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Муллоев Шариф Боқиевич, ба диссертатсияи Самадова Мавзуна Тагоевна 
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Рӯзноманигорӣ.

осори Тулқин Хоҷа» барои

аҳли башар паидо

Дар ҳақиқат публитсистика ба сифати соҳаи мустақили эҷод дар 
давоми чанд асри охир тавонистааст, ки дар раванди таҳаввулоту 
пешрафии ҳаёти аҳли башар нақши боризтар пайдо намояд. 
Публитсистика сухани рӯз аст, ки адиб ба воситаи он набзи замонро 
мушаххас намуда, бо каломи воқеиятдоштаву таъсирбахш ва мавқеи 
иҷтимоӣ дар фазои иттилоотӣ нақш мегузорад. Тӯлқин Хоҷа низ бо 
фарогирии оҳанги замон тавонистааст, ки дар доираи назму наср осори 
воқеъгароёнаву мондагореро ба мерос гузорад, ки таърихи як давраи 
кутоҳи инкишофи публитсистикаро низ бозгӯ менамояд. Гарчанде Т.Хоҷа 
ҳаёти худро дар музофот гузаронида бошад ҳам, аммо андешаву афкореро 
баён кардааст, ки тавассути он паҳлуҳои гуногуни ҳаёти як кишвар ва 
берун аз он (сиёсати дохиливу хориҷӣ) равшан гардидааст. Ҳамин 
махсусият ва баъзе ҷиҳатҳои дигар аҳамияти пажуҳиши мазкурро собит 
намуда метавонад. Муқаддимаи диссертатсия бо таркиб ёфтани қисматҳои 
муайян тибқи талаботи навиштани корҳои илмӣ сурат гирифтааст.

Назаре ба зиндагии Т. Хоҷа ва шинохти 
як навъ хосияти тарҷумаҳолӣ дошта, дар
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Боби аввали диссертатсия “Махсусиятҳои мундариҷавию гоявии насри 
публитсистии Тӯлқин Хоҷа” унвонгузорӣ гардида, аз се фасл иборат 
мебошад. Фасли аввали ин боб 
ӯ ҳамчун адиб - публитсист”
пайроҳаҳои эҷодӣ камол ёфтани адибро нишон медиҳад. Таҳсил дар 
мактаби миёнаву олӣ, машгулияти омӯзгорӣ дар макотиби гуногуни 
ноҳияи Дангара, ҳамкории доимӣ бо матбуоти маҳалливу ҷумҳуриявӣ ва 
ба сифати мухбири телевизион фаъолият намудани Т.Хоҷа гувоҳи он аст, 
ки адиб ҳама зинаҳои такомули эҷодиро муваффақона паси сар намудааст. 
Узви ИНТ ва ИЖТ гардидани Т.Хоҷа ва нашри мақолаву асарҳои 
гуногунаш далели публитсисти фаъолу мушоҳидакор будани ӯст. Адиб 
ҳарчанд умри тӯлонӣ (1956-2012) надида бошад ҳам, аз соли 1972 то соли г 
2011 аз кори доимии эҷодӣ дур нагаштааст. Китобу маҷмӯаҳои адиб ба 

“Захми нигоҳ”, “Ниёиш”, “Бурҷи асад”, 
Самандар”, “Фарёдҳои ростӣ”,- «Хоки баланд”, 
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зиёди нигоштаҳои матбуотияш адиби публитсист будани уро бармало 
нишон медиҳанд.

ном дорад, диссертант масъалаҳои ҳамномро дар осори адиб
Дар фасли дуюми боби аввал, ки “Масъалаҳои иқтисодиёт ва хоҷагии 

қишлоқ”
мавриди таҳқиқ қарор додааст. М. Самадова нақши меҳварӣ доштани ин 
мавзӯъҳоро дар осори Т.Хоҷа зикр намуда, чунин андеша дорад, ки адиб 

...нозукиҳои зиёди ин масъалаҳоро таҳлилу баррасӣ карда, дар асоси
факту далелҳои зиёд роҳи ҳалли муаммову мушкилотро пешниҳод 
менамояд. Тавре аз мазмуни ин фасл бармеояд, Т.Хоҷа ҷиҳатҳои 
иқтисодиро бо назардошти таҳқиқи факту рақамҳо шарҳу тавзеҳ дода, дар 
мавридҳои алоҳида аз баёни андешаҳои интиқодӣ низ ҳазар наменамояд. 
Диссертант андешаҳояшро дар асоси таҳлили мақолаҳои “Данғара ғарами 
дон”/ “Аз пахтакорӣ ба некӯаҳволӣ”, “Ҳунар чу мушк бувад”, “Данғара: 
марҳалаи нави обёриву ободонӣ”, “Ояндаи соҳаи кишоварзӣ нек аст”, 
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тақвият мебахшад, ки бевосита ба мавзӯъ иртибот доранд.
Дар фасли сеюми боби мазкур диссертант муносибат ва нигоҳи адибро 

нисбат ба мавзӯоти сиёсиву иҷтимоӣ ва фарҳангу маориф мавриди таҳлилу 
баррасӣ қарор додааст. Гуфта мешавад, ки адиб дар баррасиву ҳаллу фасли 
масъалаҳои муҳими иҷтимоиву сиёсӣ фаъол ба назар расида, таблиғ ва 
ташвиқи як рукни муҳими навиштаҳои ӯро ташкил медиҳанд. Дар баъзе 
мавридҳо ҷуръат ва ҷасорати Т.Хоҷа махсус зикр карда мешавад ва аз 
ҷумла, дар мақолаи “Соҳаи бемутахассис” (“Комсомоли Тоҷикистон”, 
1988, 8 апрел), ки дар он проблемаи нарасидани кадрҳо ва тарбияи 
нодурусти онҳо мавриди баррасӣ қарор гирифтааст, мухолифати адиб 
нисбат ба бюрократия ва шахспарастии замон нишон дода мешавад. 
Мазмунҳои мантикдор, мушоҳидаҳои рӯзмарра, маъниҳои духрӯраву 
таҳтонӣ, фаррохии олами андешаҳо, таъкидҳову ишораҳо ва танқидқ 
мазамммат аз унсурҳое дониста мешаванд, ки дар доираи онҳо мавзӯоти 
сиёсиву иҷтимоӣ ва фарҳангу маориф матраҳ гардидаанд.

Боби дуюми диссертатсия, ки “Бозтоби авзои замон, муаммоҳои ҳаёт ва 
ҳақиқати зиндагӣ дар назми иҷтимоии адиб” унвон гирифтааст, аз се фасл - 
“Инъикоси масъалаҳои ватандӯстӣ ва тараннуми дигар оҳангҳои иҷтимоӣ 
“Маърифати ҷомеа ва 
адиб” ва “Мазмунҳои гоявӣ дар офариниши образи публитсистӣ” иборат 
мебошад. Диссертант дар ин боб унсурҳои воқеияти ҳаётро дар назми 
иҷтимоии Т.Хоҷа мавриди ҳаллу фасл қарор додааст.

Дар фасли якуми ин боб аҳамияти шеъри иҷтимоӣ ва таъйиноту 
моҳияти он дар замони муосир зикр гардида, инъикоси масъалаҳои
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арзишҳои маънавии зиндагӣ дар осори манзуми
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ватандӯстӣ ва тараннуми дигар оҳангҳои иҷтимоӣ дар асоси манзумаву 
офаридаҳои Т.Хоҷа таҳлилу таҳқиқ гардидаанд. Ин гуна назмро чун дигар 
қолабу жанрҳои публитсистӣ дар баён намудани набзи ҳаёт мувофиқ 
дониста, Т.Хоҷаро дар ин ҷода адиби муваффақ баҳогузорӣ менамояд. Аз 
ҷумла гуфта мешавад, ки адиб “...шебу фарози ҳаёт ва набзи ҳаёти 
иҷтимоиро таҳлилу баррасӣ карда, дар бархурдҳо бо нотавонбинону 
ҳасудон ҳаросе надорад”. Ба андешаи диссертант масъалаҳои маънавиёту 
фарҳанг, иқтисодиёту сиёсат, диёру зодгоҳ, кишоварзиву меҳнати 
софдилона, нақши инсонҳои бунёдкор, аъмоли афроди сиёҳтинат, сиёсати 
дохиливу хориҷӣ ва монанди ин мавзӯоти доимии назми иҷтимоии Т.Хоҷа 
ба шумор мераванд. Ба назар расидани чунин мазмунҳоро дар шеърҳои 
«Чашми мардум», «Илтиҷо», «Сагира», «Хоҷа», «Кӯҳистон», «Фотиҳа», 
«Бекас», «Оби ҳаёт», «Офтоб», «Меҳрубон», «Сирри халқ», «Синдбод», 
«Тарсу», «Баҳор» “Накӯҳиш”, “Хома”, “Назарбаланд'
Устод”,

Накӯҳиш”, “Хома”, “Назарбаланд”,
Ватанам”, «Русто», «Омӯзгор» ва гайра зикр намуда, дар баъзе 

ҳолатҳо қолаби назмро барои адиб василаи қулай дар баёни ақидаву афкор 
медонад.
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Дар фасли дуюми ин боб диссертант масъалаи ҳунари портретсозии 
адибро дар назми иҷтимоӣ ҳаллу фасл намудааст. Чунин бардоште аз 
андешаҳои диссертант бармеояд, ки Т.Хоҷа дар навиштани очерку фелетон 
ва ҳатто памфлетҳои манзум маҳорати хос дошта, он чизеро, ки дар дораи 
наср нагуфтааст, онро бо бисёр паҳлуҳо дар назми худ баён карда 
тавонистааст. Ин андешаро ба он ваҷҳ метавон гуфт, ки дар ҳакикат адиб 
аллайҳи зуҳуроту падидаҳои номатлуби замон мухолифат ва эътирози 
шадиду ошкоро дорад. Чунончи, ин ҳолат дар таҳлили шеъри “Пашша” ба 
назар мерасад, ки муаллифи рисола барои тасдиқи ҷуръати адиб дар 
мисраҳои шеърӣ сифатҳову хиёнати сиёсатмадори шинохта М.Горбачевро 
пеш меорад:

Хест аз хоби гарони анҷуманҳо пашшае,
Хест аз оби даҳони аҳриманҳо пашшае.
Х,астияшро пур намуда аз касолатҳо, 
Пастияшро пур намуда аз наҷосатҳо. 
... Дар даҳонҳо нони моро заҳр кард, 
Дар баданҳо ҷони моро заҳр кард”.

Вобаста ба ҳунари портретсозии адиб, ки дар партави онҳо симоҳои 
мусбат таҷассум ёфтаанд, диссертант шахсиятҳои шинохтае чун Эмомалӣ 
Раҳмон, Маҳмуд Аҳмади Нажод, Исмоили Сомонӣ, Пётри як, Абдулқосим 
Лоҳутӣ ва дигаронро мисол меорад, ки дар пояи факту далелҳо мавриди 
накӯҳиши адиб қарор гирифтаанд. 3



Фасли охирини боби саввум дар бораи маърифати ҷомеа ва арзишҳои 
маънавии зиндагӣ дар осори манзуми адиб баҳс намуда, дар баробари 
фарогирии воқеияти рӯз андешаҳои фалсафии адиб низ зикр мегарданд. Ба 
андешаи диссертант Т.Хоҷа нисбат ба ҳар як падидаи ҳаётӣ муносибати 
таҳқиқӣ дошта, ҷонибдори ислоҳоти маънавӣ дар ҷомеа мебошад. 
Масъалаи мактабу маориф яке аз мавзӯъҳои ҷолиби осори манзуми адиб 
арзёбӣ гардида, шахсияти худи адиб ҳамчун як омӯзгори ранҷкашида 
нишон дода мешавад. Ин андешаро ба ду байти адиб нисбат дода мешавад, 
ки дар яке аз шеърҳои китоби “Хоки баланд” омадааст:

Дар пушти хонаҳои олӣ шудаст пинҳон 
Девори шармсори бечораи муаллим. 
Ояндаи табоҳу торику тира бошад 
.Имрӯз хору зори бечораи муаллим.

Диссертант адибро муборизи роҳи маънавиёт баҳогузорӣ менамояд ва 
“қалам барои шоирбо як навъ пафоси бадеӣ таъкид менамояд, ки 

шамшери буррои ҳақиқат мешавад”. Дар ҷои дигар диссертант мегӯяд, ки 
“Т.Хоҷа буҳрони олами маънавии ботини инсонҳоро муҷиби 
нобасомониҳои рӯзгори дигарон меҳисобад ва ниқобро аз рӯи онҳое 
мегирад, ки дар зиндагӣ чун як дурӯяву табаҳкор беш нестанд”. Аз таҳлилу 
андешаҳои дигари М.Самадова бармеояд, ки масъалаҳои маърифату 
ҷаҳонбинӣ, омӯзишу таҳсил, эҳтироми омӯзгору волидайн, дӯст доштани 
ватану диёр, садоқату самимияти инсонӣ, худшиносии миллӣ ва амсоли ин 
дар пояи таблигу ташвиқ дар назми иҷтимоии адиб хеле назаррасу 
таъсирбахш матраҳ гардидаанд.

Дар боби саввуми кор - “Таносуби бадеияту воқеият ва доираи 
қолабҳои жанрӣ дар осори адиб” андешаҳои муҳаққиқ дар доираи ду фасл 
доир ба истифодаи ин унсурҳои муҳими эҷоди публитсистӣ матраҳ 
гардида, ҷойгоҳи он нишон дода шудааст.

Масъалаи маҳорати образофаринӣ ва санъатҳои тасвири бадеӣ дар 
осори воқеъгароёнаи Т. Хоҷа фасли якуми ин бобро ташкил дода, дар он 
таъкид мегардад, ки унсурҳои ҷолибсозӣ ва дар шакли бадеӣ баён кардани 
ҳақиқати замон дар асарҳои Т. Хоҷа муваффақона сурат гирифтааст. 
Ибораву ифодаҳои маргуб, пешниҳоди содаву фаҳмои матлаб, истифодаи 
мақолу пандҳо, нақлҳои тасвирӣ, оҳангҳои ҳаҷвӣ, тамасхуру истеҳзо ва 
амсоли ин дар якҷоягӣ ба ҳам омада, мақсаду мароми адибро возеҳу 
мушаххас намудаанд. Аз мазмуни ин фасл бармеояд, ки адиб пурмуаммову 
печида сухан гуфтанро намепазирад ва бештар аз дилу аз забони халқ 4



сухан гуфтан мехоҳад. Халқият ва воқеияти баён боис гардидаанд, ки адиб 
то ҳадде таърихи воқеии давраҳои гуногунро (замони шӯравӣ ва даврони 
истиқлолият) шакл бахшад, ки дар дарки онҳо барои хонанда мушкиле 
вуҷуд надорад.

Дар фасли охирини диссертатсия дар бораи қолабҳои жанрии 
публитсистикаи адиб сухан меравад. Аз мазмуни ин фасл бармеояд, ки 
жанрҳои таҳлилӣ ва публитсистиву бадеӣ дар осори адиб бештар ба назар 
мерасанд. Мақола аз фаъолтарин жанр дар миёни нигоштаҳои матбуотии 
адиб гуфта мешавад. Як қиёси назарраси муаллифи рисола он аст, ки дар 
мақолаҳои дар замони шӯравӣ иншогардидаи Т.Хоҷа оҳанги танқидиро 
бештар мушоҳида менамояд. Муаллиф зикр мекунад, ки дар баробари 
жанрҳои таҳлилӣ ва баъзан ахборӣ дар эҷодиёти Т. Хоҷа жанрҳои 
танқидиву ҳаҷвӣ кам нестанд, ки дар ин самт мавқеи жанрҳои луқмаву 
фелетон махсус мебошад. Қолаби баъзе жанрҳо дар шакли манзум (онерку 
фелетони манзум) низ дар асоси мисолҳо таъкид мегарданд. Дар баробари 
ин гуфта мешавад, ки дар ҳамагуна қолабҳои жанрии истифодашуда факту 
аснод ва далелу арқом мавқеи меҳварӣ доранд.

Дар қисмати хулоса натиҷагириҳои муаллиф дар чанд сатр баён 
гардида, дар фаслҳои кутоҳ ҷамъбаст гардидаанд.

Дар баробари ин рисола аз баъзе нуқсонҳо низ иборат гардидааст:
1. Иштибоҳи услубиву имлоӣ дар кор баъзан ба назар расида, фикрҳо 

низ такрор мешаванд ва як матлаб дар чанд фасл зикр мегардад.
2. Хуб мешуд, ки нусхаи шеъри иҷтимоии адиб, ки дар матбуоти 

даврӣ ба нашр расидаанд, бо варианти китобии он қиёсу таҳлил мегардид.
3. Давраҳои эҷодӣ дар фаъолияти адиб қиёс карда шаванд ҳам, 

ҷуръати муаллиф камтар аст, ки ин ҷиҳат асоснокии андешаҳоро андаке 
коста намудаанд.

4. Дар феҳристи адабиёти илмӣ баъзе асарҳои муҳаққиқони рус, ки 
масъалаи иртиботи адабиёту журналистикаро фаро мегиранд, камтар 
истифода гардидаанд.

5. Теъдоди матолиби дар матбуот нашргардидаи Т. Хоҷа низ дар 
феҳристи мукаммалгардида чандон зиёд нестанд.

Ин камбудиҳо ҷузъӣ буда, қимати илмии диссертатсияро паст 
намекунанд. Диссертант вазифаҳои дар наздаш гузоштаро бомуваффақият 
иҷро кардааст. Диссертатсияи мавриди назар таҳқиқоти мустақилона буда, 
аҳаммияти назариявию амалиро дорост.

Автореферат ва мақолаҳои интишорнамудаи муаллиф, ки 3-тои он дар 
маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди5



Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд, асоси мундариҷаи 
диссертатсияро инъикос мекунанд.

Диссертатсияи Самадова Мавзуна Тағойевна дар мавзуи 
«Махсусиятҳои публитсистии осори Тулқин Хоҷа» таҳқиқоти 
баанҷомрасида буда, дар сатҳи баланди илмӣ навишта шудааст. Он бо 
муҳиммият, навгониҳои илмӣ ва аҳаммияти 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 аст.

Самадова Мавзуна 
осори

дар 
Хоҷа»

Муқарризи расмӣ:
доктори илми филология, профессор, 
мудири кафедраи ВАО-и чопӣ ва РК-и 
Муассисаи таълимии байнидавлатии 
маълумоти олии Донишгоҳи (славянӣ) 
Россия ва Тоҷикистон

«01» ноябри соли 2022.
Муллоев Ш. Б.

Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ш. Душанбе, кӯчаи М. Турсунзода - 30

Тел.: (+992) 44 620-42-06, 93-500-57-50
Е-та11: тиИоеу 8Наг1Г@та11.ги

Имзои Муллоев Ш. Б.-ро тасдиқ меку 
Сардори раёсати кадрҳои Муассиса 
байнидавлатии маълумоти олии / 
Донишгоҳи славянии Россия ва Тое

«01» ноябри соли 2022. V

1ЪИОЕ у.

Рахимов А. А..
XIV
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Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистот^ 
ш. Душанбе, кӯчаи М. Турсунзода - 30 
Тел:(+9922279293)
Сомонаи муассиса: г18и.1)
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