Такриз
ба автореферати диссертатсияи Бобочонова Мадина Х,айдарчоновна
дар мавзуи «Тахаввули симои шахсияти таърихй дар адабиёти тоник
(дар мисоли образи Темурмалик)» барои дарёфти дарачаи илмии
номзади илмхои филологи аз руйи ихтисоси 10.01.01. - Адабиёти тоник

Бахрабардорй аз таърихи миллй ва тасвири симои ашхоси адабиву таърихй дар
адабиёти бадей собикаи тулонй дошта, дар омузишу тахкики он накди адабй низ
бетаваччух нест. Таърихи накди адабй маълум менамояд, ки мухаккикони точик ба
омузиши чанбаъхои таърихии

адабиёти бадей таваччухи

хоса дошта, тахлилу

хулосахояшонро дар рисолахои арзишманди худ чой доданд. Мусаллам аст, ки дар
адабиёти точик ручуъ ба гузаштаву имрузи халк, ба тасвир гирифтани симохои
маъруфи асотирию таърихй, адибону равшанфикрони маъруф ба хукми анъана
даромадааст. Адибони точик мархилахои мухталифи зиндагии халк ва муборизаву
чонбозихои чавонони

часуру гаюр, муборизони рохи озодию истиклолиятро басо

чолибу барчаста ба тасвир гирифтаанд, ки боиси муассириву чолибй ва нерумандии
чанбаи вокеии асархо гардидаанд. Омузишу тахкики чойгохи таърих ва кахрамонони
таърихй чихати дарки масъалахои маърифати таърихй, чанбаъхои вокеиву тахайюлй ва
дарачаи инъикоси чехраи ашхоси таърихй дар адабиёти бадей мухим мебошад. Чриз ба
зикр аст, ки харчанд солхои охир дар адабиётшиносии точик таваччух ба тахкики осори
бадеии таърихй ва макоми шахсиятхои таърихй густариш намуда истодааст, вале
чойгохи яке аз кахрамонони шинохтаи халки точик Темурмалики шучоъ камтар
мавриди омузиш карор гирифта, бетардид, дар адабиётшиносии имрузи мо чунин
пажухиш судманду мавриди ниёз аст. Аз ин ру, баррасиву тахкики макоми ин шахсияти
таърихй дар рисолаи илмии унвончу Бобочонова Мадина Хайдарчоновна «Тахаввули
симои шахсияти таърихй дар адабиёти точик (дар мисоли образи Темурмалик)»-ро
метавон яке аз корхои мухим дар ин самт унвон кард.
Мухаккики чавон кушиш намудааст, ки дар се бобу хафт фаслу чордах зерфасли
рисола рочеъ ба заминахои тазохур ва ташаккули симои бадеии шахсиятхои таърихй
дар

адабиёти

точик,

чойгохи

образхои

таърихй

дар

рушди

адабиёти

бадей

мулохизаронй намуда, мухтассоти насри таърихии точик, роху усулхои тачассуми
симохои шахсиятхои мубориз чун Муканнаъ, Исмоли Сомонй, Темурмалик, Восеъ дар
адабиёти точик, макому ахамияти корнамоихои Темурмалик дар киёс бо осори таърихй
дар заминаи чинсхову навъхои адабй ва сабки нигориши адибони точик, чанбаъхои

вокеиву тахайюлии образофарии адибон, омилхои густариши таваччух ба симох,ои
таърихй дар замони истиклолияти миллии кишвар мавриди тахкик карор гирифтааид.
Гузашта аз ин, корномаи Темурмалик хамчун намунаи олии ватандустй дар адабиёти
бадеии бархе халкхо мавриди омузиш карор гирифта, бо таваччух ба осори таърихиву
илмй бурду бохти адибон дар офаридани ин чехраи таърихй муайян карда шудааст. Дар
мачмуъ, рисола дар шинохти чойгохи шахсияти таърихии Темурмалик дар осори бадей
ва муайян кардани вежагихои ин осор дар иртибот бо анвои адабй ва сабки адибон
мухим мебошад. Унвончу масъалахои гузошташударо хеле хуб мавриди омузиш ва
тахлилу баррасй карор дода, андешахояшро чолибу асоснок ифода намудааст.
Арзиши назарй ва амалии рисола дар он зохир мешавад, ки муаллиф оид ба
масоили чойгохи симохои таърихй, бахусус, Темурмалик ва тахаввули он дар адабиёти
точик ва чахон нуктахои мухими назарй ва амалиро баррасй карда, хоса дар боби
аввали диссертатсия, ки чанбаи пуркуввати назарй дорад, хусусиятхои насри таърихй
ва тачассуми симои ашхоси таърихиро дар адабиёт мавриди тахкик карор додааст.
Омузишу тахлили маколаву рисолахои донишмандони маъруфи точик, чамъбасту
хулосабарорихои унвончу чихати муайян намудани вокеият ва тахайюл дар офариниши
образи

Темурмалик

мусоидат

мекунанд.

Рисолаи

мавриди

назар

бо

омузиши

хамачонибаи тахаввули шахсияти Темурмалик, тахкики тасвирпардозиву чехранигорй
ва характерофаринй аз чониби адибони гуногун имтиёз дорад.
Унвончу зарурати баррасии мавзуъро дуруст шарх дода, максад ва вазифахои
худро амику дакик таъин мекунад, ки аз огохии у бо равишхои судманди кори илмй
гувохй медихад.
Но из ба кайд аст, ки тарзи чойгузории мавод, дастабандиву тахлили асархо,
истифодаи адабиёти илмй, ба доираи бахс кашидани матлабхои мавриди тахкик аз
малакаи кори и муаллиф дарак медиханд. Аз мухтавои рисола маълум мешавад, ки
муаллиф чихати муайян намудани симои Темурмалик дар адабиёти точик ва хорича
асархои зиёдеро мутолиаву тахкик намуда,

аз маколаву асархои илмй фаровон

истифода кардааст. Фехристи истифодашуда низ тибки мукаррароти муайянгардида
тахия шудааст. Фишурдаи рисола бо сабки хосаи таълиф ба калам омада, талаботи
сохтор риоя гардидааст.
Бо вучуди фаровонии дастовардхо дар

автореферате диссертатсия баъзе

норасоихо низ ба назар расиданд, ки ислохи онхо ба манфиати кор хохад буд. Аз
он чумла, ба андешаи мо, тахаввули симои Темурмалик дар мукоиса бо симохои дигари
таърихй ба тахкик гирифта нашудааст, хол он ки чунин усули тахкик имкон фарохам

меовард, ки poxy усулхои тасвир ва бурду бохти адибон дар ин замина возехтар падид
ояд.
Дар мачмуъ, фишурдаи рисолаи Бобочонова Мадина Хайдарчоновна чавобгуи
талаботи мукаррарнамудаи
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10.0 1.01.-Адабиёти точик мебошад.
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