
Тадризи
мударризи расмй ба рисолаи номзадии Ниёзова Махина Тешаевна дар 
мавзуи «Мудоисаи шахсияти таърихии Абуалй ибни Сино бо образи 

ривоятию бадеии у», ки барои дарёфти дарадаи илмии номзади илмдои 
филология аз руи ихтисоси 10.01.03 -  Адабиёти халдхои кишвархои 

хоридй (адабиёти тодик)пешниход шудааст

Чунин ба назар мерасад, ки дар дахсолаи охир масъалахои марбут 
ба илми фолклор ва фолклоршиносй то андозае аз мадци назари 
илмхои гумантарии тодик барканор рафтаанд. И н вазъ шояд ба 
хотири набудани марказхои илмии химояи рисолахову гузоришхои 
таддидотй дар ин самт бошад, ки хавасу шавки мухадхидони давонро 
то андозае коста сохтааст. Аммо боиси таъкид аст, ки рохбарон ва 
рохнамоёни мухаддидини давон равзанаи имконияти дигареро барои 
тахлилу таддиди чунин осор пешкаш мекунанд, ки боиси дастгирй ва 
добили идома додан мебошад. Ин имдоният барои халлу фасли илмии 
масъалахои муштараки осори шифохй ва осори китобй, дарёфти 
нудтахои муштаради онхо дар тасвири хаёти водеъй ва муайян 
намудани дарадаи хизмати онхо ба домеаи муосир фарохам оварда 
шудааст. Солхои охир таддидоти арзишманде дар ин самт барои илми 
адабиётшиносии тодик ба таври умум пешниход гардидаанд, ки кори 
диссертатсионии мавриди надди мо аз думлаи онхо ба шумор меравад.

Диссертатсия барои тадриз пешнидодшуда ба далами олими 
давони тодик Ниёзова М ахина Тешаевна тааллуд дошта, ба 
«Мудоисаи шахсияти таърихии Абуалй ибни Сино бо образи ривоятию 
бадеии у» бахшида шудааст. Муаллифи кори диссертатсионй, то 
андоми чунин як рисолаи тахдидй, махсули хуби илмй таддидотиро 
андом додааст, ди аз омодагии пурраи у барои даст задан ба як 
диссертатсяи илмии мавзуи мухимдошта шаходат медихад.

Муаллифи кори илмй зарурати интихоби мавзуи асосиро дар 
муайян намудани шахсияти Абуалй ибни Сино хамчун фарди дорой 
фавдулистеъдоди таърихй ва тахлили мудоисавии сувар, симо, хулду 
атвор, сиголу муносибати у бо мусаввараи ривоятиаш дайд намудаст. 
Чунин тарзи тахлилу тахдид тарзи нави кори илмиро барои илмхои 
фолклоршиносй ва адабиётшиносии тодик пешниход намуда, ба 
мадсаду вазифахои илмии ба надшагирифташуда мувофидати том 
дорад.

Мадсади рисола ба ошкор намудани чигунагии тасвири чехраи 
Абуалй ибни Сино дар адабиёти бадеии шифохй ва хаттй дар заминаи



нахлу ривоятхо равона шудааст, ки бо халли шаш вазифаи асосй халлу 
фасл гардидааст. Ч,ойи зикри махсус аст, ки алокдмандии пурраи 
мантикй дар миёни вазифахои илмй, масъалахои барои димоя 
пешниходшуда ва хулосахои илмии кори диссертатсионй таъмин 
гардидааст ва чунин алокамандй димати илмии корро фарохам 
овардааст.

Муайян намудани истеъдоди фитрй, тасвири портрет ва характери 
Сино, кору фаъолият ва махорату истеъдоди у дар заминаи ривоятхои 
мардумй ва осори таърихй, илмй ва бадей, инчунин ошкор сохтани 
заминахои таърихии пайдоиши образи ривоятии Абуалй ибни Сино ва 
то андозае мушаххас намудани симои таърихии мутафаккирро аз 
бозёфтхои илмии муаллифи рисола халамдод кардан метавон.

Рисолаи унвондуй Ниёзова М ахина Тешаевна «Мукоисаи 
шахсияти таърихии Абуалй ибни Сино бо образи ривоятию бадеии у» аз 
мухаддима, се боб, хулоса ва номгуйи сарчашмаву адабиёти илмй 
иборат мебошад, ки пурра ба талабот корхои илмй пешниходшуда 
мувофих аст. Аз думла, дар хисми мухаддимаи кор мохияти мавзуъ 
асоснок шуда, хадаф ва вазифахои таххихот муайян гардидаанд. 
Хдмчунин, дар мухаддима методхои таххих, арзиши назарй ва амалии 
он, дарадаи таххихи мавзуъ, масъалахои барои химоя пешниходшуда 
ва маълумот оид ба тасвиби кор зикр гардидаанд.

Дар боби аввали рисола, масъалаи шахсияти таърихй ва образи 
ривоятию бадеии Абуалй ибни Сино тавассути се фасли зерин ба 
таххих гирифта шудааст: “Заминахои таърихии пайдоиши образи 
ривоятии Абуалй ибни Сино”; “Таулили симои таърихии Ибни Сино”; 
“Шуурати Ибни Сино ва накши ривояпцо дар муайян намудани шахсият 
ва мусаввараи (образ)-иу”.

Хднгоми мутолиа ва тахлили фаслхои зикршуда маълум шуд, хи 
муаллифи хор асосан ба масъалахое дахл намудаст, ки дар хаёт ва 
фаъолияти Ш айхурраис дой доштанд. Чунин огоз шудани тахлил, ба 
назари мо, маводи кофии илмиро барои идомаи он дар бобхои 
минбаъда фарохам овардааст. Аз думла, муайян намудани заминахои 
таърихии пайдоиши образи ривоятии Абуалй ибни Сино, ки дар ду 
фасли баъдии боби аввал дар заминаи симои таърихй ва шухрати ин 
мутафаккир пурра гардидааст, аз бозёфтхои илмии кори илмй шинохта 
шуда, он пурра тахкурсии бобхои дигари рисоларо фарохам меорад. 
Чуни тарзи тахлил дар боби шахсияти Ибни Сино дар 
адабиётшиносии тодик хадами диддй ва хобили дастгирй мебошад. 
Вохеахову ходисахои хаётии даврони зиндагии Сино ба таври



борикбинона ва мухаххихона бо обарзи ривоятии у дар мухоиса 
гузошта шудаанд ва ин тарзи тахдил дар саросари рисола мушохида 
мегардад.

“Тасвири шахсият ва симои Абуалй ибни Сино дар ривоятуоы 
шифоуии тоцикй” боби дуюми рисола мебошад ва масъалаи марказии 
таххихи он дар хафт фасл баррассй шудааст. Фаслхои боби мазкур дар 
асоси мавзуъ, мазмун ва мухтавои накду ривоятхои дастрас 
табахабандй шудаанд. Тахдили фаслхои боби дуюми кор нишон дод, 
ки муаллиф дар табахабандии ривоятхои мардумй дойр ба 
Ш айхурраис захмати зиёд кашдааст. Аз ин хотир, вобаста ба мазмун 
ва мухтаво чудо намудани ривоятхои халхй аз як тараф ва тахлили 
алохидаи онхо барои муайян намудани хунар, махорат, истеъдод, 
муносибат, сувар, симо ва тарзи муомилаи Абуалй ибни Сино аз 
тарафи дигар, арзиши илмии боби дуюми рисоларо фарохам 
овардаанд. М асалан, дар фасли аввали ин боб дониши тиббй ва 
хунари пизишкй, дар фасли дуюм истеъдоди равоншиносй, дар фасли 
сеюм махорати омузгорй, дар фасли чорум илми кайхоншиносй ва дар 
фасли панчум хунари шоирии Абуалй ибни Сино аз руи ривоятхои 
мардумй тахлилу тасниф гардидаанд. Ч,ойи хайд аст, ки фасли шашуми 
боби зикршуда ба масъалаи инъикоси хунари сохирй ва муъдизакории 
Сино дар ривоятхои мардумй бахшида шудаааст, ки натанхо боиси 
шухрати у, балки баъдтар боиси пайдоиши мусаввари манфии у низ 
истифода шудаанд. Дар бораи ин масъала муаллифи кор дар боби 
охири рисола тахлил хуби илмиро дар заминаи маводи зарурй анчом 
додаст. Фасли охирини ин боб ба нахши ривоятхои мардумй дар 
офаридани образи даврони кудакй ва наврасии Ибни Сино бахшида 
шудааст, ки то андозае аз фаслхои пешина тафриха дорад.

Боби сеюми рисола Образи Сино дар ривоятхои адабиёти 
хаттй” аз се фасл фарохам омадааст.

Фасли аввали ин боб “ Симои (портрети) Абуалй ибни Сино дар 
тазкирауо ва осори адабй” ном дошта, тахлил дар он бар заминаи 
сарчашмахои мавчудаи таърихй, адабй ва адабй-бадей анчом шудааст. 
Барои анчоми чунин тахлил, муаллиф аз тамоми сарчашмахои 
дастрас, ки дар онхо ривоятхову нахлхои вобаста ба портрети 
Ш айхурраис дарч ёфта буданд, истифода намудаст. Ба ин намуди 
сарчашмахо асархое чун «Равзат-ул-чаннот»-и Мухаммадбохири 
Хонсорй, «Чахор махола»-и Низомии Арузии Самархандй, «1^исас-ул- 
уламо»-и Мухаммад ибни Сулаймони Тунакобунй, «Афсонахои Буалй 
Сино»-и Субхй, «Татиммату савон-ал-хикмати»-и Байхахй, рисолаи



А.М ирзоев «Х,икоятдо оид ба Ибни Сино ва шахсияти у» дохил 
мешаванд, ки муаллифи кори илмй ё ба таври мустадим ва ё 
тайримустадим ба ондо муродиат намудаст. И лова бар ин, муаллифи 
кори диссертатсионй бо таваддуди хосса ба чанд намунаи шеърй, ки ба 
далами машдуртарин шуарои адабиёти тодику форс тааллуд дошта, 
дар ондо аз Абуалй ибни Сино ёд шудааст, барои бардарор намудани 
портреташ ру овардааст.

Усули истифода аз рисоладо, сарчашмадои илмй-таърихй ва 
адабиёти бадей дар муайян намудани сиришту хисоли (характери) 
Ибни Сино низ истифода шудааст ва тадлили пурраи он дар фасли 
дувуми боби севуми рисола дой гирифтаст. Бо истифода аз ривоятдои 
гуногун ва дамчунон, аш ъори шоирони даврадои гуногуни таърихи 
адабиётамон, дар ин фасл асосан чунин тарафдои сирати 
Ш айхурраис: зиракй, бодушй, шавди беандоза нисбати илм омухтан, 
бодавсалагй ва пурдории дайратангези у таъйин ва тадлил гардидаанд. 
Муаллифи рисола ба хулоса омадааст, ки Абуалй ибни Сино ин 
сифатдоро аз даврони кудакй дар сояи тарбияи падару модари 
тамхори хеш дар худ парварида, минбаъд тавассути китобу асардои 
илмиаш барои ояндагон ба мерос гузоштааст.

Фасли охирини боби севуми рисола “Образи Абуалй ибни Сино дар 
тасаввур ва осори рууониёни мутаассиб” ном дорад ва дар он сухан аз 
тасаввури нодурусти баъзе о лимону донишмандон ва рудониёни 
мутаассиб нисбат ба симову сирати Буалй Сино меравад.

Маълум аст, ки Абуалй ибни Сино, дамчун як нобитаи илм барои 
исботи дар як назарияи хеш онро дар амалия месандид ва ба исбот 
мерасонд. Аз чумла, у дар амалияи илми тиб ва пешгуидои худ дар 
содадои дигари илмдо далелдои собитшударо дошт ва чунин истеъдод, 
дар баробари шудрат бахшиданаш, инчунин душманони зиёдеро 
барои у ба арсаи даёт овард. Уро аз як тараф ба бединй ва аз тарафи 
дигар ба додугарй ва седрангезй бадном намуданд. Дар ин бора 
муаллифи кор тадлили хуби илмй андом дода, бо хулосадои 
раднопазир таразнок будани чунин ривоятдоро собит намудааст.

Хуллас, кори илмие дар дамин шакл ва бо чунин усули тадлил дар 
мавриди Абуалй ибни Сино то ба дол дар илми адабиётшиносии тодик 
андом наёфтаст ва рисолаи барои тадриз пешнидодшуда намунаи хуби 
истифода аз накду ривоятдои мардумй, осори таърихию бадей дар 
бардарор намудани шахсият, симо, сувар, муносибат, муомила ва 
хислату хисоли бузургони тамаддуни тодик ба шумор меравад.



Маълум аст, ки кори илмие дар чунин шакл бо дарбаргирии 
маълумоти зиёд ва сарчашмахои бешумор, инчунин аз камбудихо холй 
нахохад буд. Д ар поён ба чанд норасоихои рисолаи Ниёзова М.Т. 
ишора мекунем, ки ислохи онхо дар оянда боиси хубии сифати илмии 
ин кабил тадкикот мегардад:

1. Фасли хафтуми боби дувуми рисола ба накши ривоятхои 
мардумй дар офаридани образи даврони кудакй ва наврасии Ибни 
Сино бахшида шудааст (сах- 118-128), ки ба назари мо аз дихати 
дарбаргирии мавзуъ ба шаш фасли аввали он то андозае рост намеояд. 
Ин фасл метавонист дар доираи яке аз кисматхои боби аввали рисола 
халлу фасл гардад, зеро мухтавои он бештар б а муайян кардани 
шахсияти таърихии Абуалй ибни Сино дахл дорад, ки махз масъалаи 
асоси тахлили боби зикршударо фарохам оварда буд.

2. Тахлили фасли шашуми боби дувуми рисола дар хусуси 
ривоятхое анчом шудааст, ки дар онхо хунари муъдизакорй ва сохирии 
Сино зохир гардидааст (сах. 106-117) Фасли севуми боби севуми 
рисола ба мавзуи “Образи Абуалй ибни Сино дар тасаввур ва осори 
рухониёни мутаассиб” бахшида шудаст (сах. 154-161). Ба назари мо ин 
хар ду мавзуъ давоми мантикии якдигар мебошанд, зеро образи 
сохирии Сино дар назари рухониёни мутаассиб махз дар заминаи 
ривоятхо ва накдхои хамсони мардум пайдо шудаанд. Аз ин лихоз, 
тахти як фасл тахлил намудани хар дуй ин мавзуъ мувофики максад 
мебуд.

3. Тахлили шахсият, симо ва хислату хисоли Абуалй ибни Сино, ки 
дар асоси маъхазхои таърихй, тазкирахо ва намунахои адабии назму 
наср аз тарафи унвончуй анчом дода шудаанд, дорой арзиши махсуси 
илмй мебошанд. Аммо, ба назари мо, хуб мебуд, агар образи 
мутафаккир дар осор ва ашъори бадей ба таври алохида тахлил мешуд.

4. Дар навишти баъзе калимахои иктибосй ду шакли навишт ба 
назар мерасад, ки ба иштибохи имлой дахл дорад. Масалан, 
калимахои мавзуъ, шукух, шухрат, муътабар баъзан дар шакли имлои 
пешина бо “у”-и дароз ё кашишнок навишта шудаанд, ки ба имлои 
нави забони тодикй мувофикат намекунад.

5. Хднгоми идтибос аз сарчашмахо хубтар аст ба нусхахои аслии 
онхо муродат шавад. М асалан, нусхаи асли “Бадоеъ-ул-вакоеъ”-и 
Восифй вучуд дорад, аммо муаллифи рисола нусхаи талхиси он такя 
мекунад.

6.Хулосахои рисола пурра мувофики мухтавои бобхо ва кисматхои 
асосии рисола мебошанд ва чунин чамъбаст арзиши илмии онро



таъъмин намудааст. Аммо хисматхои алохидаи бобхои кори рисола 
хулосахои умумй дошта, чамъбасти мавзуи асосй дар онхо ба назар 
намерасад. М асалан, фасли дувуми боби аввал (сад. 24-36) ва фасли 
аввали боби дувуми кор (сад. 50-74) аз зумраи чунин дисматхр ба 
шумор меоянд.

6. Дар рисола, инчунин ба баъзе норасоихри мантихии чумлахо ва 
галатхои имлой род дода шудааст, ки ислоди саривадтии онхо зарурат 
дошт.

Эродхои кайдшуда характери дузъй дошта, арзиши илмии 
диссертатсияи барои химоя пешниходшударо кохиш намедиханд. 
Мукоисаи мухтавои автореферат бо диссертатсия ва хамчунон, 
мазмуну мавзуи махолахои чопшудаи муаллиф нишон дод, ки онхо ба 
пуррагй ба мавзуи асосии таххих мувофихат мекунанд. рисолаи 
Ниёзова М ахина Тешаевна дар мавзуи «Мухоисаи шахсияти таърихии 
Абуалй ибни Сино бо образи ривоятию бадеии у» барои дарёфти 
дарадаи илмии номзади илмхои филология аз руи ихтисоси 10.01.03 -  
Адабиёти халххои кишвархои хоридй (адабиёти тодик) кори 
андомёфта ба шумор рафта, ба тамоми талаботхои КОА-и назди 
Президента Думхурии Тодикистон давобгу ва муаллифи он сазовори 
дарадаи илмии номзади илмхои филология мебошад.

Исрофилниё Шарифмурод Рахимзода
доктори илмхои филология, профессор 
мудири кафедраи методикаи 
таълими забон ва адабиёти 
Донишгохи давлатии омузгории 
Тодикистон ба номи С.Айнй,

/ d  &   2018 с.

Нишони: ш. Душанбе, кучаи Дехи боло, 162 
Пачтаи электронй: isrofilniyo@ mail.ru 
Телефон: 900909696

Имзои Исрофилниё Ш арифмурод Рахимзодаро тасдих меналшям 
Сардори шуъбаи 

кадрхои Донишгохи давлатии омузгории 
Тодикистон ба номи С.Айнй

Н азаров Давлат «_


