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муассисаи такриздиханда ба диссертатсияи Бобочонова Мадина
Х,айдарчоновна дар мавзуи «Тахаввули симои шахсияти таърихй дар
адабиёти точик (дар мисоли образи Темурмалик)» барои дарёфти дарачаи
илмии номзади илмхои филологи, аз руйи ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти
точик, Хучанд, 2021.-175 сах.
Адабиёт чун оинаи тамомнамоест, ки дар он орзуву ормон, расму
анъана, дину оин ва таърихи хар миллат мунъакис гардида, пайвандгари
гузаштаи дур бо имруз ба шумор меояд. Минчумла, адабиёти точикии
форсй дар радифи пурбортарин адабиёт^ои чах,он мадсуб гардида, дар
он баробари ишку мухдббат, ирфону ахлок, ватандустиву хештаншиносй
хифзи марзу бум яке аз масъала^ои умда дониста мешавад. Осори
хдмосй, ки дар мех,вари он дифоъ аз ватани ачдодй ва расму анъанах,ои
миллй меистад, дар адабиёти точик собикаи ку^ан дошта, дар саргади он
«Шохнома»-и безаволи Х,акими Туей карор дорад. Хддаф аз офаридани
чунин асари бузургу мондагор таквият додани ру^ияи миллй, доштани
иродаи матин ва нишон додани устувориву матонати миллат алайхи
тачовузкорихои

ачониб

ва

бедор

намудани

дисси

мехднпарастй

мебошад.
Собит шудааст, ки миллати тамаддунофари точик дар тули таърихи
хастии худ, бо вучуди гузоштани сахми бориз дар ташаккули маданияти
башарият, басе чабр дидаву мавриди та^очуму ва^шонияти милали
мухталиф

карор

гирифтааст.

Бояд

зикр

намуд,

ки

дар

вакти

тасарруфкориву лашкаркаших,ои ачнабиён ба сарзамини ачдодии мо кам
набуданд фарзандони шучову далери ин миллат, ки то охирин ла^заи
зиндагии худ барои хифзи Ватан ва озодиву истикдол мубориза
намуданд, ки Ибни Муканнаъ, Абумуслим, Темурмалик, Восеъ ва

дигарон аз ин зумраанд, ки номашон бо хуруфи заррин дар таърих сабт
шудааст.
Дар миёни онхое, ки курбони рохи озодй ва истикдол шудаанд,
Темурмалик ва корнамоихои у чун ситораи тобноке мебошад, ки аз
карни чахордахи мелодй то имруз диккати муаррихону нависандагон ва
шоирону драматургонро ба худ чалб намудааст, ки натичди ин таваччух
ба вучуд омадани осори зиёди гуногунжанр мебошад.
Баробари ба даст овардани Истикдолияти сиёсй дар Ч,умхурии
Точикистон таваччух намудаи ба таърихи миллат ва хофизаи таърихй
вусъати тоза пайдо намуда, шахсиятхои вокеии таърихй ва зиндагиву
пайкори онхо мавриди пажухиши густурда карор гирифт, ки марок
зохир намудан ба кахрамони халки точик Темурмалик ва корнамоихои у
бар зидди мугулон далели гуфтахо мебошанд.
Ба омузиш фаро гирифтани образхои бадеии таърихй дар бедории
фикрй ва ташаккули худшиносию худогохии миллй мусоидат намуда,
барои

ривочи

афкори

арзишманди

зебоишиносй,

омухтани

илму

маърифат, инсонгарой, ватандустй, адолатхохй ва мубориза бар зидди
беадолатихои замой накши равшан доранд.
Ч^оиз ба кайд аст, ки инъикоси чехрахои таърихй дар адабиёт
масъалаи

мухим ба шумор рафта,

корномаву

зиндагии шахсони

барчастаи таърихй ва офаридани образи онхо дар наср барои маърифати
бадеии таърих, рушду тавсеаи хувият, баланд бардоштани худшиносй,
худогохй ва ифтихори миллй басе мухим арзёбй мешавад.
Диссертатсияи Бобочонова Мадина Хдйдарчоновна ба масъалаи
тахаввули симои Темурмалик дар адабиёти точик ва миллатхои дигар
бахшида шуда, дар замони имруз, ки чахонгаройй босуръат доман пахн
намуда истодааст, хеле мухим ва мубрам дониста мешавад. Зеро
таваччух намудан ба шахсият ва зиндагии фочеабору пурифтихори
кахрамоне чун Темурмалик бехтарин намунаи ибрат барои наели чавон
ва дар рухияи механпарастиву хештаншиноей тарбият намудани онхо
мебошад.

Диссертатсияи мавриди такриз «Тахаввули симои шахсияти таърихй
дар адабиёти точик (дар мисоли обарази Темурмалик)» ном дошта,
сохтори он аз мукаддима, се боб, хдфт фасл, чордах, зерфасл, хулоса ва
фехристи осори тахкикй тархрезй шудааст. Дар мукаддима масоили
актуалй будани мавзуъ, пешинаи тадкикот, усули иажухиш, хадафхо ва
объекта омузиш ва чанд масъалаи дигар дакикан нишон дода шуда,
мавриди арзёбй карор гирифтаанд.
Дуруст таъкид шудааст, ки дар адабиётшиносии точик масъалаи
омузиши инъикоси чехрахои таърихй аз чониби М. Ш акурй, X. Асозода,
Н. Салимй, Ч,. Бакозода, А. Набавй, А. Сайфуллоев, С. Табаров, Ш.
Солехов, А.Мулло ва чанде дигар тадкик гардидааст. Аммо бо вучуди
пажухишхои мутааддид дар ин замина масъалаи тадкики образи
Темурмалик дар адабиёти точик диккати нафаре аз адабиётшиносони
мазкурро ба худ чалб нанамудааст. Хдрчанд дар адабиётшиносии точик
рочеъ ба кахрамони^ои Темурмалик ва инъикоси образи у дар адабиёти
бадей аз чониби мухаккикони ватаниву хоричй тахкикот ба анчом
расидааст, аммо то кунун аз назари баррасии масъалаи тахаввули симои
шахсияти таърихии образи у пажухиши чудогонае ба анчом нарасидааст.
Муллифи рисолаи «Тахаввули симои шахсияти таърихй дар адабиёти
точик (дар мисоли образи Темурмалик)» нахустин нафаре мебошад, ки
ба омузиши ин масъала икдом намудаву ба натичахои назаррас даст
ёфта, ба хадафхои дар назди худ гузошта ноил гардидааст.
Дар

нахустбоби

диссертатсия,

ки

«Насри

таърихй ва симои

Темурмалик дар осори хдмосии точик» ном дорад, масъалаи инъикоси
чехрахои таърихй дар наср ба таври умумй ва Темурмалик махсусан
тахлил гардидааст. Дар ин бахши диссертатсия дар бораи тачассуми
симохои шахсиятхои

муборизе чун

Муканнаъ,

Исмоили

Сомонй,

Темурмалик, Восеъ дар адабиёти точик сухан рафтааст. Дар адабиёти
точик насри таърихии вокеиятгаро аз чанбахои ривочёфтаи насри точик
буда, инъикоси симои ашхоси таърихй дар ин навъи наср аз он гувохй
з

медихад, ки миллати точик мардони сарсупурдае дошт, ки кахрамонии
онхо чун намунаи мардонагй ва шучоат барои пасовандон хамеша
ангезахое барои адибон додаанд. Нависандагон дар офаридани симои ин
кахрамонон бештар ба санаду далелхои таърихй ва илмй ручуъ
намудаанд.
Офаридани симохои мардони мубориз дар замони Истиклолияти
давлатии Ч,умхурии Точикистон бештар бо таълифи романхои таърихй
вобаста аст. Ш ароити нави таърихй талаб намуд, ки нависандагон бо
офаридани симои кахрамонони достонй ва таърихии халки точик дар
романхои таърихй дахл намуда, бо ин рох дар бедор кардани эхсоси
миллй ва ватанпарастии халк, худшиносй ва худогохии мардум сахм
гузоштаанд. Дар ин замина, симохои таърихии аввалин асосгузори
давлати Сомониён - шох Исмоили Сомонй, инчунин симои Куруши
Кабир

ва

Спитамен,

махз

дар

даврони

Истиклолияти

давлатии

Точикистон офарида шудаанд.
Масъалаи

дигаре,

ки

дар

ин

боб

мавриди

баррасй

карор

гирифтааст, «Зафарнома»-и Маставфии Кдзвинй ва аз назари тасвири
вокеахо мукоиса гардидани он бо достонй «Таърихи чахонкушой»-и
Атомалики Ч,увайнй мебошад, ки аз вукуфи комили муаллиф шаходат
медихад

ва

ахамияти

илмии

диссертатсияро

бештар

намудааст.

Х,амчунин очерки «Кдхрамони халки точик Темурмалик»-и Садриддин
Айнй, повести «Темурмалик» («Кдлъачанг»)-и М ачид Салим, романи
«Нигина ва Мирмалик»-и Додохони Эгамзод дар ин боб тахлил
гардидаву ба онхо бахо дода шудааст.
Маълум аст, ки як гурух муаллифони сарчашмахои асримиёнагй дар
бораи Темурмалик ва кору пайкораш хабар додаанд, ки Хдмдуллох
Муставфии Кдзвинй, Атомалики Чувайнй, Рашидаддини Фазлуллох,
Мирхонд, Хондамир ва дигарон аз чумлаи онхо мебошанд. Дар
таърихнигории замони Истиклолият бошад, осори тахкикии муаррихони
точик Назирчон Турсунов ва Лукмон Бойматов кимати аслй ва арзиши

вокеии

сарчашмахоеро,

ки

дар

хусуси

муборизаи

кахрамононаи

Темурмалик маълумот медиханд, муайян намудааид.
Муборизаи Темурмалик бар зидди мугулхо дар осори муаллифони
асримиёнагй ва муосир хамчун Як падидаи нодир муаррифй гардидааст,
зеро дар тамоми даврони лашкаркашихои мугул шахсияти дигаре чун
Темурмалик зухур накардааст, ки алайхи мугулхо мардонавор мубориза
бурда бошад. Аз ин лихоз, корномаи Темурмалик аз доираи осори
таърихй берун рафта, хамчун намунаи олии ватандустй ва кахрамонй ба
адабиёти бадеии точикй ва адабиёти бархе аз халкхо низ рох ёфтааст.
Дар

тахкикоти

Атахон

Сайфуллоев,

Абдусамади

Мулло,

Шамсиддин Солехов, Замира Улмасова, Сирочиддини Эмомалй ва
дигарон масъалахои умдаи тачассуми бадеии симои шахсияти таърихй ба
миён гузоштаву баррасй гардидааст.

Бинобар ин, тахкики симои

Темурмалик дар иртибот бо анвои адабии чехраи у тасвир гардида ва
сабки нигориши адибон мувофики максад ба назар мерасад.
Дар адабиёти муосири точику форс бошад, устод Садриддин Айнй,
Сотим Улугзода, Мухиддин Хочазод, Мех,мон Бахтй, Мачид Салим,
Додохони Эгамзод, 1^озй Неъматуллохи Шикеб, Сарбоз ва адибони
дигар миллатхо, ба монанди Фелина Мемо, В.Г. Ян, М иркарим Осим ва
Мирмухсин

дар

офаридани

симои

Темурмалик

сах,ми

босазое

гузоштаанд.
Боби дуюми диссертатсия «Тахаввули симои Темурмалик дар осори
гииой ва драмавии точик» ном дошта, аз ду фаслу панч зерфасл тархрезй
шудааст ва дар он симои ин шахсияти таърихй дар асархои лирикиву
гиной ва драмавй пажухиш гардида, дойр ба хар кадомашон дар
алохидагй ибрози назар шудааст.
Фасли

аввали

боби

дуюми

диссертатсия

«Тачассуми

образи

Темурмалик дар назми муосири точик» номгузорй гардида, аз ду зерфасл
фарохам омадааст.

Дар зерфасли «Инъикоси симои Темурмалик дар ашъори гииой»
диссертант таъкид мекунад, ки достонй корномаи Темурмалик хамчун
рамзи мардонагию ватандустй вориди шеъру адабиёти бадей гардида,
симои ур° ЧУН кахрамони миллии мардуми форсизабон муаррифй
намудааст. Бинобар ин, дар шеъри суханварони муосир, бахусус
шоироне, ки

ба корномаи

бузурги таърихии Темурмалик ишора

кардаанд, симои у дар заминаи вокеоте офарида шудааст, ки аз китоби
муаррихони асримиёнагй сарчашма мегирад.
Дар ин фасл шеърхои «Хоки ватан» ва «Руди Сир»-и Лоик Шералй,
«Магар шахри Хучанд ин чо?»-и шоира Озод Аминзода, шеърхои
«Темурмалик шудан махол аст», «Хучанди кухна» ва «Урдугох»-и
Нурмухаммад Ниёзй, «Хиёнати Мухаммади Хоразмшох»-и Ахмадчони
Рахматзод, «Видои Темурмалик»-и Фарзона, «Темурмалик»-и Низом
К^осим ба риштаи тахлил кашида шуда, сабку услуби онхо муайян карда
шудааст.
Зерфасли дуюми фасли аввал «Образи Темурмалик дар достоихои
лирикй» ном дошта, дар он достонй лирикии «Эхёнома»-и Шоири
халкии Точикистон Хдкназар Гоиб ва достонй «Пайгоми ориён»-и
Ахмадчони

Рахматзод тахлил

карда

шудааст,

ки чолиби диккат

мебошанд.
Фасли дувуми боби дувум «Симои Темурмалик дар осори драмавй»
ном дошта, аз се зерфасл иборат мебошад, ки се драма:«Темурмалик»-и
Сотим Улугзода, «Тилисми Сайхун»-и Мехмон Бахтй ва «Садди
Сайхун»-и Мухидцин Ходазод ба таври мукоиса ба риштаи тахлил
кашида

шудааст.

Муаллифи

диссертатсия

таъкид

менамояд,

ки

муаллифони хар се драма дар сохтмони сужет аз сарчашма ва осори
таърихию адабие, ки дар онхо вокеаи хучуми мугулон сабт гардидааст,
истифода намудаанд.
Симои Темурмалик на танхо дар адабиёти точик, балки дар
адабиёти халкхои дигар низ инъикос гардидааст, ки гувохи шухрати

чахонй доштани ин кахрамони точик мебошад. Дар боби сеюми рисола,
ки «Симои Темурмалик дар адабиёти чахон» унвон дорад, махз хамин
масъала тахкик шудааст. Муаллифи рисола дар ин боб перомуни
«Темурмалик - кахрамони Хучанд»-и Фелина Мемо ва «Чингизхон»-и
В.Г.Ян, «Темурмалик»-и Сарбоз, «Темурмалик»-и Миркарим Осим,
«К^алъаи Хучанд»-и Мирмухсин бахсхои илмй намуда, масъалаи тасвири
симои Темурмаликро дар осори эшон матрах кардааст. Асархои Фелина
Мемо, В.Ян, М иркарим Осим, Мирмухсин, Неъматуллохи Шикеб ва
Сарбоз, ки намояндагони кавму миллатхои гуногун мебошанд, аз он
шаходат медихад, ки Темурмалик намояндаи на танхо миллати точик,
балки самбули чавонмардии умумичахонй шудааст. Осори адибони
Аврупову Русия, Эрону Узбекистон, ки аввалинаш дар асри ХУ1 ва
охиринаш дар замони мо таълиф шудааст, дар жанрхои гуногуне, чун
сонет, хикоя ва достон ба калам омадаанд. Нависандагон хар кадом бо
истифода аз сарчашмахои таърихй ба забонхои англисй, русй, узбекй ва
форсй осори худро офарида, кушиш кардаанд, ки таърихи замони
Мухаммади Хоразмшох ва чехраи бузургмарди диловар Темурмаликро
вобаста ба ахдофи бадеии худ офаранд. Хдмаи ин осор бозёфтхои бадей
ва баъзе навокисе доранд, ки хини тахлил дар тахкикоти мавриди назар
ба онхо ишора шудааст.
Дар бахши «Хулоса» бардоштхо ва натичахои тахкик дойр ба
масъалаи инъикоси симои Темурмалик ва тахаввули он дар адабиёти
точику чахон баён гардидааст. Зикр намудан бамаврид аст, ки хулосахои
муаллифи диссертатсия дар асоси тахкику пажухиши жарф баён шуда,
дорой бунёди илмии кавй мебошанд. Диссертатсия бо фарогирии
масъалахои

хуби

илмй,

Темурмалик тихигохеро

хоса
дар

дар

робита

адабиётшиносии

ба

тахаввули

образи

муосири точик пур

сохтааст. Дар диссертатсия назархои интикодй ва тахлилхои чолиби
илмй дар чараёни баррасии осори адибон ба назар мерасад, ки ин
хусусият аз мутолиаи зиёд, умки дониш ва тафаккури тахлилии муаллиф

дарак медихад. Диссертатсия бо сабки хуби илмй навишта шудааст ва ин
фазилат огохии муаллифро аз забону усулхои тахкик ва таълифи кори
илмй ошкор месозад.
Дар баробари дастовардхо дар диссертатсия баъзе норасоихои чузъй
рох ёфтаанд, ки зикри онхо барои боз хам бехтар гардидани сафати кор
мухим дониста мешавад:
1. Дар мукаддима ба арзиши баъзе корхои пажухишй низ бахо бояд
дод. Оид ба бархе аз осори донишмандон дар рисола казовати хубе
хастанд, иловатан ба чойгохи китобхои 3. Османова, М. Рачабй ва баъзе
дигарон низ ба таври ишора бояд бахо дод.
2. Ж анри бархе асархо номуайянанд: дар бархе маврид асархои Алй
Хуш, Болдирев ва Ш аханшоев дар бораи Восеъ монография ва ё очерк
муаррифй шудаанд.
3. Номи баъзе аз асархо тавзех мехоханд, масалан, асари Абдусалом
Атобоев «Робиаи Балхй» ном дорад ё «Суруди нотамом»?
4. Дар тахлилу бозгуйи осори таърихй як навъ такрор ба назар
мерасад, ки имкони ихтисор кардан хает.
5. Баъзе чумлахо ниёз ба тахрир доранд, ки онро низ дар фурсати
кутох метавон анчом дод.
6. Хулосахои муаллиф дар охири хар боб муфассал тазаккур
ёфтаанд, вале дар бахши «Хулоса» басе мухтасар ва умумй мебошанд, ки
баръакс овардани онхо ба назари мо бехтар аст.
Новобаста

аз

ин,

диссертатсияи

Бобочонова

Мадина

Х,айдарчоновна дар мавзуи «Тахаввули симои шахсияти таърихй дар
адабиёти точик (дар мисоли образи Темурмалик)» тахкикоти анчомёфта
махсуб гардида, камбудихои чойдошта кимати илмии онро халалдор
нахоханд кард.
Автореферат ва маколахое, ки Бобочонова М адина дар мавзуи
мазкур

ба

табъ

расонидааст

ва

гузоришхои

илмии

у мухтавои

диссертатсияро пурра инъикос намуда, аз вусъати андешаи муаллиф
шаходат медиханд.

Диссертатсияи номзадии Бобочонова М адина Х,айдарчоновна дар
мавзуи «Тахаввули симои шахсияти таърихй дар адабиёти точик (дар
мисоли образи Темурмалик)» ба талаботи КОА назди Президента ЦТ
чавобгу буда, муаллифи он сазовори дарёфти дарачаи илмии номзади
илмхои филологй аз руйи ихтисоси 10.01.01.- Адабиёти точик мебошад.
Такризи муассисаи такриздиханда дар чаласаи кафедраи назария
ва таърихи адабиёти Донишкадаи давлатии забонхои Точикистон ба
номи Сотам Улугзода дар таърихи 25-уми феврали соли 2021, карори
№7 бо иштироки диссертант Бобочонова Мадина Хдйдарчоновна
мухокима

гардид. Иштирок

дошт:

19

нафар.

Натичаи овоздихй:

тарафдор - 19 нафар, зид - нест, бетараф - нест.
Раиси чаласа:
мудири кафедраи назария ва
таърихи адабиёти Донишкадаи
давлатии забонхои Точикистон
ба номи Сотим Улугзода, н.и.ф., дотсент
Ташхисгар:
н.и.ф., дотсенти кафедра

Шамсов
Нурмад Сирочович
Олими
Хосият Х,оким

Котиби чаласа:
номзади илмхои филологй

Боев
Шавкат Элмуродович

Имзои Шамсов Н. С., Олимй X. X,.
ва Боев Ш. Э.-ро тасдик менамоям:
'Мудири шуъбаи кадрхо
Донишкадаи давлатиин
Точикистон ба номи Со

Начмуддинов Ш. М.

А/

Сурога: 734019, Чумхурии Точикист<одй/
шахри Душанбе, хиёбони <КЩ^а?йюйдиев 17/6
Тел: (+992 37) 232-50-00; (+992) 918-38-94-05.
E-mail: shamsovl960@mail.ru
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