
Тахризи

мухарризи расмй ба рисолаи номзадии Ниёзова Махина Тешаевна дар 
мавзуи «Мухоисаи шахсияти таърихии Абуалй ибни Сино бо образи 

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

хоридй (адабиёти тоник) пешниход шудааст

Рисолаи ходими илмии шуъбаи фолклори Институти забои ва 

адабиёти ба номи Абуабдулло Рудакй Ниёзова М ахина Тешаевна дар 

мавзуи «Мухоисаи шахсияти таърихии Абуалй ибни Сино бо образи 

ривоятию бадеии у» таълиф шуда, аз мухаддима, се боб, хулоса, 

китобнома ва руйхати гуяндагону манобеи мавод иборат мебошад.

Дар мухаддима муаллиф оид ба зарурати интихоби мавзуъ, 

дарадаи омузиш, таъйини махсаду вазифахои таххихот, бозёфтхои 

илмии диссертатсия, методологияи таххих ва арзишхои назарию 

амалии он суханронй намудааст.

Махсади асосии диссертатсияи номзадии Ниёзова М. таххих ва 

ошкор намудани чигунагии тасвири чехраи Абуалй ибни Сино дар 

адабиёти бадеии шифохй ва хаттй дар заминаи нахлу ривоятхо 

мебошад.

Вохеан, то ба имруз дар омузишу баррасии илмии чехраи бадеии 

Абуалй ибни Сино дар асоси ривоятхои китобию шифохй ягон 

таххихоти комили илмй ба миён наомадааст ва мавзуи 

интихобнамудаи диссертант тозаву пажухишнашуда ва актуалй 

мебошад.

Аз маводи гирдовардаи муаллиф ва аз ишороту ихтибосхои 

манобеъ дар рисола ба хубй аён мегардад, хи М ахина Ниёзова яхчанд 

сол дар таххихи мавзуъ захмат кашида, вориди кор шудааст ва ба 

натидахои назаррас ноил гаштааст. Руйхати махолахои 

таълифнамудаи диссертант низ аз он шаходат медиханд, ки у пахлухои 

гуногуни мавзуъро амих омухтааст.



Боби аввали рисола зери унвони “Ш ахсияти таърихии Ибни Сино 

ва заминадои пайдоиши образи ривоятию бадеии у” аз се фасл иборат 

мебошад. Фасли аввал -  “Заминахри таърихии пайдоиши образи 

ривоятии Абуалй ибни Сино”, фасли дувум “Тахдили симои таърихии 

Ибни Сино” ва фасли севум “Ш ухрати Ибни Сино ва накдни ривоятхр 

дар муайян намудани шахсият ва мусаввараи (образ)-и у” унвон 

доранд.

Ин до бояд аввал фасли “Тахдили симои таърихии Ибни Сино” 

меомад, яъне аввал кй будани Синои таърихй матрац мешуд, сипас 

замина^ои образи бадеии у шар^ меёфт.

Фасл^ои боби якум фарогири маводи хуби фолклорй ва адабиёти 

китобй буда, диссертант до-до аз манобеи таърихй низ далелхр оварда, 

андешахри худро тадвият додааст.

Боби дуюми рисола бо сарлавхди “Тасвири шахсият ва симои 

Абуалй ибни Сино дар ривоятдои шифохри тодикй” фарогири 7 фасл 

мебошад. Муаллиф саъю кушиш кардааст, ба мавзуи мутобиди фаслхр 

ривоятхр оварда, баррасй намояд. Вале дар ин фаслхр бештар тавсифи 

Абуалй ибни Сино ва тасвири мухдавои ба далам омада, тахдилхри 

илмй камтар ба назар мерасанд. Бояд дайд намуд, ки муаллиф дар 

фасли севуми боби дуюм “Симои Синои омузгор дар надлу ривоятхри 

мардумй” дар масъалагузорй ва тахдилу баррасихр ба муваффадият 

комёб шудааст.

Агар диссертант фасли якуми ин бобро, ки ба инъикоси дониши 

тиббй ва хунари пизишкии Абуалй ибни Сино дар ривоятхри мардумй 

бахшида шудааст, ба зерфаслхр тадсим мекард, хддафхр равшантар 

мегаштанд. Зеро хдм ^адми фасл калонтар аст (27 сахрфа) ва х,ам баёни 

матолиб якрангу якнавохт сурат гирифтааст. Онро ба зерфаслхри:

-  Ташхиси беморй;

-  Бехдошти бадан (гигиена);



-Т и б б и  ирратсионали ва амсоли инх,о таксим кардан мумкин 

буд.

Боби сеюми рисола - “Образи Сино дар ривоятхои адабиёти 

хаттй” аз се фасл иборат мебошад. Ин боб аз фаслхри “Симои 

(портрета) Абуалй ибни Сино дар тазкирахо ва осори адабй”, 

“Тасвири сиришту хисоли (характер)-и Ибни Сино дар рисолахо, 

сарчашмахои илмй-таърихй ва адабиёти бадей” ва “Образи Абуалй 

ибни Сино дар тасаввур ва осори рухониёни мутаассиб” таркиб 

ёфтааст. Унвонду М. Ниёзова кушидааст, ки портрету характери 

Абуалй ибни Синоро мабно бар сарчашмахои бадей-таърихй тавзех 

дода, инчунин муносибату тасаввуроти рухониёни мутаассиб, ки дар 

баъзе ривоятхо ва маълумоти манбаъхо хайд шудаанд, дар ин боб 

матрах намояд. Бояд ик;рор шуд, ки овардани мавод, баррасй ва 

истинод дар фаслхо хеле хуб сурат гирифтаанд.

Дар фарчрми рисола хулосахои диссертант дар 5 параграф зикр 

шудаанд, ки ба таври куллй матолиби мавриди бахс ва дастовардхои 

рисоларо дар бар мегиранд.

Хубихо ва муваффахиятхои рисола зиёданд, аммо азбаски мавзуи 

мавриди пажухиш васеъ мебошад, дар он баъзе камбудихо низ рох 

ёфтаанд, ки дар поён мо ба чанде аз онхо ишора мекунем.

1. Унвони диссертатсия («Мукоисаи шахсияти таърихии Абуалй 

ибни Сино бо образи ривоятию бадеии у») ва м ак сад и  асосии 

мухаккик аз хам тафовут доранд. М аксади асосии диссертатсияи 

номзадии Ниёзова М. “тахкик ва ошкор намудани чигунагии 

тасвири чехраи Абуалй ибни Сино дар адабиёти бадеии шифохй 

ва хаттй дар заминаи накду ривоятхо” буда, дар он мафхуми 

“мукоисаи шахсияти таърихй бо образи ривоятию бадей” дида 

намешавад. Хдмин нукта дар вазифахо низ ишора нашудааст.



2. Дарадаи омузиши мавзуи диссертатсия чандон возех, кушода 

нашудааст. Муаллиф дар ин хисми мухаддима, асосан, ба шарху 

тавзехи маводу манобеъ пардохтааст.

3. Дар фаслхои боби дувум баррасихо якранг ва тавсифй шудаанд. 

Хеле хуб мешуд, ки диссертант вобаста ба мавзуи фаслхо аз 

истилохоти хамон соха ба кор мебурд. М асалан, хангоми 

баррасии махорати равоншиносии Сино аз истилохоти маъруфи 

сохаи психология истифода мекард, ё дар мавзуи кайхоншиносй 

аз осори ба нудум бахшидаи Ибни Сино ёдовар мешуд. Бояд 

мухаххих дар бораи илмхои марбут ба ривоятхои мавриди 

тахлил тасаввуроти умумй дошта бошад ва мазмуни ривоятхоро 

натз кушода тавонад.

4. М асъалаи ихтибосгирй дар диссертатсия нисбатан заиф 

мебошад. М авхеи муаллиф аз овардани ихтибосот чандон 

равшан нест: оё у бо андешаи ихтибосшаванда мувофих аст, ё 

зидди он буда, далелхои худро дорад. Барой ихтибос бояд 

зарурат вудуд дошта бошад, пораи ихтибосй бояд ба халли ягон 

масъала мусоидат намояд. Бахсхо хеле кам ва мустадлал нестанд.

5. Диссертант байни жанрхои «нахд» ва «ривоят» тафовут 

намегузорад. Барой хонандаи одй, ё намояндаи дигар сохахо 

шояд чандон ахамият надошта бошад, аммо вахте ки як нафар 

мухаххихи фолклор ё адабиётшинос пажухиш мебарад, бояд ба 

ин нозукихо таваддух дошта бошад.

6. Ниёзова М. баъзан истилохотро нодуруст кор мефармояд, ки дар 

натида ба мохият ва мазмуни матн таъсири манфй мерасонад. 

Чунончи, унвони фасли 4-уми боби дувум «Истеъдоди 

кайхоншиносии Абуалй ибни Сино аз руи ривоятхо» мебошад. 

Ин до истилохи «кайхоншинос» галат аст, бояд ситорашинос ё 

мунаддим бошад. Мафхуми «кайхон» аз «ситора» фархи калон 

дорад.



7. Инчунин диссертант дар датори он олимоне, ки оид ба Ибни 

Сино мадолаву рисолае навиштаанд, дар якчанд маврид номи 

антропологи англис Э.Б. Тэйлорро овардааст, ки таълифоти у ба 

Абуалй ибни Сино хед алока надорад. Ягона китоби у 

«М аданияти ибтидой» («Первобытная культура») ба зиндагии 

одамони дамъияти ибтидой бахшида шудааст.

Бо вудуди ин камбудихои дузъй, ки арзиши илмии рисоларо кам 

наметардонанд, рисолаи Ниёзова М ахина Тешаевна дар мавзуи 

«Мукоисаи шахсияти таърихии Абуалй ибни Сино бо образи 

ривоятию бадеии у» барои дарёфти дарадаи илмии номзади илмх,ои 

филология аз руи ихтисоси 10.01.03 -  Адабиёти халкхои кишвархои 

хоридй (адабиёти тодик) асари андомёфта ба шумор рафта, ба тамоми 

талаботхои КОА-и назди Президента Думхурии Тодикистон давобгу 

ва муаллифи он сазовори дарадаи илмии номзади илмхри филология 

мебошад. Автореферат маколахои чопшудаи муаллиф мазмуни 

диссертатсияро ба пуррагй инъикос мекунанд.
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