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Диссертатсияи Самадова Мавзуна Тағойевна дар мавзуи 
“Махсусиятҳои публитсистии осори Тӯлқин Хоҷа” барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 - 
Рӯзноманигорӣ пешниҳод шудааст. Диссертатсия дар кафедраи 
журналистикаи байналхалқии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба анҷом 
расидааст.

Роҳбари илмӣ: Қутбиддинов Абдулмуъмин Ҳошимович - доктори 
илми филология, декани факултети журналистикаи Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон.

Шурои олимони факултети журналистика диссертатсияи Самадова 
Мавзуна Тағойевнаро дар мавзӯи “Махсусиятҳои публитсистии осори 
Тӯлқин Хоҷа” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз 
рӯйи ихтисоси 10.01.10 - Рӯзноманигорӣ бо ширкати муқарризон - 
доктори илми филология, профессор Ҷӯраева Мушаррафа Рустамовна ва 
котиби масъули нашрияи “Омӯзгор”, номзади илми филология Охунзода 
Насриддин баррасӣ ва муҳокима намуд. Нахуст профессор М. Ҷӯраева 
сухан ронда, иброз дошт, ки аз мазмуни рисола бармеояд, Тӯлқин Хоҷа, 
пеш аз ҳама, адиби шинохтаи маҳаллист, ки дар тамоми осори 
публитсистиву адабияш ҳакиқату адолати иҷтимоиро ҷонибдорӣ намуда, 
дар ин замина тарғибкунандаи зиндагонии муваффақонаву оромонаи 
ҳамдиёронаш гардидааст. Аз ин хотир таҳқиқи мавзуи “Махсусиятҳои 
публитсистии осори Тӯлқин Хоҷа” муҳиму мубрам ба шумор меравад. 
Муаллифи рисола исбот карда тавонистааст, ки маҳсули эҷоди адиб дар 
нашрияҳои вилоятии “Роҳи ленинӣ”, “Симои Данғара” (“Навобод”), 
“Тоҷикистони советӣ”, “Комсомоли Тоҷикистон”, “Садои мардум”, 
“Ҷумҳурият”, “Ҷавонони Тоҷикистон”, “Адабиёт ва санъат” ва ғайра ба 
табъ расидаанд, ки бинобар руҳияи баланди иҷтимоӣ доштан далели 
қатъии публитсисти фаъол будани ин адиб мебошанд.



Диссертант моҳияти масъалаи таҳқиқро дуруст маърифат намуда, 
бо дарназардошти методологияи таҳқиқи кори илмӣ омӯзиш ва 
баррасии мавзӯъро дар шакли муқаддима, се боб, хулоса ва феҳристи 
адабиёт ва манбаъ ба шакл даровардааст, ки комилан дуруст аст.

Ба андешаи фардии муаллиф, дар осори публитсистии Тӯлқин Хоҷа 
бештар сабку услуби анъанавию навоварона истифода гардида, ҳамчун 
як адиби иҷтимоӣ ӯ доираи табъу завқи хонандаро дарк менамояд. 
Навовариро дар он мебинад, ки муаллиф ҳамқадами замон аст ва аз 
мазмуни баъзе навиштаҳояш бармеояд, ки қолабшикан низ мебошад. 
Нуқтаи муҳими дигар ба андешаи диссертант он аст, ки оҳанги баён 
бештар дар заминаи эҳсоси шоирӣ ҷараён пайдо мекунад, ки дур аз 
воқеият нестанд. Дар масъалаи қолабҳои жанрии эҷодиёти адиб муаллиф 
чунин андеша дорад, ки Тӯлқин Хоҷа дар баёни андешаву мавқеъ бештар 
аз жанрҳои мақола, мухбирнома, гузориш, очерк, луқма, фелетон ва 
памфлет истифода кардааст. Дар ин самт очеркҳо ва фелетонҳои 
манзумро низ таъкид намудааст.

Дар хулосаи кор муаллиф тибқи фаслу бобҳои рисола хулосаҳои 
худро муъҷаз ифода кардааст. Дар доираи ҳама фаслҳо мақсади 
рисоланавис возеҳ ифода гардидааст. Дар баробари ин рисола аз баъзе 
нуқсонҳо низ иборат мебошад:

- Такрори фикрҳо ба назар расида, муаллиф як маводро дар чанд 
маврид зикр менамояд.

- Ҷуръати илмӣ камтар ба назар расида, дар мавридҳои алоҳида 
хусусиятҳои услуби публитситӣ мушоҳида мешавад.

- Мавқеи мушаххаси муаллифи диссертатсия доир ба дидгоҳи адиб 
нисбат ба даврони шӯравӣ чандон равшан нест, яъне нисбат ба сохти 
шӯравӣ назари интиқодӣ ва ё муносибати мусбат доштани Тӯлқин Хоҷа 
маълум нест.

- Дар рисола нуқсонҳои алоҳидаи имлоиву услубӣ низ ба назар 
мерасанд.

Котиби масъули нашрияи “Омӯзгор”, номзади илми филология Н. 
Охунзода дар суханронии хеш нисбат ба диссертатсияи Самадова М. Т. 
иброз дошт, ки дар публитсистикашиносии муосири мо мушаххас 
кардани ҷанбаҳои иҷтимоии осори адибон ва нишон додани нақши онҳо 
дар пешрафти ҷомеа яке аз мавзӯъҳои марказӣ ба шумор меравад. 
Диссертатсияи Самадова М. Т. ба омӯзиши ҳамин мавзӯи муҳим дар 
осори публитсистии яке аз адибони муваффақи маҳаллӣ Тӯлқин Хоҷа 
бахшида шудааст. Дар таҳлил ва баҳо додан ба осори ҷанбаи 
иҷтимоидоштаи Т.Хоҷа диссертант хеле боҷуръат аст ва барои нишон 
додани махсусиятҳои публитсистикаи ӯ бисёр боэҳтиёт муносибат 
мекунад.

Ҳамчунин дар диссертатсия дар баробари муваффақиятҳои илмию 
пажӯҳишӣ баъзе камбудиҳо ба назар мерасанд:



1. Дар ду боби аввали кор, ки ба таҳлили осори публитсистии 
Т.Хоҷа аз рӯйи мавзӯъҳои муайян бахшида шудааст, мавриди таҳлил 
қарор гирифтани як асар ба назар мерасанд. Масалан, навиштаҳои 
“Данғара ғарами дон”, “Тараннуми истиқлол дар ноҳия”, “Роҳрав он 
аст, ки оҳиставу пайваста равад”, “Оянда аз ояндабинҳост” дар чанд 
маврид аз нигоҳҳои мухталиф мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд. Дар 
ҳар фаслу боб асарҳои алоҳида мавриди пажӯҳиш қарор мегирифт, 
рангорангии кор бештар мешуд.

3. Аз поварақҳо маълум мегардад, ки бештари навиштаҳои 
матбуотии Т. Хоҷа бо ҳаммуаллифии рӯзноманигорони дигар нашр 
шудаанд. Аммо ҳангоми таҳлили ин асарҳо дар диссертатсия ин чиз зикр 
намешавад.

4. Дар поварақҳо ғалатҳои техникӣ зиёд роҳ ёфтаанд ва гоҳе 
саҳйфаҳои иқтибосшуда ишора нашудаанд. Ислоҳи ин камбудиҳо дар 
таҳрири охир ба фоидаи кор аст.

5. Дар диссертатсия ҷо-ҷо услуби публитсистӣ бартарият касб 
кардааст, ки ҷанбаи илмии корро кам ҳам бошад коҳиш медиҳад.

6. Дар кор баъзе нуқсонҳои техникӣ ва имлоӣ низ мушоҳида 
мешаванд.

Ҳамин тариқ, вобаста ба суханронии муқарризон - доктори илми 
филология, профессори кафедраи услубшиносӣ ва таҳрири адабии 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Ҷӯраева Мушаррафа Рустамовна ва 
котиби масъули нашрияи “Омӯзгор”, номзади илми филология 
Насриддин Охунзода шурои олимони факултети журналистика нисбат ба 
ҳусну қубҳи илмии диссертатсияи Самадова М. Т. ба чунин хулоса омад:

Диссертатсия ба мавзӯи хеле муҳим ва таҳқиқнашудаи илми 
журналистика бахшида шудааст. Воқеан, муҳаққиқ возеҳу бамаврид 
таъкид мекунад, ки истиқлоли давлатӣ шароит фароҳам овардааст, ки 
осори адибону публитсистон ҳаматарафа мавриди омӯзиш қарор гирад. 
Аммо дар ин раванд пажуҳиши рӯзгору осори адибони маҳаллӣ камтар 
мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифтааст.

Муҳаққиқ бори нахуст осори як адиби фаъоли иҷтимоиро, ки дар 
музофот зиндагӣ ва эҷод кардааст, ба пажӯҳиш кашида, нақши онро дар 
нишон додани бурду бохти соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи мамлакат, 
махсусан дар рустои кишвар, муайян кардааст. Ин ва дигар омилҳо аз 
аҳамияти пажуҳиши ин мавзуъ шаҳодат медиҳад.

Унвонҷӯ ҷиҳати ба мақсаду ҳадафҳои худ ноил шудан, ҳаллу фасли 
вазифаҳои зеринро зарур мешуморад:

- муайян намудани самтҳои фаъолияту эҷод, муносибат, ислоҳотхоҳӣ 
ва мавқеи адиб нисбат ба масъалаҳои иқтисодиву кишоварзӣ, ташхиси 
оҳанги иҷтимоӣ дар намунаҳои осори матбуотӣ;
- таҳқиқи сатҳи маърифату ҷаҳонбинии адиб дар муносибат ба 

масоили иҷтимоиву сиёсӣ, дараҷаи фаврият ва тезутундии нуқтаи назар 



нисбат ба факту ҳаводис, усули тадқиқ ва хулосаву каломи 
таъсиргузори журналистӣ дар эҷоди адиб;
- доираи ташвиқу тарғиби масъалаи маърифатмандии ҷомеа, нақши 

андешаву афкори публитсистӣ дар таҳаввулоти ҳаёти маънавӣ, мавқеи 
адиби публитсист нисбат ба масъалаҳои умдаи фарҳангу маориф;
- баррасии хусусиятҳои назми иҷтимоии адиб дар фарогирии 

масъалаҳои иҷтимоиву ватандӯстӣ, факту аснод ва воқеияти ҳаётӣ дар 
қолаби каломи мавзун, мушоҳидаҳои ҷузъиёти асили зиндагӣ ва мавқеи 
мушаххаси муаллиф дар назм;
- мушаххас намудани маҳорати чеҳрасозӣ дар шеъри публитсистии 

адиб, усул ва воситаҳои инъикоси зиндагӣ дар хислату характери 
образҳои воқеӣ, хусусиятҳои фардии персонажҳо ва таҷассуми воқеаву 
руйдоди ҳаёт дар кирдору пиндори онҳо;
- таҳқиқ намудани масъалаҳои маънавиёт ва арзишҳои ахлоқиву 

фарҳангӣ дар назми иҷтимоии адиб, имкони баёни хулосаву ҳукм ва 
муносибати мустақими адиб ба таҳаввулу таназзули ҳаёти маънавӣ, 
нақши адиб дар масъалаи роҳ ёфтани ҳақиқати ҳаёти маънавӣ дар 
адабиёт;
- ташхиси баъзи ҷиҳатҳои сабкиву услубӣ ва ороиши бадеӣ дар 

осори публитсистии адиб, маҳорати таҷзияи ҳақиқати бадеӣ ва 
ҳақиқати воқеӣ дар осори муаллиф, мувозинату мувофиқати бадеияту 
воқеият дар нишон додани моҳияти реалии ҳаёт:
- нишон додани ҷузъиёт ва таркибу хусусиятҳои жанрии 

публитсистикаи матбуотӣ ва назми иҷтимоии Т.Хоҷа.
Муаллиф масъалаҳои зеринро барои ҳимоя пешниҳод кардааст:
1. Т. Хоҷа_адибест, ки ба майдони адабиёт тавассути матбуот ворид 

гардидааст. Ӯ нахуст дар саҳифаҳои матбуоти ҷумҳуриявӣ аз эҷодкор 
будани худ дарак дода, дар расонаҳои маҳалливу минтақавӣ камоли 
касбият дидааст. Т. Хоҷа публитсисте мебошад, ки набзи ҳаётро дар 
заминаи мушоҳидаҳои таҳқиқӣ ташхис намуда, бо ин васила ҳақиқати 
ҳаётро ба адабиёт ворид кардааст.

2. Т. Хоҷа дар ҳама давраҳо аз ҳаётии сиёсӣ дар фосила қарор 
нагирифтааст ва махсусан, сиёсати идеологии ҳизбии шӯравӣ дар 
такмили шахсияту касбияту сатҳи маърифати адиб нақши амиқ дошта, 
дар интихобу мушаххассозии мавзӯот бетаъсир нест. Т. Хоҷа ҳанӯз аз 
овони наврасиву ҷавонӣ як рукни устувори назми иҷтимоии худро шакл 
бахшидааст ва дар баробари ин дар баррасии масъалаҳои иқтисодиву 
кишоварзӣ ва иҷтимоиву сиёсӣ чун як журналисти дақиқбаён ба назар 
мерасад. Адиб дар муколамаи иҷтимоӣ фаъол аст ва касбияти ӯро ҳам 
дар наср ва ҳам дар назм матбуот зери таъсир қарор додааст.

3. Осори адиб хислати омӯзишу роҳнамоӣ дорад ва хонанда тавассути 
осори ӯ андеша рондан ва дар тасаввур ғунҷонидану маърифат карданро 
омӯхта метавонад. Т. Хоҷа дар асоси ҷуръату интиқод оммавияти сухан, 
ҷолибияти калом, ошкорбаёниву сареияту фаврияти навиштаҳояшро дар 
ҳамагуна қолаб таъмин кардааст. Ҷиҳати умдаи маҳорати адиб он аст, 
ки ҷанбаҳои таъсир ба мафкураи ҷомеаро амиқан дарк менамояд.



4. Қатъи назар аз дигар гаштани сохти иҷтимоӣ Т. Хоҷа хусусияти 
замонии гуфторашро дар пояи устувор нигоҳ доштааст. Рисолати 
таъсиргузориву муътақидсозии навиштаҳои матбуотии адиб дар ангезаи 
афкори иҷтимоӣ қобили таваҷҷуҳ аст ва як андоза дар ташаккули 
андешаи интиқодӣ дар фазои иттилоотӣ дар маҳал нақш гузоштааст.

5. Таблиғу ташвиқ, бозгӯи набзи ҳаёт, таҳқиқу мушоҳидаҳо, танқиди 
унсурҳову падидаҳои манфии иҷтимоӣ дар назми иҷтимоии адиб ҷанбаи 
возеҳи воқеъгароёна доранд. Адибро ба таври пайваста набзи ҳаёти 
маънавии ҷомеа мутаваҷҷеҳ менамояд. Манзалат ва мақоми омӯзгор дар 
осори ӯ мавқеи меҳварӣ пайдо кардааст. Адиб фарзанди замону тобеи 
талаботи замон ба назар расад ҳам, дар аксар мавридҳо истиқлоли эҷодӣ 
дорад. Оҳанги хитобу даъват ва ҳукму интиқод дар назми иҷтимоии адиб 
устувор аст.

6. Т. Хоҷа адиби чеҳрасозест, ки ҳам дар назм ва ҳам дар наср симои 
инсони намунаро дар меҳвари офаридаҳояш қарор додааст. Дар осори ӯ 
унсурҳои тафаккури бадеӣ ва дигар аркони ҷолибсоз бо ҷузъиёти воқеии 
ҳаёт таҷзияи созгор ёфтаанд. Дар такмил бахшидани чеҳра адибро пеш 
аз ҳама олами маънавии қаҳрамонон мутаваҷҷеҳ менамояд. Х,ам дар 
замони шӯравӣ ва ҳам дар даврони истиқлолият аҷзои хислати инсони 
некмазҳару намуна, ҳақҷӯву бунёдкор ва дар баробари ин қаллобу 
фиребгар диққати адибро ҷалб намудаанд.

7. Адиб рухдоду ҳаводисро бо назари инфиродиву тарзи хос муоина 
карда, бо сабку услуби ҷолиб ва бо пешниҳоди содаву мақбули матлаб 
хонандаро мутаваҷҷеҳ менамояд. Тасвири образноки адиб ҳақиқатро 
пинҳон нигоҳ намедорад, балки дар нишон додани ин ҳақиқат бештар 
мусоидат мекунад. Дар партави завқу эҳсос каломи бадеии адиб 
воқеиятро дар тасаввури хонанда ғунҷонида, дар он уфуқҳои 
хулосабарориву таҳқиқҳо, қолаби типписозиҳои алоҳида, дахолати 
равшани муаллифӣ ҷараёни суфтаву равон пайдо кардаанд ва дар 
домани пардозҳои бадеӣ анъанаи таблиғу ташвиқи публитсистӣ нигоҳ 
дошта шудааст.

8. Комёбии Т. Хоҷа он аст, ки моҳияту ҳақиқати ҳар як ҷараёну 
таҳаввулро бидуни таҳриф баррасӣ менамояд. Адиб рухдоду ҳаводис ва 
муаммову ҷузъиёти зиндагиро дар муҳити маҳал ҳамчун мушоҳидагари 
фаъол ташхису таҳқиқ намуда тавонистааст. Воқеиятбаёнӣ ва нуқтаи 
назари интиқодиву фаъолияти мухбирӣ боис гардидааст, ки дар эҷоди ӯ 
жанрҳои мақола, тақриз, лавҳа, луқма, очерк, памфлет, фелетон ва 
репортажи бадеӣ мақоми аввалтар пайдо намоянд.

Муҳтавои диссертатсия дар 3 мақолаи илмии муаллиф, ки дар 
маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд, инъикос ёфтааст.
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Муҳаққиқ дар раванди пажуҳиш осори назариявии донишмандони 
маъруфи соҳавӣ, хоса, таҳқиқоти эътирофшуда дар илмҳои 
публитсистикашиносиву адабиётшиносии назариячиёни хориҷиву 
дохилӣ чун В. В. Ворошилов, В. В. Ученова, Е. Прохоров, Я. Н. 
Засурский, С. Г. Корконосенко, Г. С. Мельник, С. М. Гуреевич, В. Ф. 
Олешко, С. Табаров, Л. Демидчик, А. Маниёзов, М. Имомзода, А. 
Саъдуллоев, И. Усмонов, А. Нуралиев, П. Гулмуродзода, М. Муродӣ, А. 
Азимов, М. Муқимов, М. Абдуллозода, А. Қутбиддинов, Ш. Муллоев. 
Н; Усмонова ва дигаронро мавриди омӯзиш ва истифода қарор додааст.

Навгонии диссертатсия, пеш аз ҳама, дар он ифода мегардад, ки 
бори аввал махсусиятҳои публитсистии осори Т. Хоҷа ҳамчун 
публитсисту адиби воқеанигор ба таври комплексӣ ба таҳқиқ гирифта 
мешаванд. Оҷилият, халқият, воқеият ва дигар арзишҳои публитсистӣ 
дар осори матбуотиву китобии адиб мавриди баррасӣ қарор гирифта, 
тафаккури мантиқиву образноки муаллиф дар маърифати ҷузъиёти 
гуногуни зиндагӣ пажӯҳиш мегардад. Ба таври ҳамаҷониба муайян 
намудани вижагиҳои осори адиб дар доираи масъалаҳои 
публитсистикашиносии тоҷик икдоми нисбатан нав мебошад.

Аҳамияти назариявии таҳқиқ дар он зоҳир мегардад, ки дар 
диссертатсия арзиши иҷтимоии осори публитсистии адиб дар давраҳову 
марҳилаҳои гуногуни сохти ҷомеа (замони шӯравӣ ва истиқлолият) 
муайян карда мешавад. Доираи масъалаҳои иҷтимоиву сиёсӣ, 
иқтисодиёту кишоварзӣ, бунёдкориву созандагӣ, фарҳангу маориф, 
тавозуни корбасти воқеияту бадеият ва хусусиятҳои жанриву сабку 
услубӣ дар осори публитсистии адиб нишон дода шуда, унсурҳои 
мушоҳидаву таҷзияи андеша, тасвиру тафсил, факту аснод ва хулосаву 
ҳукм ҳамчун аҷзои созандаи эҷоди адиб таъкид мегардад. Аҳамияти 
дигари рисола он аст, ки таҳқиқот асосҳои илмии омӯзиши қонунмандӣ 
ва таркиби жанрӣ, оммавияту рӯҳияи адабии матолиб, ифодаи воқеияти 
ҳаёт дар қолаби назм, нақши сухани образнок, ҳунари портретсозии 
адибро дар қолабҳои гуногуни жанрӣ тақвият мебахшад. Ҷузъиёти 
назариявии мазкур дар ин диссертатсия таҳқиқ шудааст ва барои дигар 
пажуҳишҳои ҳамгун дорои аҳамияти назарӣ мебошад.

Аҳамияти амалии пажуҳиш дар он ифода меёбад, ки натиҷаҳои 
диссертатсияро ҳангоми таълифи китобҳои таърихи публитсистикаи 
тоҷик ва махсусан, моҳияту мазмуни публитсистикаи адиби иҷтимоӣ ва 
хусусияти сабкиву услубиву жанрии публитсистика метавон истифода 
кард. Диссертатсия метавонад барои таҳқиқу муайян намудани асоси 
мавзӯиву мундариҷавӣ, тараннуми давра ба давраи оҳанги иҷтимоӣ, 



хусусиятҳои сабкиву услубӣ, қолабу вижагиҳои жанрӣ ва хосияту 
таъсирбахшии публитсистикаи адибони матбуотӣ мавриди истифода 
қарор дода шавад. Маводи таҳқиқот ҳамчунин ҳангоми таълими курсу 
семинарҳои махсус, дарсҳои интихобӣ дар макотиби олии ҷумҳурӣ 
хидмат карда метавонад.

Автореферати диссертатсия ва мақолаҳои ба табъ расонидаи 
муҳаққиқ муҳтавои диссертатсияро ба таври комил инъикос менамоянд.

Вобаста ба дастовардҳои зикршуда, шурои олимони факултети 
журналистика бо қарори №7, аз таърихи 30.03.2022 диссертатсияи 
номзадии Самадова Мавзуна Тағойевна зери унвони “Махсусияти 
публитсистии осори Тӯлқин Хоҷа” кори муҳиму арзишманд арзёбӣ 
намуда, онро комилан анҷомёфта меҳисобад. Диссертатсия ба талаботи 
корҳои илмӣ ҷавобгӯ буда, онро метавон ба баррасии шурои 
диссертатсионии 6В.КОА-020 барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 - Рӯзноманигорӣ тавсия 
намуд.

Иштирок дошт: 17 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ: “тарафдор” - 17 
нафар, “зид”, “бетараф” - нест. Суратҷаласаи №7, 30-юми марти соли 
2022.
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