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ба фишурдаи рисолаи Ниёзова Марина Тешаевна 

дар мавзуи «Мудоисаи шахсияти таърихии Абуалй 
ибни Сино бо образи ривоятию бадеии у» барои дарёфти 

дарадаи илмии номзади илми филология аз руи ихтисоси 
10.01.03-Адабиёти кишвархои хоридй (адабиёти годик)

Мавзуе, ки унвонду Ниёзова М.Т. интихоб кардааст, ба мавзуи 
мудими адабиётшиносй ва фолклоршиносй ихтисос дорад. Масъалаи 
таддид ва ошкор намудани дойгоди тасвири намоди Шайхурраис Абуалй 
ибни Сино дар фолклор ва адабиёти мактуб дар заминаи накду 
ривоятдо, ёдцоштдои шогирдону дамасрони ин нобигаи хама давру 
замон харчанд нав нест, вале бо дарназардошти ахамияти данбадои 
таърихй ва фархангй мавзуи болозикр мухимияти нави пажудишй ба худ 
касб кардааст. Дар ин росто мавзуе, ки сохиби диссертатсия ба риштаи 
тахдик кашидааст, дар адабиётшиносй ва фолклоршиносии тодик ба 
таври мушаххас ва дар шакли дудогона мавриди омузиш дарор 
нагирифтааст. Крбил ба ёдоварист, ки дар робита ба ин мавзуъ корхои 
шоёни таддидотй аз дониби олимони тодик ва хоридй андом 
пазируфтаанд.

Аз мутолиаи фишурдаи диссертатсия бармеояд, ки унвонду тахлилу 
баррасии диссертатсияи худро дар пояи усулхои маъмули илми 
адабиётшиносй ва фолклоршиносй, яъне усулхои мукоисавй-таърихй, 
тахлили тасвирй ва типологй амалй сохта, аз тахкикоти донишмандони 
шинохтаи ин соха фаровон истифода намудааст ва сахми эшонро дар ин 
самт водей ва бо эхтиром таъкид намудааст.

Чуноне аз мухтавои фишурдаи диссертатсия маълум мегардад, дар 
тули дарнхо ниёкони мо дар бораи шахсияти Ибни Сино надлу 
ривоятхои зиёде офаридаанд, ки аксари ондо тавассути фолклор ва 
адабиёти хаттй махфуз монда, дамчун падидаи маънавй имруз низ ба 
хамагон хизмат мекунанд. Махз илму маърифати баландпоя, дониши 
фарох, истеъдоди фитрй ва хислатдои неки инсонпарваронаи Абуалй 
ибни Сино боис шуданд, ки у байни мардум аз мадбубияти зиёде 
бархурдор асту мардум дар ситоиши кору пайкораш осори безавол эдод 
кардааст.

Истифодаи васеъ аз маъхазу манбаъдои илмй, адабй, маводи 
фолклорй, таддиди бозёфтдои арзишдои миллй ва хулосадои асосноки 
илмии содиби фишурдаи диссертатсия, унвонду Ниёзова М.Т. бори 
дигар мутмаин месозад, ки Абуалй ибни Сино водеан дам дар риводу



равнади содадои мухталифи илм, ба вижа, илми тиб дар сартосари дадон 
садми арзишманд дорад ва у бардах ситораи дурахшони осмони илми 
дадонист. Ин аст, ки муаллифи фишурдаи диссертатсия кушиш ба хард 
додааст, то дойгоди шахсияти таърихии Ибни Синоро дар контексти 
гуногуни маводи фолклорй ва адабиёти китобй муайян намояд.

Чуноне дар фишурда хайд шудааст, сохтори диссертатсияи унвонду 
Ниёзова М.Т. аз мудаддима, 3 боб бо иловай 13 фасл, хулоса, китобнома, 
руйхати гуяндагони осори шифодй ва федристи асардои шифодии дар 
Фонди фолклорй Институти забои ва адабиёти ба номи Рудакии АИ Ч,Т 
мадфузбуда, ки ба Ибни Сино иртибот доранд, фародам оварда шудааст.

Бояд тазаккур дод, ки унвонду дар таддиди мавзуи интихобнамудааш 
ба дадафи хеш комёб шудааст ва ин аз натидагиридои у дойр ба 
масъалаи пажудишй пайдост.

Дар баробари дастоварддои илмии содиби диссертатсия дар кори 
унвонду баъзе камбуду галатдои дузъй низ ба мушодида мерасанд. Аз 
думла:

1.Дар фишурдаи диссертатсия давобан ба гуфтадои Асосгузори сулду 
вахдати миллй-Пешвои миллат, Президенти Думдурии Тодикистон, 
мудтарам Эмомалй Радмон дойр ба чопи осори Шайхурраис Абуалй 
ибни Сино, ки дар садифаи аввали кор (мудаддима) оварда шудааст, 
мувофиди мадсад мебуд, агар мухтасаран дар бобати баргардон, 
тардума, ба нашр омода кардан ва ба табъ расидани чандин дилддои 
Осори дастрасбудаи Ибни Сино ба забондои тодикй ва русй аз тарафи 
олимони Академияи илмдои Ч,умдурии Тодикистон ишорае карда мешуд 
(сад.1).

2.Бедтар мебуд, агар дар фишурдаи диссертатсия унвонду баъзе 
мулодизадои худро дар бораи робитаи мутадобилаи фолклор ва 
адабиёти хаттй дар мисоли мудоисаи надлу ривоятдо ва ёддоштдо оид ба 
Ибни Сино, дамчунин таъсири дамдигарии мутуни фолклорй ва адабй 
дар заминаи маводи тадлилкардааш иброз медошт.

3.Муаллиф дар кор дойр ба нусха (вариант) ва даринадои надлу 
ривоятдои мардумии марбути Ибни Сино, контоминатсияи 
(махлутшавии) асардои фолклорй ва нисбат додани як асар ба 
шахсиятдои гуногуни таърихй баъзе андешадои хешро баён медошт, 
мувофиди мадсад мебуд, зеро тадкидоти у дар заминаи наклу ривоятдои 
мардумй ва ёддоштдои таърихй таълиф шудааст.

4.Дар фишурдаи диссертатсия баъзе хатодои техникй, услубй ва 
имловй дида мешаванд. Чунончи, дар баъзе маврид номи пажудандагон 
бо андаке галат оварда шудааст: ба дои Е.Э.Бертелс номи мудаддид 
дамчун Э.Е.Бертелс, ба дои Рашидаддини Ватвот номи эшон



Рашиддидуни Ватвот омадааст. Хдмчунин дар баъзе холат дар дохили 
як думла ному насаби баъзе олимон дар шакди пурра ва баъзеашон дар 
шакди нопурра оварда шудаанд. Ба андешаи мо, унвонду дар ин маврид 
меъёри ягонаро интихоб менамуд, мувофихи матлаб мебуд (сах,.2, 3, 5).

Еалатхри дузъии номбаршуда албатта кимати илмии диссертатсияи 
унвондуро харгиз коста намесозанд.

Мутолиа ва баррасии фишурдаи диссертатсия гувохи он назар аст, 
ки диссертатсияи унвонду Ниёзова Марина Тешаевна дамъбасти 
пажухишхои тулонии муаллиф аст ва аз лих,ози интихоби мавзуъ, 
баррасй ва х,аллу фасли он тахкиди тоза дар адабиётшиносй ва 
фолклоршиносии тодик буда, икдоми мухим дар тахкиди минбаъдаи ин 
мавзуъ мебошад. Бинобар ин диссертатсия давобгу ба талаботи 
Комиссияи олии аттестатсионии Ч,умхурии Тодикистон буда, муаллифи 
он сазовори дарёфти дарадаи илмии номзади илми филология аз руи 
ихтисоси 10.01.03-Адабиёти кишвархои хоридй (адабиёти тодик) 
мебошад.

отиби илмии Шуъбаи илмхои 
дамъиятшиносии Академияи 
[лмхои Нумхурии Тодикистон
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