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Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
Кафедраи журналистикаи байналхалқӣ

ҳи миллии Тоҷикистон,

Диссертатсияи «Махсусиятҳои публитсистии осори Тулқин Хоҷа» 
дар кафедраи журналистикаи байналхалқии Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон ба анҷом расидааст.

Дар давраи таълифи диссертатсияи номзадӣ Самадова Мавзуна 
Тағоевна дар кафедраи журналистикаи байналхалқӣ ба ҳайси унвонҷӯ 
ба кори пажуҳишӣ машғул буд.

Шаҳодатнома оид ба супоридани имтиҳонҳои номзадӣ аз фанни 
“Таърих ва фалсафаи илм” 15-уми декабри соли 2019, “Забони хориҷӣ” 
26-уми феврали соли 2021, “Журналистика” 25-уми октябри соли 2021 
дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 27.04.2022 таҳти № 50 дода 
шудааст.

Роҳбари илмӣ: Қутбиддинов Абдулмумин Ҳошимович - доктори 
илмҳои филологӣ, дотсент.

Дар натиҷаи муҳокима чунин хулоса карда шуд:
Мавзуи диссертатсия мубрам буда, дар он вижагиҳои 

воқеъгароёнаи осори адиби публитсист Тӯлқин Хоҷа мавриди пажӯҳиш 
қарор гирифтааст. Тӯлқин Хоҷа дар навбати аввал адиби соҳибкаломи 
маҳаллист, ки дар тамоми осори публитсистиву адабияш ҷонибдорӣ аз 
ҳақиқату адолати иҷтимоӣ намуда, дар ин замина боҷуръатона барои 
зиндагонии муваффақонаву оромонаи ҳамдиёронаш талош менамояд. 
Намунаҳои эҷоди ӯ ҳам дар наср ва ҳам дар назм аз силсилаи образҳои 
мусбату манфй, порчаҳои сужадор, мушоҳидаҳои пайвастаи воқеӣ, 
маҷмӯи факту аснод, ремаркаҳову ташреҳот ва хулосаву даъвату 
ҳукмҳое иборатанд, ки оҳанги амиқи публитсистиро соҳибанд. 
Моҳияти иҷтимоии осори публитсисти дар фазову муҳити музофот 
қарор дошта, нақши боварбахшу даъватсози навиштаҳо дар роҳи ҳалли 
проблемаҳо, чойгоҳу мавқеи як адиб дар фазои маънавию иҷтимоии 
маҳал ва саҳми як публитсисти воқеиятбин дар пешрафти 
публитсистикаву назми иҷтимоӣ, қолабҳои жанрӣ ва дигар аносири 
ҳунарӣ дар ташаккули давра ба давраи як эҷодкор ҳамчун шахсияти 
таъсиргузор ба таҳаввулоти ҷомеа нақш гузоштааст. Дар ҳама давраҳои 
эҷодӣ Т. Хоҷа сатҳи олии огоҳии иҷтимоиву сиёсӣ дошта, дар асоси 



ҷаҳонбинии комили замонавӣ ҷиҳатҳои таъсиргузории равониву 
маънавии ҳамзамононро дар заминаи ҷуръату ошкоргӯӣ хеле амиқ дарк 
карда тавонистааст.

Т. Хоҷа дар асоси мушоҳидаҳои воқеӣ ҳаётро аз паҳлуҳои гуногун 
мавриди баррасиву таҳлил қарор дода, офаридаҳои ӯ дар ташхиси 
набзи ҳаёти иҷтимоӣ, ҳам дар назм ва ҳам дар наср, қатъиву ошкоро ва 
боҷуръатона сурат гирифтаанд. Ҷиҳати хос он аст, ки адиб 
нобасомониҳои рӯзгорро амиқан мушоҳида менамояд ва аз рӯи саҳифа 
овардани андешаҳои интиқодӣ истиҳола надошта, дар муқобили 
нотавонбинону ҳасудон ва фиребгарону манфиатҷӯён мавқеи устувори 
худро нигоҳ медорад, ки ин омил дар назми иҷтимоии адиб амиқтар ба 
назар мерасад. Адиб бо аввалин намунаҳои эҷодӣ дар солҳои 
ҳафтодуми асри гузашта дар нашрияҳои “Навобод” ва баъдтар 
“Тоҷикистони советӣ” бо нуқтаи назари интиқодӣ аз худ дарак дода, 
маҳз, тавассути матбуот ба майдони адабиёт ворид гардидааст. Дар 
расонаҳои маҳалливу минтақавӣ таҷрибаи эҷодӣ андӯхта, набзи ҳаёти 
иҷтимоиро муваффақона ташхис намудааст ва ба ин васила дар роҳи бо 
равзанаи публитсистӣ дар адабиёт таҷассум намудани ҳақиқати воқеӣ 
комёб ба назар мерасад.

Таъсири сиёсати идеологии ҳизбии шӯравӣ дар такмили шахсияти 
Т. Хоҷа кам нест ва нақши фазову муҳити зери таъсири идеологияи 
шӯравӣ ҷойдошта дар интихобу мушаххассозии мавзӯоти 
баррасишаванда хеле назаррас мебошанд. Ин аст, ки муносибат ва 
нигоҳи журналистии адиб дар баррасии масъалаҳои иқтисодиву 
кишоварзӣ ба таври муназзаму мудовим сурат мегиранд. Махсусиятҳои 
ташреҳиву таҳлилӣ ва омӯзишиву роҳнамоии осори адиб маҳорати 
баланд доштани ӯро дар маърифат кардани муаммову мушкилоти 
маънавию маърифатии ҷомеа нишон медиҳанд. Масъалаҳои дар 
тасаввури хонанда ғунҷонидани ҳақиқати воқеӣ ва муътақид намудани 
ин хонанда собит менамоянд, ки дараҷаи ҷуръату интиқод ва 
оммавияти сухани адиб дар баррасиву таҳлили масоили сиёсиву 
иҷтимоӣ дар давраҳои гуногун (замони шӯравӣ ва соҳибистиқлолӣ) дар 
сатҳи ягона қарор надоранд. Моҳияту арзиш ва сареияту фаврияти 
навиштаҳои адиб дар роҳи ҳамқадами замон гардидани ӯ дар даврони 
соҳибистиқлолӣ дар назми иҷтимоӣ бештар мушоҳида мешаванд. Ин 
омил гувоҳи он аст, ки дигар гаштани сохти иҷтимоӣ дар ташаккули 
шахсияти адиб ва хусусиятҳои замонии гуфтори Т. Хоҷа бо назардошти 
табиати фазои иттилоотӣ таҳаввул ёфтааст. Аз натиҷаи қиёсҳои 
муҳаққиқ маълум мегардад, ки ҷанбаҳои возеҳи воқеъгароёнаи таблиғу 
ташвиқ, ташхиси набзи ҳаёти иҷтимоӣ, таҳқиқу мушоҳидаҳо ва танқиди 
унсуру падидаҳои манфӣ дар назми иҷтимоии адиб уфукҳои васеътарро 
соҳиб мебошанд. Ҳарчанд дар доираи очерку мақолаҳои адиб 
масъалаҳои маорифу маънавиёт ҷойгоҳи муайян дошта бошанд ҳам, 2



аммо таваҷҷуҳи Т. Хоҷа ба набзи ҳаёти маънавии ҷомеа, махсусан, 
манзалат ва мақоми мактабу омӯзгор дар осори назмии ӯ мавқеи 
устувору густурдатар доранд. Дар ин доира муроҷиати адиб дар 
меҳвари оҳанги хитобу даъват шакл пайдо менамоянд.

Дар инъикосу баррасии мубрамтарин мавзӯот мушоҳидаву 
ҷаҳонбиниҳо, андешаву тафаккур, фаросату маърифат, донишу маҳорат 
ва садоқату эътимоду идроки муаллиф мусоидат кардааст, ки ҷараёнҳои 
гуногуни ҳаёт ба таҳқиқ гирифта шаванду ҷолибу таъсирбахш 
пешниҳоди хонанда карда шаванд. Т. Хоҷа дар наср ва назм ҳунари 
чеҳрасозии баланд дошта, таблиғу ташвиқи симои инсони намуна дар 
партави муҳимтарин мавзӯоти рӯз хислати мондагорӣ низ пайдо 
кардаанд, ки гувоҳи таваҷҷуҳи амиқ доштани муаллиф нисбат ба олами 
зоҳириву ботинии қаҳрамонони некмазҳару намуна ва дар баробари ин 
қаллобу фиребгар мебошанд. Сабку услуби ҷолиб ва пешниҳоди содаву 
фаҳмои матлаб, тасвири образноку каломи бадеӣ, қолаби типписозиҳои 
алоҳида, ҷараёни суфтаву равони дахолати равшани муаллифӣ дар 
қолаби жанрҳои мақола, тақриз, лавҳа, луқма, очерк, памфлет, фелетон 
ва репортажҳои бадеӣ воқеияти навиштаҳои адибро дар ҳама давраҳо 
таъмин намудаанд.

Зарурати интихоб ва таҳқиқи мавзӯъ махсусияти иҷтимоии осор 
ва доираи мавзӯоти он, дараҷаи касбияту ҷаҳонбинӣ, рӯҳияи адабии 
навиштаҳо, самтҳои фарогирандаи оҳанги замон, сабку услуби 
мутафовут, қолабҳои жанрии гуногун дар насру назм ва мазмуну 
муҳтавои матолиби публитсистии адиб, сатҳи ҷаҳонбиниву маърифат, 
ҳукму хулосабарорӣ, ҷуръату ошкорбаёнӣ ва таҳаввули аҷзову аносири 
ҳунарии эҷоди Т.Хоҷаро дар публитсистикаи тоҷик нишон медиҳад.

Дар пажӯҳиши мавзӯъ диссертант муносибати илмӣ намуда, 
таҳлилу ташхис, назару андеша, мубоҳисаву хулосаҳои таҳқиқотиашро 
дар такя ба андешаҳои олимони соҳаи адабиёт ва журналистика бо 
асноду далелҳо асоснок кардааст. Дар таҳқиқот диссертант кӯшиш 
намудааст, ки аҳамият ва арзиши иҷтимоии осори публитсистии адибро 
дар давраҳову марҳилаҳои гуногуни сохти ҷомеа муайян намояд. Дар 
ин самт масъалаҳои иҷтимоиву сиёсӣ, иқтисодиёту кишоварзӣ, 
бунёдкориву созандагӣ, фарҳангу маориф, тавозуни корбасти воқеияту 
бадеият ва хусусиятҳои жанриву сабку услубӣ дар осори публитсистии 
адиб мавриди баррасӣ қарор гирифта, унсурҳои мушоҳидаву таҷзияи 
андеша, тасвиру тафсил, факту аснод ва хулосаву ҳукм ҳамчун аҷзои 
созандаи эҷоди публитсистӣ масъалагузорӣ гардидаанд.

Диссертант дар ҷараёни таҳқиқи мавзӯъ назари худро бо далелҳо 
асоснок намудааст. Таҳқиқи махсусиятҳои публитсистии осори Т. Хоҷа 
дар шинохту арзёбии саҳеҳи масъалаи номбурда хидмат намуда, мавқеи 
адибро дар публитсистика ва назми иҷтимоӣ муайяну мушаххас 
месозад. Яъне, ба таъбири худи муҳаққиқ Т. Хоҷа адиб, журналист, 
публитсист ва омӯзгори соҳибзавқест, ки бинобар зиндагии 
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хоксоронаву ботавозӯи худ дур аз назарҳо қарор гирифта, эҷоди ӯ бо 
қимату арзишҳои ҳунарӣ камтар аз дигар адибони шинохтаи ҷумҳурӣ 
нест.

Кор дар сатҳи хуби илмӣ навишта шуда, диссертант манбаву 
сарчашмаҳоро, ки ба мавзӯи мавриди таҳқиқ алоқамандӣ доранд, 
омӯхта, назари донишмандон ва муҳаққиқони публитсистикаро таҳлил 
намуда, ба хулосаҳои асоснок расидааст. Аз таҳлилу баррасӣ, мазмуну 
муҳтаво ва масъалагузориҳои диссертатсия маълум мешавад, ки 
диссертант ба ҳадафи таҳқиқотии худ ноил шудааст. Диссертатсия 
паҳлуҳои гуногуни масъаларо фаро гирифта, барои ошкор намудани 
моҳияту махсусиятҳои осори публитсистии Т. Хоҷа нигаронида 
шудааст. Равиши таҳқиқ ба омӯзиши публитсистика оид буда, дар ин 
замина хусусиятҳои мундариҷавӣ ва осори дар матбуот нашргардида ва 
китобҳои алоҳидаи адиб мушаххас гардидааст.

Дастовардҳои пажӯҳишро публитсистон, рӯзноманигорон, 
донишҷӯёни гурӯҳу шуъба ва факултетҳои журналистика, кормандону 
мутахассисоне, ки дар соҳаи ВАО фаъолият мекунанд, метавонанд 
истифода баранд. Ҳамчунин аз маводи диссертатсия ҳангоми таълифи 
китобҳои дарсӣ, васоити таълимӣ, гузаронидани курсу семинарҳои 
таълимии ихтисосҳои рӯзноманигорӣ истифода кардан мумкин аст.

Диссертант нуктаҳои муҳим ва натиҷаҳои таҳқиқро дар шакли 
маърӯза дар конференсияҳои байналмилалӣ, ҷумҳуриявии илмӣ- 
назариявӣ ва илмӣ-амалии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (солҳои 
2016-2020) ироа намудааст.

Мазмуни асосии диссертатсияи Самадова Мавзуна Тағоевна дар 
5 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 3 мақолаи дар маҷаллаҳои илмии 
тақризшавандаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
табърасида, инъикос гардидааст:

1. Мақолаҳое, ки дар маҷаллаҳои тақризшаванда ба табъ 
расидаанд:

1. Самадова, М. Моҳият, арзиш ва нақши об дар назми иҷтимоӣ // 
Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. - 
Душанбе, 2020, № 4. - С. 247 - 250.
2. Самадова, М. Баъзе қолабҳои жанрӣ дар публитсистикаи Т.Хоҷа // 
Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. - 
Душанбе, 2020, № 8. - С. 430 - 434.
3. Самадова, М. Масъалаҳои иқтисодиёт ва хоҷагии қишлоқ дар осори 
публитсистии Тӯлқин Хоҷа // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба 
номи Носири Хусрав. Силсили илмҳои гумантарӣ ва иқтисодӣ. - 
Бохтар, 2020, № 1/4 (80). Қ.2. - С. 5-9.

2. Мақолаҳое, ки дар нашрияҳои дигар чоп шудаанд:
4. Самадова, М. Симо дар ашъори Тӯлқин Хоҷа // Журналистикаи 
байналхалқӣ - X (маҷмӯаи мақолаҳои илмӣ). -Душанбе, 2019. - 204 с., - 
С.38-42. 4



5. Самадова, М. Назаре ба масъалаҳои ватандӯстӣ ва худшиносии 
миллӣ дар осори Тӯлқин Хоҷа // Журналистикаи байналхалқӣ - XI 
(маҷмӯаи мақолаҳои илмӣ). -Душанбе, 2021. - 162 с. - С. 51-55.

Диссертатсияи Самадова Мавзуна Тағоевна «Махсусиятҳои 
публитсистии осори Тӯлқин Хоҷа» ба талаботи КОА-и назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илми филология мувофиқ буда, он ба ҳимоя аз рӯйи ихтисоси 
10.01.10 - рӯзноманигорӣ тавсия карда мешавад.

Хулосаи мазкур дар ҷаласаи васеи кафедраҳои матбуот, 
журналистикаи байналхалқӣ, телевизион ва радиошунавонии факултети 
журналистикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон қабул гардидааст. Дар 
ҷаласа 9 нафар иштирок доштанд. Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» - 9 
нафар, «зид» - нест, «бетараф» - нест.
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