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Рӯзноманигорӣ.

Таҳқиқи осори публитсистии адибону журналистони маъруф дар 
ҷодаи публитсистикашиносии тоҷик чизи нав нест. Тайи солҳои охир дар 
ин ҷода даҳҳо рисолаҳои номзадӣ таҳия ва ҳимоя шудаанд, ки пажӯҳиши 

гуногуни осори публитсистии чеҳраҳои илму адаб
публитсистони варзидае чун устод С. Айнӣ, М. Турсунзода, М. Миршакар, 
Ф. Муҳаммадиев, Ш. Ҳаниф, М. Наҷмиддинов, Х. Самадов, Б. Муртазоев 
ва дигаронро дар бар мегиранд. Навгонии диссертатсияи Самадова М. дар 
он зоҳир мегардад, ки ба пажӯҳиши вижагиҳои публитсистии осори яке аз 
қаламкашоне марбут аст, ки бар хилофи чеҳраҳои номбаршуда на дар 
марказҳои илму фарҳанг, балки то охири умр дар шароити маҳал, дар 
миёни аҳли заҳмати деҳа фаъолият намудааст. Воқеан, Т. Хоҷа адиб ва 
публитсистест, ки дур аз пойтахт зиндагиву фаъолият намуда, бо афкори 
бунёдгарона ва пешниҳодоти созандааш дар ҳалли мушкилоти мардум 
мусоидат кардааст. Аз ин рӯ, осори ин зумра адибону публитсистон бо 
арзиши баланди иҷтимоии худ ҳамеша дар мадди назари равшанфикрон ва 
дар маҷмуъ аҳли ҷомеа қарор мегирад. Дар омӯзишу таҳлили осори 
публитсистии ин адиби музофотӣ муҳаққиқ муносибати ҷиддӣ намуда, бо 
пешниҳоди факту далелҳои дақиқ махсусияти публитсистикаи ӯро 
мушаххас намудааст. Мавзуъҳои муайяне, ки дар асарҳои матбуотиву 
китобҳои адиб роҳ ёфтаанд, дар алоҳидагӣ таҳлилу баррасӣ шуда, ҷанбаҳои 
мусбату манфии он нишон дода шудаанд. Маҳорати нигорандагӣ ва 
таҳлили жанрии осори публитсистии Т. Хоҷа аз вижагиҳои дигари 
диссертатсия ба шумор меравад, ки арзиши илмии онро бештар мекунад.

Муҳимтарин дастоварди муаллифи диссертатсия дар он аст, ки ӯ дар 
таҳлилу баҳо додан ба махсусияти публитсистии осори Т. Хоҷа хеле 
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боҷуръат буда, дар ҷодаи нишон додани вижагиҳои публитсистикаи бисёр 

боэҳтиёт ва ҷиддӣ муносибат менамояд.
Аз рӯйи сохтор ҳадафҳои пешгузошташуда дар диссертатсия 

мувофиқи талабот ҷараён пайдо намуда, мукаддимаи кор аз қисматҳои 
муҳиммияти мавзуъ, дараҷаи омӯзиш, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ, 
сарҷашмаҳои таҳқиқ, навгониҳои илмии таҳқиқ, асосҳои назариявию 
методологии таҳқиқ, арзиши назариявию амалии диссертатсия, нуктаҳои 
асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, коркарди натиҷаҳои таҳқиқ ва сохтори 
кор иборатгардидаанд.

Боби аввали диссертатсия “Махсусиятҳои мундариҷавию ғоявии насри 

публитсистии Тӯлқин Хоҷа” ном гирифта аз се фасл иборат аст. Дар қисми 
муқаддимавии ин боб мушаххасан омилҳои аслии ҷун адиби иҷтимоӣ 
шинохта шудани Т. Хоҷа ва паҳлуҳои осори публитсистии нишон дода 
шудааст. Муаллиф дар фасли аввали боби мазкур, ки “Назаре ба зиндагии 

Т. Хоҷа ва шинохти ӯ ҳамҷун адиби публитсист” унвон гирифтааст, дар 
хусуси рӯзгор ва роҳи эҷодии маълумоти мушаххас додааст. Ба таъкиди 
муаллифи диссертатсия, Т. Хоҷа дар журналистика қаламкаши боистеъдод 
ва воқеънигор мебошад. Дар ин қисми таҳқиқ фаъолияти эҷодиву 
ҷамъиятии зина ба зина нишон дода шуда, гуфта мешавад, ки дар ҷодаи 
эҷод аввалин шеъри ӯ бо номи “Шогирди модар” соли 1973 дар нашрияи 
“Комсомоли Тоҷикистон” ба табъ расида, баъди он роҳи эҷодаш кушода 
гардида, шеъру мақолаҳояшро дар матбуоти даврӣ ба нашр мерасонад. 
Маълум мегардад, ки аз соли 1973 то соли 2011 Т. Хоҷа дар баробари 
пешаи омӯзгорӣ ба сифати мухбири гайриштатии рӯзномаи
Дангара” (“Навобод”) низ кору фаъолият кардааст. Х,амзамон аз соли 1989 
ба сифати мухбири ғайриштатии рӯзномаи “Тоҷикистони советӣ” 
алоқамандии худро бо матбуоти марказӣ барқарор кардааст. Чун 
истеъдоди баланди журналистиву нигорандагӣ дошт, аз соли 1999 то 2007 
дар ТВ “Хатлон” ва аз соли 2009 то 2011 дар Шабакаи аввали телевизиони 
Тоҷикистон ба сифати мухбири минтақавӣ ҳамкориву фаъолият намудааст. 
Маҳсули эҷодаш дар нашрияҳои вилоятии “Роҳи ленинӣ”, “Тоҷикистони

<6 Симои

С6'Тоҷикистони совети
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Комсомоли Тоҷикистон” ва—

Масъалаҳои иқтисодиёт ва хоҷагии қишлоқ”,
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советӣ", "Комсомоли Гоҷикистон'' ва "Симои Данғара” (“Навобод”) ба 
табъ расида, проблемаҳои мубраму муҳими ҳаётиро фаро гирифтаанд.

Фасли дуюми боб 
таҳлилу баррасии асарҳоеро дар бар гирифтаанд, ки ба таъкиди диссертант 
дар публитсистикаи Т. Хоҷа нақши меҳварӣ доранд ва аксаран ба 
мавзуъҳои иқтисодӣ бахшида шудаанд. Дар ин қисми кор муҳаққиқ як 
қатор навиштаҳои матбуотии публистсистро ба риштаи таҳлил кашида, 
мавқеи адибро доир ба мавзуъ ва масъалаҳои иқтисодиву хоҷагии қишлоқ 
нишон медиҳад. “Данғара - ғарами дон”, “Аз пахтакорӣ ба некуаҳволӣ”, 
Дангара: марҳалаи нави обёриву ободонӣ”, “Ояндаи соҳаи кишоварзӣ нек 

аст” аз қабили асарҳое мебошанд, ки дар ин фасл мавриди пажуҳиш қарор 
гирифта, дидгоҳи адибро дар ҳаллу фасли масъалаҳои иқтисодии кишвар, 
хосса дар шароити маҳал ифода мекунанд.

Дар фасли сеюми боби аввал, ки “Муносибати адиб ба мавзуоти 

сиёсиву иҷтимоӣ ва фарҳангу маориф” ном гирифтааст, навиштаҳои 
фарогири мавзуоти сиёсиву иҷтимоӣ ва фарҳангии публитсист ба риштаи 
таҳлил кашида шудаанд. Тӯлқин Хоҷа, дар пажуҳиши Самадова М. мавқеи 
мусбату манфии худро бо пуштибониву мухолифат аз ин ё он ҷараёни сиёсӣ 
баён мекунад. Аз таҳлили асарҳое, ки дар ин қисми кор сурат гирифтааст, 
бармеояд, ки Т. Хоҷа бештар аз истиқлолияти кишвар ва пешрафту 
тараққиёти он ҷонибдорӣ намуда, ватану диёри худро ободу шукуфон 
дидан мехоҳад. Дар репортажи “Тараннуми истиқлолият дар ноҳия”, ки ба 
қавли диссертант дар баробари руҳияи ахборӣ ҷузъиёти алоҳидаи 
таҳлилиро дар худ фаро гирифтааст, истикдолият омили аслии шинохта 
шудани Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ дониста мешавад. Зикр 

... маҳз туфайли истиқлолияти давлатӣ миллати тоҷик дар 
арсаи байналхалқӣ мақоми эътироф пайдо кардааст” (саҳ. 47). Дар мисоли 
як қатор навиштаҳои адиб аз қабили “Соҳаи бемутахассис”, 
ояндабинҳост”, 
нашрияи маҳаллии “Симои Данғара” ва рӯзномаҳои ҷумҳуриявӣ нашр 

шудаанд, маълум мегардад, ки Т. Хоҷа нисбати масъалаҳои муҳимми замон 
бетараф набуда, балки баҳри ҳалли онҳо талош менамояд.
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Оянда аз
Роҳрав он аст, ки оҳиставу пайваста равад”, ки дар



Боби дуюми диссертатсия “Бозтоби авзои замои, муаммоҳои ҳаёт ва 

ҳақиқати зиндагӣ дар назми иҷтимоии адиб” ном дошта, аз се фасл - 
“Инъикоси масъалаҳои ватандӯстӣ ва тараннуми дигар оҳангҳои иҷтимоӣ”, 

“Мазмунҳои гоявӣ дар офариниши образи публитсистӣ”, “Маърифати ҷомеа 

арзишҳои маънавии зиндагӣ дар осори манзуми адиб” иборат аст.
Диссертант дуруст қайд мекунад, ки назари интиқодӣ ва муносибати тунду 
сард алайҳи нобасомониҳову нодаолатиҳои замон дар аксар мавридҳо дар 
шеърҳои Т. Хоҷа хусусияти амиқи публитсистӣ доранд. Ифодаҳову 

ва

тасвирҳои адиб ба зиндагии рӯзмарраи одамон иртиботи қавӣ дошта, 
оҳанги рӯзро баррасӣ кардаанд. Фасли аввали боби мазкурро таҳлилу 
омӯзиши ашъори публитсистии адиб, баҳусус шеърҳои ба мавзуи 
ватандӯстӣ бахшидаи Т. Хоҷа, фаро гирифтааст. Дар ин қисмати 
диссертатсия нахуст дар хусуси аҳаммияти шеъри иҷтимоӣ, таркиботу 
рисолати он дар ҷомеа маълумоти назариявӣ дода мешавад. Дар натиҷаи 
омӯзиш муаллиф ба хулосае меояд, ки моҳияти иҷтимоии ашъори Т. Хоҷа 
марзу сарҳади маҳдуд надошта, шоир хеле амиқ масъалаҳои маънавиёту 
фарҳанг, иқтисодиёту сиёсат, диёру зодгоҳ, кишоварзиву меҳнати 
софдилона, нақши инсонҳои бунёдкор, афроди сиёҳтинат ва амсоли онро 
баррасӣ менамояд.

Дар фасли дуввуми боби дуюм ҳунари портретсозии адиб дар назми 
иҷтимоӣ ба риштаи таҳлил кашида шудааст. Аз мазмуни ин таҳқиқ маълум 
мегардад, ки дар офаридани образҳои алоҳида хосияти тавсифии гуфтори 
Т. Хоҷа бештар мешавад. Дар доираи ин фасл чанд шеъри ба симои аҳли 
фарҳангу адаб, махсусан шоирони шинохта А. Лоҳутӣ, Б. Собир ва Л. 
Шералӣ бахшидаи Т. Хоҷа мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст. 
Ҳамчунин дар як қатор шеърҳои дигар, аз қабили “Пашша”, “Ғиреви 
ориёӣ” ва рубоиёти адиб, ки ба чеҳраҳои мусбату манфии олами сиёсат 
бахшида шудаанд, ҳунари портретсозии Т. Хоҷа нишон дода шудааст. Дар 
баҳо додан ба шеърҳои ба чеҳраҳои олами сиёсат, аз қабили Горбачёв, 
Маҳмуди Аҳмадинажод, Эмомалӣ Раҳмон бахшидаи Т. Хоҷа муаллифи 
рисола ҳунари портретофаринии ӯро таҳлилу баррасӣ мекунад.
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<6 Таносуби бадеияту воқеият ва доираи

Фасли сеюми боби мазкур бошад назари адибро ба мактабу маориф ва 
арзишҳои маънавии зиндагӣ дар бар мегирад. Аз таҳлили осори ба ин 
мавзуъ бахшидаи адиб бармеояд, ки дар шеъри иҷтимоии Т. Хоҷа ин 
масъала ба ду омил робитаву алоқамандӣ пайдо карда, эҷодкори 
соҳибистеъдод будани ӯро собит менамояд. Якум, адиб ҳамчун мухбири 
рӯзнома мушоҳидакор аст ва дар муқобили ноҷуриҳои замон ором буда 
наметавонад. Дуюм, адиб омӯзгори мактаби русто аст ва ҳар рӯз нафасу 
набзи маорифро эҳсос мекунад. Диссертант муътакид аст, ки ин ду ҷузъи бо 
ҳам қаробатдошта оммавият ва ҳақиқатҷӯиҳои назми ӯро нерӯ бахшидааст.

Дар боби сеюми диссертатсия
қолабҳои жанрӣ дар осори адиб”, ки дар доираи ду фасл ба омӯзиши ҳунари 
нигорандагӣ ва корбурди жанрҳои публитсистӣ дар эҷодиёти Т. Хоҷа 
бахшида шудааст, ба услуби эҷоди адиб дар назму наср баҳо дода мешавад. 
Дар фасли якуми боби мазкур, ки “Маҳорати образофаринӣ ва санъатҳои 

тасвири бадеӣ дар осори воқеъгароёнаи Т. Хоҷа” ном дорад, истифодаи 
унсурҳои ҷолибсозӣ ва ба таври бадеӣ баён кардани ҳақиқати замон дар 
асарҳои Т. Хоҷа мавриди пажӯҳиш қарор гирифтааст. Бо омӯзиши ашъори 
адиб аз лиҳози истифодаи воситаҳои ҷолибсозӣ дар баёни воқеият 
муаллифи диссертатсия ба ҳунари нигорандагии публитсист баҳои баланд 
дода, иброз медорад, ки Т. Хоҷа адиби жарфандеше мебошад, ки дар баёни 
матлаб аз баёнҳои хушку якнавохт истифода намекунад.

Дар фасли дуюми боб 
истифодаи жанрҳои публитсистӣ дар осори Т. Хоҷа мавриди таҳқиқ қарор 
гирифтааст. Дар заминаи пажӯҳиши ин масъала муаллиф ба хулосае меояд, 
ки дар эҷоди Т. Хоҷа корбасти жанрҳои гуногуни публитсистӣ доманаи 
васеъ дорад. Диссертант зикр мекунад, ки дар эҷоди Т. Хоҷа истифодаи 

жанрҳои хабариву таҳлилӣ ва публитсистӣ-бадеӣ ба назар расад ҳам, 

жанрҳои таҳлилӣ мақоми вижа доранд. Илова бар ин, офариниши симоҳои 
мусбату манфӣ дар эҷодиёти адиб мақоми густардатар касб кардаанд. 
Ҳамин ҷиҳат боиси мақоми баланд касб кардани жанрҳои лавҳаву очерк ва 
лукмаву фелетон дар осори адиби публитсист гардидааст.

66Қолабҳои жанрии публитсистикаи адиб”,
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Феҳристи сарчашмаҳо

<6 Пашша”, ки ба Горбачёв

Дар хулоса диссертант дар 11 банд натиҷаҳои пажӯҳишро нишон 
додааст. Феҳристи адабиёту сарчашмаҳо ҷавобгӯи меъёрҳои 
муқарраргардида мебошанд.

Дар диссертатсия дар баробари муваффақияти илмию таҳқиқотӣ 
баъзе камбудиҳо низ ба назар мерасанд:

1. Дар фаслҳои якуму дуюми боби аввал чанд ҷо ишора мегардад, ки 
адиб аз сиёсати замони шуравӣ изҳори норизоӣ менамояд, вале дар фасли 
дуюми боби дуюм, зимни таҳлили шеъри 
бахшида шудааст, аъмоли роҳбари давлати шуравӣ “маҳкуму масхара 

(саҳ. 91) мешавад ва адиб аз пош хурдани давлати советӣ бо ҳасрат ёд 

мекунад. Дар ин ҷо ғалати мантиқӣ ба назар мерасад.
2. Зимни омӯзишу таҳлили маводи матбуотии Т. Хоҷа як асар дар чанд 

маврид номбар шуда, мавриди баррасӣ қарор мегирад. Барои мисол 
мақолаи “Данғара - ғарами дон” ва репортажи “Тараннуми истиқлол дар 
ноҳия” дар ҳарсе боби диссертатсия номбар шуда, аз нуқтаи назари гуноғун 
таҳлил мешавад. Барои тақвияти фикр агар дар мавридҳои зарурӣ маводи 
дигар истифода мешуд, арзиши кор ва доираи таҳлил бештар мегардид.

3. Дар феҳристи адабиёт нишон дода мешавад, ки аксари маводи дар 
нашрияҳои ҷумҳуриявӣ батабърасидаи Т. Хоҷа бо ҳаммуаллифии 
журналистони дигар чоп шудаанд, аммо дар дохили диссертатсия дар ин 
маврид ишора нашудааст.

4. Дар кор баъзе ғалатҳои техникӣ ва имлоӣ мушоҳида мешаванд.

Ин камбудиҳо ҷузъӣ буда, қиммати 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 назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд, асоси мундариҷаи 
диссертатсияро инъикос мекунанд.
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Диссертатсияи
Махсусиятҳои публитсистии

Самадова Мавзуна Тағойевна мавзуи 
Тӯлқин Хоҷа” таҳқиқоти 

баанҷомрасида буда, дар сатҳи баланди илмй навишта шудааст. Он бо 
муҳиммият, навгониҳои илмй ва аҳаммияти назариявию амалиаш ба 

талаботи бандҳои 31-35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмй, 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 - Рӯзноманигорй 
сазовор аст.

дар
66 осори Хоҷа

Муқарризи расмй:
номзади илми филология, дотсент, 
мудири кафедраи рӯзноманигории 
факултети филологияи тоҷики 
Муассисаи давлатии таълимии
Донишгоҳи давлатии Бохтар

ба номи Носири Хусрав” 
»ноябри соли 2022.

66

Шарипов С.И.

Суроға: 735140 ш. Бохтар, кучаи Айнй, 67 
Тел: (83222) 2-54-81, (+992) 918-13-03-59
Почтаи электронӣ: Ь§и-1978@та11.ги
Сомонаи расмӣ: \у\у\у.Ы8и.11
Е-тай: 8апй1тигос189@И81;.ги

Имзои Шарипов С.И.-р^г^^ц^ мекунам:

^тЖғғАБоҳ^га 
(„адвА

Сардори раёсати кад 
МДТ “Донишгоҳи ж 
ба номи Носири 
«ЛЛ- » ноябри соли™^^

. !

аҳои махсуси
»

адвА
.!(0Р)^0ИЮУС

Суроға: 735140 ш. Бохта^Т^чаи Айнӣ, 61
Тел: (83222) 2-54-81
Почтаи электронӣ: Ьёи-1978@та11.ги
Сомонаи муассиса: уууууу.Ызн.Ь

Шукурзод Ҷ.А.
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