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ТАЦРИЗ
ба диссертатсияи Ниёзова Махина Тешаевна дар мавзуи «Мукоисаи 
шахсияти таърихии Абуалй ибни Сино бо образи ривоятию бадеии У» 
барои дарёфти даранаи илмии номзади илмхои филология аз рун ихтисоси 
10.01.03 -  Адабиёти халкхои мамолики хоридй (адабиёти тодик)

Абуалй ибни Сино аз он чехрахои адабй, илмй ва фархангиест, ки 

аз замони рузгораш то ба хол дар бораи шеваи зиндагй ва хунари 

бисёрсохааш осори зиёди фолклорй, илмй ва адабй эчоду интишор 

гардидааст. Ин раванд дар ягон карни баъди Ш айхурраис мавкуф 

намонда ва баръакс, аз аср ба аср зиёд ва домандор гардидааст. Бо 

вучуди чунин таваччух ба хаёту фаъолияти Сино, хануз хам масъалахои 

номуайян дар хусуси ин нобигаи илму адаб мавчуданд, ки пажухиши 

хаматарафаи онхо вазифаи ояндаи илмхои гуногун, аз чумла илмхои 

фолклоршиносй ва адабиётшиносии точик мебошад.

Дар миёни осори бахшида ба Ибни Сино наклу ривоятхои мардумй 

мавкеи махсусро ишгол мекунанд, ки новобаста аз чамъоварй ва 

мавриди тахлилоти чузъй карор гирифтанашон, хануз ба таври комил ва 

илмй омухта нашудаанд. Аз чумла, муайян намудани накши ривояту 

наклхои мардумй дар мушаххас сохтани симо, сувар, хисол, хунар, 

рафтор ва муносибати Ш айхурраис Абуалй Сино ба пажухиши васеъ ва 

густурда эхтиёч доранд. Илова бар ин, образи ин мутафаккир, ки ба 

хайси кахрамони марказии чандин асархои бадеии калонхачм ва ашъори 

зиёди гиной карор дода шудааст, хамчун як образи бадей ба таври бояду



шояд омухта нашудааст. Инчунин, шахсияти ривоятии Сино бо 

шахсияти таърихиаш дар мукоиса гузошта нашудааст ва умумияту 

фаркияти ин ду образ ташхис нагардидааст. Ин се масъалаи марбут ба 

шахсияти Сино аз зумраи масъалахои халталаби илми адабиётшиносии 

тодик мебошанд ва диссертатсияи барои такриз пешниходшудаи 

унвондуй Ниёзова М ахина Тешаевна бо номи «Мукоисаи шахсияти 

таърихии Абуалй ибни Сино бо образи ривоятию бадеии у» махз чун 

икдоми боварибахш дар пажухиши густурдаи онхо ба шумор меравад. 

Муаллифи диссертатсия дар мадди аввал, сарчашмахои дастрас, маводи 

зарурии илмй ва тадкикотиро мавриди пажухиши хаматарафа карор 

дода, дар муайян намудани чигунагии чехра ва хислату хисоли Абуалй 

ибни Сино то андозае даст ёфтааст.

Дар шархи зарурати интихоби мавзуи асосй мо бо муаллифи 

диссертатсияи илмй хамакида хастем, зеро муайян намудани шахсияти 

Абуалй ибни Сино ба таври куллй ва муайян намудани сувар, симо, 

хулку атвор, сиголу муносибати у ба таври дузъй дар заминаи ривояту 

надлхои мардумй ва осори китобй талаби илми адабиётшиносии имрузаи 

тодик аст. Дар халлу фасли масъалаи марказии кори илмй муаллиф аз 

тарзи нави кори илмй, яъне истифодаи маводи фолклорй хамчун воситаи 

ташхис истифода намудааст ва он ба раванди халли максаду вазифахои 

илмии ба накша гирифташуда мувофикати пурра дорад.

Максади асосии тахкик аз ошкор намудани чигунагии тасвири 

чехраи Абуалй ибни Сино дар адабиёти бадеии шифохй ва хаттй дар 

заминаи наклу ривоятхо иборат буда, барои халлу фасли он унвоннуй 

номгуйи 6 вазифаи мухимтарини тахкикро муайян намудааст. Аз нумла, 

муайян намудани заминахои таърихии пайдоиши образи ривоятии 

Абуалй ибни Сино, мушаххас намудани симои таърихии Ибни Сино дар 

асоси ёддоштхо ва ходисахои вокеии хаёти у, нишон додани накши 

ривоятхо дар муайян намудани шахсият ва мусаввараи Ибни Сино, 

тахлили хунар ва истеъдодхои гуногуни Ибни Сино дар асоси наклу
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ривоятхои мардумй, бархарор намудани симо, муайян намудани 

сиришту хисоли Ибни Сино дар асоси маълумоти тазкирахо, 

сарчашмахои илмию таърихй ва ашъори бадей, тахлили образи Абуалй 

Сино дар тасаввур ва осори рухониёни мутаассиб аз вазифахои 

халталаби пажухиш хайд гардиданд.

Ба таври мантикй халлу фасл гардидани*хар яке аз ин шаш вазифа 

ва натичдгирихои илмии онхоро бозёфтхои илмии муаллиф маънидод 

кардан мумкин аст.

Диссертатсияи Ниёзова М. Т. дар хачми се боб, 13 фасл ва хулосаю 

руйхати адабиёт барои химоя пешниход гардидаст. Ш акл ва пайвастагии 

мантикиву тахлилии фаслхои хар як боб ва мувофихатии хар боби он бо 

хамдигар аз чихати мантик ва тахлилоти илмй чавобгуй будани онро ба 

талабот нисбати чунин корхои пешниходшуда собит месозад.

Д ар се фасли боби аввали диссертатсия - «Шахсияти таърихий 

Абуалй ибни Сино ва заминахои пайдоиши образи ривоятию бадеии у» 

масъалаи шахсияти таърихй ва образи ривоятию бадеии Абуалй ибни 

Сино таххих шудааст. Тахлили симои таърихии Абуалй Синоро 

унвончуй барои муайян намудани заминахо ва сарчашмахои образи дар 

миёни мардум машхур будаи у анчом додааст ва бо ин тарз, ба назари 

мо, маводи кофии илмиро барои идомаи тахлил дар бобхои минбаъда 

фарохам овардааст. М утолиаи фаслхои боби аввали диссертатсия 

нишон дод, ки унвончуй НиёзоваМ .Т. дар тахлил ва мукоисаи вокеахову 

ходисахои хаётии даврони Сино бо обарзи ривоятии у захмати 

самарабахш кашидааст ва ба натичахои хуби мантикй ноил гардидааст.

Бар асоси талаби боби дуюми кори диссертатсионй, ки “Тасвири 

шахсият ва симои Абуалй ибни Сино дар ривоятхои шифохии точикй” 

унвон дорад, хафт фасли тахлилй муайян шудаанд. Ин хафт фасли боб 

дар асоси мавзуъ ва мазмун, мухтаво ва махсади наклу ривоятхои 

дастрас халлу фасл гардидаанд. Дар натичаи тахлили хар фасли боби 

мазкур дар заминаи ривоятхо унвончуй тавонистааст хунар, махорат,



истеъдод, муносибат, сувар, симо ва тарзи муомилаи Абуалй ибни 

Синоро муайян намояд. Аз думла, дониши тиббй ва хунари пизишкй, 

истеъдоди равоншиносй, махорати омузгорй, илми кайхоншиносй, 

хунари сохирй ва муъдизакорй, даврони кудакию наврасй ва хунари 

шоирии Абуалй ибни Сино ба таври густурда аз руи ривоятхои мардумй 

тахлилу тасниф гардидаанд.

Мухтаво ва тахлили боби сеюми диссертатсияро, ки “Образи Сино 

дар ривоятхои адабиёти хаттй” ном дорад, се фасл фарохам овардаанд. 

Фасли аввали диссертатсия аз тахлили наклу ривоятхо ва натидагирихои 

олимон дар масъалаи муайян намудани симои Ибни Сино дар 

сарчашмахои таърихй ва адабиёти хаттй иборат аст. Бар замми ин, 

муаллифи диссертатсия кушидаст, то симои мутафаккирро, ки дар 

адабиёти бадей тасвир шудаанд, низ ба риштаи тахлил кашад. Хулосаи 

унвондуй дар ин замина кобили дастгирй аст, ки чунин тасвири образи 

Синоро дар заминаи ривояту наклхои мардумй каламдод мекунад. Барои 

анчоми чунин тахлил, муаллиф аз тамоми сарчашмахои дастрас, ки дар 

онхо ривоятхову надлхои вобаста ба портрета Ш айхурраис дард ёфта 

буданд, истифода намудаст.

Тасвири чигунагии характери Ибни Сино бошад, дар фасли дуюми 

боби сеюми диссертатсия тахлил шудааст. Тахлили характери 

Ш айхурраис ибни Сино дар ин фасл бар асоси сарчашмахои илмй- 

таърихй андом шудааст, ки то хол дар илмхои адабиётшиносиву 

фолклоршиносии то дик ба назар нарасида буд. Унвондуй дуруст ба 

мушохида гирифтааст, ки дар баробари наклу ривоятхои мардумй, дар 

баркарор намудани симо (портрет), муайян намудани сиришту хисол 

(характер)-и Ибни Сино маълумоти тазкирахо, сарчашмахои илмию 

таърихй ва аш ъори бадей ёрй расонида метавонанд. Дар заминаи 

тахлили ин мавод муаллиф ба хулоса омадааст, ки кулли осори бадеии 

эдодшуда асосан дар заминаи наклу ривоятхо ва санахои вокеии хаёти 

Сино арзи вудуд кардаанд.
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М аълум аст, ки на дар хамаи давру замонхо муноисбат ба 

шахсияти Абуалй Сино якранг будааст. Аз думла, истеъдоди фавхулодаи 

у дар илми тиб, пешгуихои у тавассути мушодидаи дирмхои осмонй 

боиси он гардиданд, ки дар миёни мардумони оддй дар бораи муъдизаву 

сохирии Ш айхурраис ривоятхо арзи вудуд намоянд. Аммо гурухе аз 

рухониёни мутаассиб ин ривоёту наклхоро ба фоидаи худ ва барои 

бадном сохтани Сино истифода намуданд. Хдмаи ин масъалахоро 

муаллифи диссертатсия дар фасли охирини боби сеюми кор тахти 

сарлавхаи “Образи Абуалй ибни Сино дар тасаввур ва осори рухониёни 

мутаассиб” халлу фасл намуда, ба чунин хулоса омадааст: тахлили ин 

гуна ривоёт ва осор нишон дод, ки он то андозае гаразнок навишта 

шуда, асосан аз тарафи намояндагони дин, мусалмонони мутаассиб, ки 

мукобили хар гуна илм ва натидахои илмй буданд, интишор ёфтанд.

Ахаммияти амалй ва назарии диссертатсияи пешниходшуда барои 

илмхои адабиётшиносй ва фолклоршиносии тодик кам нест ва инро аз 

хулосахои илмии кор дарк кардан метавон. Бар замми ин, маводи зиёди 

таърихй, илмй ва бадеии истифодашуда аз камолоти илмии муаллифи 

кор маълумот медихад. Бовудуди ин, диссертатсия аз камбудихо ва 

норасоихо холй нест ва далби таваддухи муаллиф ба ислохи онхо боиси 

боз хам мукаммал гардидани пажухиши масъалаи асосй мегардад. Дар 

зер ба чанде аз онхо ишора мешавад, ки дар мукоиса ба мавзуъхои 

баррасишуда нисбатан умумй ба назар мерасанд:

1. Дар ду боби аввали диссертатсияи илмй баъзе масъалахои 

монанд ва зиёдатй ба назар мерасанд, ки худдорй аз онхо ба фоидаи кор 

мебуд. Аз думла, чунин тахлилхои монандро дар миёни фасли дуюми 

боби аввал (с. 24-36) ва фасли аввали боби дуюми диссертатсия (с. 50-74) 

мушохида кардан мумкин аст.

2. Боби дуюми диссертатсияи илмй аз 7 фасл иборат аст (с. 50

128) ва дар баррасихо о ид ба тасвири симо ва хунару истеъдоди Абуалй 

ибни Сино муаллифи он захмати зиёдро ба хард додааст. Бояд гуфт, ки
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новобаста ба натичагиридои бобарор аз фаслдои боби зикршуда, 

зарурат ба тадлили алодидаи дар яки ондо набуд. Муаллиф метавонист 

фаслдои аввалу (с. 50-74) дуюм (с. 75-79) ва фаслдои сеюму (с.80-94) 

панчумро (с. 100-105 ) муттадид намояд.

3. Унвончуй кушиш намудаст, ки каринадои точикии 

истилодоти адабиётшиносиро дар нишон додани дую хисол, дунару 

муносибат ва истеъдоди Ибни Сино истифода намояд. М асалан, сувар ва 

мусаввара ба чои образ, симо ба чои портрет, хисол ба чои характер ва 

мисли индо. Ин икдоми муаллифи диссертатсия кобили тадсин аст, вале 

чунин ба назар мерасад, ки вай дар истифодаи' истилодоти зикршуда 

баъзан ба омезиш род медидад.

4. Фасли охири боби сеюми кори илмиро (с. 154-161), ки ба 

тадлили образи Абуалй Сино дар тасаввур ва осори рудониёни 

мутаассиб бахшида шудааст, дамчун яке аз дастоварддои хуби 

диссертатсия кайд кардан метавон. Бовучуди ин, мувофиди максад 

мебуд, агар фасли мазкур бо масъалаи образи содириву муъчизакории 

Абуалй ибни Сино, ки тадти фасли 6-уми боби дуюми рисола (с. 106-117) 

тадлил гардидааст, якчоя даллу фасл мешуд.

Характери чузъй доштани эроддои боло арзишдои амалй ва 

назарии диссертатсияи барои димоя пешнидодшударо кодиш 

намедиданд. Мудоисаи мудтавои автореферат бо диссертатсия ва 

дамчунон, мазмуну мавзуи мадоладои чопнамудаи муаллиф нишон дод, 

ки ондо ба пуррагй ба мавзуи асосии таддид мувофидат мекунанд. 

Кафедраи назария ва адабиёти навини форсии точикии ДМ Т 

диссертатсияи Ниёзова М адина Тешаевнаро дар мавзуи «Мудоисаи 

шахсияти таърихии Абуалй ибни Сино бо образи ривоятию бадеии у» 

барои дарёфти дарачаи илмии номзади илмдои филология аз руи 

ихтисоси 10.01.03 -  Адабиёти халдхои мамолики хоричй (адабиёти 

тодик) кори анчомёфта ва мудимму мубраме медисобад, ки дар сатди 

баланди илмй ва чавобгу ба талаботи КОА-и назди Президента



Ч,умх,урии Точикистон таълиф ёфтааст ва муаллифи он сазовори дарачаи 

илмии номзади илмх,ои филология мебошад.

Дар чаласа иштирок дошт: 13 нафар.

Натичаи овоздихд: «тарафдор» - 13 нафар, «зид» -  нест , «бетараф» 

-  нест. К,арори №8 аз 13.11.2018.

Мудири кафедраи назария ва адабиёт™
навини форсии точики, дотсент Зайниддинов М.
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