ХУЛОСЛИ
комиссиям ташхиси Шурой диссертатсионии 6D.KOA-022 дар назди Донишгохи
миллии Точикистон оид ба диссертатсияи номзадии Бобочонова Мадина
Х,айдарчоновна дар мавзуи «Тахаввули симои шахсияти таърихй дар адабиёти
точик (дар мисоли образи Темурмалик)», ки барои дарёфти дарачаи илмии
иомзади илмхои филологй аз руйи ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти точик пешниход
шудааст.
Диссертатсияи Бобочонова М адина Хайдарчоновна ба тахлилу тахкики
масъалахои арзиш и образи бадеии таърихй ва рушди он дар адабиёти муосир,
офариниши симои адибони номвар ва мардони мубориз дар адабиёти точик,
дарачаи инъикоси образи Темурмалик дар адабиёти бадей, арзиш ва вижагихои
осори адабию бадеии марбут ба Темурмалик, дарачаи бахрабардории шоирону
нависандагон аз корномахои Темурмалик ва инъикоси он дар адабиёт бахшида
шудааст. Ахаммияти ин кори диссертатсионй, пеш аз хама, аз он иборат аст, ки
муаллиф заминахо ва назарияи табдил ёфтани симои шахсияти

вокеиро ба

образи бадей ва таносуби вокеияти таърихиро дар заминаи тасвири бадеии он
тахкик намудааст.
М авзуи интихобкардаи диссертант аз нигохи мухтаво фарогири тахкики
хамачонибаи осори мансуру манзум ва драмавии марбут

ба шахсият ва

корномаи Темурмалик ва тахаввули симои у мебошад.
Н авгонихои диссертатсия дар он зохир меёбад, ки аввалин маротиба дар
адабиётшиносии точик масъалаи тачассуми бадеии симои шахсияти таърихии
Темурмалик, тахаввули образ ва тасвири он дар хикояву очерк, иовесту роман,
шеъру достон ва осори драмавй сурат гирифтааст. М уаллиф тахаввули образи
бадеии шахсияти таърихй, маком, арзишу ахаммият ва чойгохи осори бадеии
марбут ба корнамоихои Темурмаликро дар киёс бо осори таърихй дар заминаи
чинсхо ва анвои гуногуни адабй, гояи осори адабй

ва сабки нигориши онхо

муайян намудааст.
Сарчаш махои асосии

тахкикро достони М уставфин Казвинй, очеркхои

таърихии Садриддин Айнй, осори мансури адибони точик М ачиди Салим,
Додохони Эгамзод, драмахои Сотим Улугзода, М ухиддин Хочазод, Мехмон
Бахтй,

достони

Хакназар

Гоиб

ва

аш ъори

лирикии

ш оирони

точик

Нурмухаммад Ниёзй, Озод Аминзода, Ахмадчони Рахматзод, Ф арзона, инчунин

сонетхои адиби англис Фелина Мемо, романи нависандаи узбек Мирмухсин,
романи нависандаи эронй Крзй Неъматуллохи Ш икеб, достони адиби эронй
М ирмахдии М убад, хикояи М иркарим Осим таш кил додаанд.
Д ар се боб ва зерфаслхои диссертатсия исбот шудааст, ки агар ин
шахсияти таърихй хануз аз садаи X IV таваччухи

ахли

илму адабро ба худ

кашида ва аз ин пас на танхо дар адабиёти точик, балки дар адабиёти халкхои
дигар низ аз чумлаи образхои шахсияти ормонии муборизи Ватан гардида
бошад, аз чониби дигар, зиёда аз бист асар, ки дар чинсу анвои гуногуни адабй
дар ин мавзуъ руйи кор омада ва хар кадом вежагии хоси худро дорад. Ин хама
аз мухиммияти мавзуъ ш аходат медиханд ва барои пажухиш, тахлил ва
натичагирй имкони хуб фарохам меоранд.
М асъалаи

мехварии

тахкикоти

Бобочонова М.Х,- баррасии заминахои

пайдоиш ва таш аккули симои бадеии шахсиятхои таърихй дар адабиёти точик,
муайян намудани арзиш и образхои бадеии таърихй ва таъсири он ба рушди
адабиёти бадей, муайян намудани заминахои фикрии нависандагон ва асноду
далелхои таърихй дар офаридани симои бадеии шахсиятхои таърихй, тахкики
симои бадеии Темурмалик дар осори ха моей, гиной ва драмавии точик ва
арзиш и адабии осори адабиёти чахон дар офаридани симои бадеии Темурмалик
мебошад.
Диссертатсия дар асоси методхои таърихй-мукоисавй, оморй ва татбикй
навиш та шудааст. Д ар чараёни тахкик диссертант ба назария ва усули тахлилк
дастовардхои илмии адабиётш иносон ва мухаккикони ватанию хоричй такя
намудааст.
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дар конференсияхои байналмилалй,

чумхуриявй ва дониш гохй мавриди барраей карор гирифтаанд. Нуктахои асосй
ва натичахои тахкикот дар 13 маколаи муаллиф, аз чумла дар 4 маколаи дар
мачаллахои

илмии

такризш авандаи

КОА

назди

Президента

Чумхурии

Точикистон интиш орёфта инъикос шудаанд.
Д ар
пажухишй

хулосаи диссертатсия дастовардхои тахкик ва мохияти мавзуи
зикр
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Темурмалик дар осори бадей ва таъйини вижагихои хоси ин осор дар иртибот бо
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анвои адабй ва сабки хунарии адибон натичдгирй гардида, дурнамои мавзуи
кори диссертатсионй таъйин шудааст.
Ахаммияти тахкик, тозагихои илмй ва арзиш и амалии диссертатсияро
ба

назар

гирифта,

комиссияи

диссертатсияи иомзадии

ташхис

ба

чунии

хулоса омад, ки

Бобочонова М адина Х айдарчоновна дар мавзуи

«Тахаввули симои шахсияти таърихй дар адабиёти точик (дар мисоли образи
Темурмалик)» кори тахкикии анчомёфта буда, ба талаботи Комиссияи олии
аттестатсионии назди Президенти Чумхурии Точикистон чавобгу мебошад ва
онро

барои

дарёфти

дарачаи

илмии номзади илмхои филологй аз руйи

ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти точик ба химоя пешниход кардан мумкин аст.
Комиссияи ташхис мухаккикони зеринро, ки корхои илмй- тахкикотиашон
ба ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти точик мувофикат доранд, ба хайси мукарризони
расмй пешниход менамояд:
Салихов Шамсиддин Аслиддинович

Зулфиев Гадомад Нурмадович

доктори илмхои филологй, профессор,
мудири кафедраи назария ва таърихи
адабиёти факултети филологияи
Донишгохи давлатии омузгории
Точикистон ба номи Садриддин Айни
номзади илмхои филологй, дотсент,
сардори шуъбаи тайёркунй ва азнавтайёркунии кадрхои илмй-педагогии
Донишгохи давлатии Кулоб ба номи
Абуабдуллохи Рудакй

Ба сифати муассисаи такриздиханда Донишкадаи
Точикистон ба номи Сотим Улугзода пешниход мешавад.
Раиси комиссияи ташхис:
доктори илмхои филологй, профессор,
узви ш урои диссертатсиони

давлатии забонхои

Кучарзода А.

Аъзои комиссияи ташхис:
доктори илмхои филологй, профессор,
узви ш урои диссертатсионй

Абдусатторов А

доктори илмхои филологй, профессор,
узви шурои диссертатсионй
«___» декабри соли 2020.
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