллоев, ки тахкикоти мазкур ба
оханги ичтимоии публитсистикаи у бахшида шудааст, аз адибони дар
эчоди асархои хоси ичтимой муваффак ба хисоб меравад. Мавсуф дар
доирахои адабиву илмй чун публитсист, мухаккики публитсистика
эътироф гардида, осори публитсистию бадеии ÿ дорой арзиши хос
мебошад. Ин арзиш дар навбати аввал дар мохият ва оханги ичтимоии
осори ÿ нихон аст. Дар маркази таваччухи публитсист инсон карор
гирифта, дар симои шахсиятхои алохида тараннуми оханги ичтимой ба
максади

мехварии

у

табдил

ёфтааст.

А,

Саъдуллоев

тавассути

офаридани симои кахрамонони алохида оханги рузро замзама намуда,

муносибат ва мавкеи худро ба равандхои идтимой равшан муайян
кардааст. Хдрчанде солхои охир масъалаи идтимой дар публитсистика
бештар мавриди таваддухи олимон карор гирифта бошад хам, дихати
идтимоии осори адиб ва публитсист Асадулло Саъдуллоев дар илми
журналистика падидаи нав ва хануз омухтанашуда ба шумор меравад. Аз
ин до мавзуи диссертатсияи Исмоилзода Зинатуллох “Оханги идтимой
дар публитсистикаи муосир (дар мисоли публитсистикаи Асадулло
Саъдуллоев)” барои дарёфти унвони номзади илмхои филология
мубрам ва навдуй арзёбй шуда, рисолаи муфиде дар мавриди тахкики
дойгохи Асадулло Саъдуллоев дар публитсистикаи идтимоии тодик махсуб
меёбад.
Диссертатсия аз мукаддима, се боб, хулоса ва руйихати адабиёт
таркиб ёфта, муаллиф мохияти мавзуъ ва масъаларо нихоят хуб
маърифат карда, бо назардошти методологияи тахкик, омузиш ва
баррасии мавзуъро ба тарзи илмй тархрезй намудааст.
Дар мукаддима мохияти мавзуъ асоснок, дарадаи омузиши он
баррасй шуда, хадафу вазифахои тахкикот ва навгонии он муайян
гардидааст. Хдмчунин, асосхои назарй ва методи тадкик, арзиши назарй
ва амалии рисола мушаххасан ташрех шудааст. Диссертант мавзуъро аз
руйи низоми муайяни илмй мавриди баррасй карор додааст. Бобхои
диссертатсия пахлухои

гуногуни

мавзуъро

фаро

гирифта,

дорой

алокамандии мантикй ва хулосахои мушаххас аст.
Дар боби аввал “Х,удуд ва арзишхои шинохти публитситика” дар
асоси андешахои олимони соха мухимият ва арзиши публитсистика дар
киёси имрузу ^узашта таъкид шудааст. Дар фасли якуми хамин боб
"Тахаввули публитсистикаи муосир” родеъ ба таърих ва тахаввули
публитсистика сухан меравад. Дар фасли мазкур диссертант ба маврид
таъкид мекунад, ки публитсистика хамчун сохаи эдод барои таъсири

пайваста ба афкори чомеа дар хама замонхо бо вазифаву хадафхои хос
дар шаклхои гуногун вудуд дошт. Дар фасли дуюми боби аввал
“Пайванди адиб ва замой дар публитсистикаи бадей” таъкид мегардад,
ки эдоди бадеии А. Саъдуллоев сарфи назар аз мавзуъ пайвастагии
худро бо оханги руз нигох доштааст. Дар боби мазкур диссертант ба
хулоса мерасад, ки пайванди амики адиб бо замон мудиби тавлиди
асархои публитсистй-бадеии А. Саъдуллоев мебошад.
Боби дуюми диссертатсия “Мавзуъ ва мундаридаи публитсистикаи
А. Саъдуллоев» унвон дорад. Дар фасли якуми хамин боб “Мавкеъ ва
муносибати адиб

ба масъалахои чомеа” оид ба муносибати А.

Саъдуллоев ба домеа сухан меравад. Иктисодиёт, сиёсат, фарханг ва аз
хама асосй - инсон мавзуъхои доимии асархои алохидаи публитсистйбадеии адиб мебошанд. Таъкид гардидааст, ки А. Саъдуллоев дар
публитсистикаи бадей сабку шеваи хоси баёнро дошт ва дар баёни
максад тавассути чанд дидгох муваффак мегашт. Ин дидгоххои
публитсистро дахонбинй, фаросат, дониш, махорати офарандагй ва
дарки мухит ба таври мачмуй комил мегардониданд. Чехраофаринй ва
тахкики ботини кахрамонон дар фасли дуюми хамин боб “Охангхои
ичтимой дар публитсистикаи А. Саъдуллоев” тахкики гардидааст.
Таъкид меравад, ки образ дар публитсистикаи китобии А. Саъдуллоев як
воситаи баёни хадафи у ба хисоб рафта, як хусусияти публитсистикаи
бадеии адиб оханги рузро дар сахнахо нишон додан аст. Фасли сеюми
боби дуюм “Характери кахрамони муосир дар шинохти публитсист”
унвон дорад. Пиндору рафтори кахрамонон ба он мусоидат менамоянд,
»

ки адиб бо тарзи хос оханги рузро дар заминаи тасвирхо ба вудуд
оварад.

Дар

боби сеюм “Сабку услуб ва колабхои баён дар

публитсистикаи А. Саъдуллоев” сабку услуби адиб аз чандин равзана
бахогузорй гардидааст. Дар фасли якуми хамин боб “Таносуби образ ва

вокеият” дар бораи тахайюл ва вокеият дар осори адиб сухан меравад.
А. Садуллоев адиби тасвиргарост ва дар домани хар як тасвири худ
мазмунхои амики ичтимоиро дар доираи маълуми вокеият ошкору
нихон чо месозад. Диссертант кайд намудааст, ки дар офаридани симохо
А. Саъдуллоев ба таври мудовим аз тасвироте кор мебарад, ки муъдаз
ва чолиб мебошанд. Дар фасли дуюми боби сеюм “Накши нокил ва
хунари портретофарии муаллиф” дойр ба махорати портретофарии А.
Саъдуллоев сухан меравад. Фасли сеюми боб “Имконоти жанрй:
махсусияти публитсистии баён дар репортажхои бадей, лавха ва очерку
эссехо” унвон дорад.

Дар

асархои

мавриди тахкики диссертант

колабхои жанрии очерк, лавха, эссе, памфлет, репортажхои бадей
бештар ба назар мерасанд. Дар

боби мазкур диссертант ба хулосе

мерасад, ки А. Саъдуллоев он адиби публитсистест, ки бо назардошти
мохияти ичтимоии навиштахояш чузъиёти хар як жанрро дар чои худ
истифода карда, дар нихоят сабки хоси худро шакл бахшидааст.
Муаллиф дар заминаи тадкикоти баанчомрасонида хулосахои
чузъй ва умумие хосил намудааст, ки дар поёни фаслу бобхо ва дар
кисми хулоса чой дода шудааст. Аз ин лихоз, метавон гуфт, ки
Исмоилзода Зинатуллох кори назаррасро дойр ба “Оханги ичтимой дар
публитсистикаи

муосир

(дар

мисоли

публитсистикаи

Асадулло

Саъдуллоев)” ба анчом расонидааст.
Тадкикот арзиши баланди назарй ва амалй дошта, такя ба
сарчашмахои муътамади назариявй ва илмй тахия гардида, мохияти он
аз шинохту муаррифии шахсияти Асадулло Саъдуллоев ва оханги
ичтимоии публитсистикаи ÿ иборат аст.

Дар диссертатсия бори аввал

оханги ичтимоии осори публитсистии А. Саъдуллоев хамчун объекти
тахкик баромад мекунад.

Хдмчунин, мавкеи муаллиф дар офариниши

симои кахрамон, сабку услуб ва шакли баёни пешниходи фикр дар
колаби жанрхои алохида мавриди тахдили илмй карор гирифтаанд.
Хдмин тарик аз назарй арзиши илмй, навоварй ва хунари тахкику
тахлили муаллиф шоистаи тахсин аст, вале бо баробари муваффакиятхо
дар он баъзе норасоихо низ ба назар расиданд, ки ислохи онхо ба
манфиати кор хохад буд. Аз он чумла:
-

бо вучуди забони рисола равону фахмо будан, баъзан галатхои
техникй ва услубй ба назар мерасанд;

- холатхои хилофи талабот зиёд истифодаи шудани мисолхо дар як
сахифа (масалан, дар сахифахои 63, 70, 119, 125, 128, 156, 205) аз
осори предмета тахкикшаванда чой дорад;
- холатхои такрор шудани баъзе хулосахои фаслу бобхо дар
кисмати хулосаи умумй ба мушохида мерасад.
Ин

камбудихо

намекунанд.
бомуваффакият

чузъй

Диссертант
ичро

буда,

кимати

вазифахои

кардааст.

илмии
дар

Диссертатсияи

рисоларо

паст

наздашгузоштаро
мазкур

тахкикоти

мустакилона буда, ахамияти назаривуа малй дорад. Автореферат, I
рисола ва 5 матолиби интишор намудаи муаллиф, ки 3-тоаш дар
мачаллахои илми итакризшавандаи KOA Ч,Т ба табъ расидаанд, асоси
мундаричаи диссертатсияро инъикос мекунанд.
Диссертатсияи илмии Исмоилзода Зиннатуллох “Оханги ичтимой
дар публитсистикаи муосир

(дар мисоли публитсистикаи Асадулло

Саъдуллоев)” тахкикоти баанчомрасида буда, дар сатхи баланди илмй
таълиф шудааст. Вай бо мухимият, навгонихои илмй ва ахамияти
назариву амалиаш ба тамоми талаботи KOA Ч,умхурии Точикистон
мувофик буда, муаллифи он барои гирифтани дарачаи илмии номзади
илмхои филология аз руйи ихтисоси 10.01.10 Журналистика сазовор
аст.

Диссертатсия дар кафедраи журналистика ва назарияи тарчумаи
МДТ

“Донишгохи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон

Гафуров” дар чаласаи № 4 аз 29-уми ноябри соли 2019 мавриди
мухокима ва баррасй карор гирифт. Дар чаласа 19 нафар ширкат
карданд ва ба тарафдории такризи мазкур 19 нафар овоз доданд, зид
нест, бетараф нест.
Раиси чаласа
Мудири кафедраи журналистика ва
назарияи тарчума, номзади илмхои
филология, дотсент

Комилов Каримбой
Исломович

Когиби чаласа,
дотсенти кафедра

Касимова Инобат
Тухтабоевна

Эксперт,
номзади илмхои филолог ия, дотсент

Зикрияева Мухиба
Аббосовна

Имзохои Комилов К. И., Касимова И.Т
ва Зикрияева М.А-ро
тасдик мекунам
Сардори шуъбаи кадрхои МДТ
ДДХ ба номи академик Б.Гафуров”

.Ашрапова З.Н.

Нишонй: 735700, ш.
Мавлонбеков 3,
fUo?*011 х Jfslf
Муассисаи давлатии таълнмии ^
“Донишгохи давлатии Хучанд ба номи
академик Бобочон Гафуров”
Тел: (834 22) 6 53 73; (992) 92 735 10 17
e-mail: hgu.mail.ru, www.hgu.tj
\ "5- ’<>"•

-

“Чу ,a V / ~

