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Хулосаи

Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдулло Рудакии 

Академияи илмх,ои Ч,умхурии Точикистон

Ба диссертатсияи номзадии Ниёзова М. Т. дар мавзуи «Мукоисаи 

шахсияти таърихии Абуалй ибни Сино бо образи ривоятию бадеии у», ки 

дар шуъбаи фолклори Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдулло 

Рудакии Академияи илмх,ои Ч,ум^урии Точикистон омода гардидааст.

Муаллифи диссертатсия Ниёзова Марина Тешаевна ходими хурди 

илмии шуъбаи фолклори Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдулло 

Рудакии АИ Ч,Т мебошад.

Мавсуф соли 2009 Донишкадаи давлатии санъати Точикистон ба номи 

М. Турсунзодаро аз руйи ихтисоси менечер хатм намудааст.

Шаходатнома оид ба супоридани имтидощои номзадй 9 июни соли 

2018, №445 аз тарафи Академияи илмхои Ч,ум^урии Точикистон до да 
шудааст.

Ро^бари илмй -  Охониёзов Варка Дустович, доктори илмхои филологи, 

сарходими илмии шуъбаи фолклор ва адабиёти Бадахшонй Институти 

илмхои гуманитарии ба номи академик Б. Искандарови АИ Ч,Т мебошад.

Мавзуи диссертатсияи номзадии номбурда дар чаласаи Шурой илмии 

Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдулло Рудакии Академияи 

илмх.ои Ч,ум*урии Точикистон дар таърихи 02.04.2010, суратмачлиси №2 

тасдик гардидааст.
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Дар натичаи баррасй чаласаи васеи шуъбахои фолклор, таърихй 

адабиёт ва адабиёти муосир ба чунин хулоса омад:

Диссертатсия дар сатхи хуби илмию назарй таълиф ёфта, аз мукаддима, 

се боб, хулоса ва китобнома иборат мебошад. Дар диссертатсия чехраи 

Абуалй ибни Сино дар адабиёти бадеии шифохй ва хаттй дар заминаи наклу 

ривоятхо мушаххас гардидааст.

Мухтавои диссертатсия ба талаботи тахкикоти сохавии шиносномаи 

ихтисоси 10.01.03 -  Адабиёти халкхои кишвархои хоричй (адабиёти точик) 

мувофикат мекунад.

Тахкикоти мазкур мустакилона дар асоси тахлили хаматарафаи 

сарчашмахо ва маъхазхои илмии марбут ба рузгору осори Абуалй ибни 

Сино, ки дар Ганчинаи фолклори точики Института забон ва адабиёти ба 

номи Абуабдулло Рудакии Академияи илмхои Ч,умхурии Точикистон махфуз 

аст ва осори илмии мавчудаи фолклоршиносон ва адабиётшиносон, китобу 

мачмуахо таълиф гардидааст.

Дар тахкикот заминахои таърихии пайдоиши образи ривоятии Абуалй 

ибни Сино, симои таърихии у дар асоси ёддоштхо ва ходисахои вокеии хаётй, 

маълумоти тазкирахо, сарчашмахои илмию таърихй ва ашъори бадей муайян 

гардидааст. Дар асоси таснифи маводи чамъшуда дар бораи Ибни Сино 

муаллиф маълум кард, ки он дар чор шакли асосй эчод шуда, интишор 

ёфтааст: 1) мавод дар шакли наклу ривоятхои мардумй; 2) мавод дар шакли 

ёддоштхои мустаким; 3) мавод дар шакли бозгуйии муаррихон, адибон ва 

хаводорони фархангу хунар; 4) мавод дар шакли осори адабй (роман, хикоя, 

шеър, достон ва гайра).

Навоварии илмии тахдик;. Дар диссертатсияи пешниходшуда бори аввал 

дар илмхои фолклоршиносй ва адабиётшиносии точик тахкики ривоятхои 

мардумй ва осори таърихй, илмй ва бадей оид ба Абуалй ибни Сино, бо 

максади муайян намудани истеъдоди фитрй, тасвири портрет ва характери 

Сино, кору фаъолият ва махорату истеъдоди волои у мавриди пажухиш 

карор гирифтааст. Дар диссертатсия, пеш аз хама, чанбахои махорати



(
табибй, ситорашиносй, омузгорй, шоирй ва хатто сохирии Ибни Сино дар 

ривоятхои мардумй, характеру рафтору муносибати у аз назари муаррихон 

ва адибон ба риштаи тахлил кашида шудааст. Нахустин маротиба заминахои 

таърихии пайдоиши образи ривоятии Абуалй ибни Сино муайян гардида, 

симои таърихии Ибни Сино дар асоси ёддоштхо в'а ходисахои вокеии хаёти у 

то дарачае мушаххас шуд. Бори нахуст накши ривоятхо дар муайян намудани 

шахсият ва мусаввара (образ)-и Ибни Сино тахдил ва муайян гардид. Дар 

асоси маълумоти тазкирахо, сарчашмахои илмию таърихй ва ашъори бадей 

симо (портрет) ва сиришту хисол (характер)-и Ибни Сино тахлил гардида, то 

андозае бо портрети у дар ривоятхои мардумй дар мукоиса гузошта шуд.

Хдмаи ин масъалахо боиси ошкор гардидани сабабхои шухрати Сино 

дар таърихи тамаддуни мардумони форсу точик ба таври алохида ва дар 

тамаддуни чахонй ба таври умумй муайян шуда, хатто замина ва сабабхои 

пайдо шудани образи сохирии Сино, ки махсус аз тарафи рухониёну ахди 

мутаассиб ба рох андохта шуд, мушаххас гардиданд. Натичахои тахлили 

диссертатсия барои илми филологияи точик маводи навро дар масъалаи 

синошиносй пешниход мекунад ва барои тахдили дигар тарафхои хаёт ва 

эчодиёти Шайхурраис рох мекушояд. Бар замми ин, усули тахдили образу 

портрет дар асоси наклу ривоятхо, ки нахустин маротиба ба таври густурда 

истифода гардид, метавонад минбаъд барои мушаххас намудани симо ва 

сиришту сиголи дигар намояндагони машхури фарханги точик истифода 

гардад.

Ахамияти назарй ва амалии тахцик; дар тахлили системавии ривоятхои

халкй ва осори таърихию тазкиравй, дар муайян намудани образ, шахсият,

портрет ва характери Абуалй ибни Сино зохир мегардад. Дар диссертатсия

сисилаи ривоятхо ва ёддоштхову кайдхои чудогона дар осори гуногуни

таърихию фархангй ба доираи тахлил кашида мешаванд ва онхо дар асоси

хислату муносибат, симо ва хунари Сино гурухбандй шудаанд. Бар замми ин,

тахдили ривоятхову ёддоштхои дастрас тамоми даврахои хаёти Синоро, аз

даврони кудакияш cap карда, то ба дами марг, дарбар гирифтааст. Як арзиши
з



дигари назариявии диссертатсияи иешниходшуда дар он зохир мегардад, ки 

он заминаи илмии тахдили ривоятхоро барои шахсиятхои машхури фарханг, 

илм ва хунар фарохам меорад.

Боэътимодй ва асоснокии натичдхои тахкик бо асосхои назариявй 

ошкор гардидани сабабхои шухрати Сино дар таърихи тамаддуни 

мардумони форсу точик ба таври алохида ва дар тамаддуни чдхонй ба таври 

умумй муайян шуда, хатто замина ва сабабхои пайдо шудани образи сохирии 

Сино, ки махсус аз тарафи рухониёну ахли мутаассиб ба рох андохта шуд, 

мушаххас гардидааст.

Ахамияти амалии тахкик; хам барои илми фолклоршиносй ва хам 

барои илми адабиётшиносии точик арзиши махсус дорад. Он, пеш аз хама, 

барои хар ду илм маводи хуби таълимиро фарохам меорад, ки дар таълиму 

тадриси хонандагони мактабхои миёна ва донишчуёни донишгоху 

донишкадахои олии Ч,умхурии Точикистон метавонад истифода бурда шавад. 

Яъне, маводи пешниходшуда барои тахияи китобхои дарсй мувофик аст ва 

инчунин метавонад дар курсхои махсуси омузишии фолклоршиносй ва 

адабиётшиносй мавриди истифода карор гирад.

Маводи диссертатсия барои таълими хаёт ва фаъолияти Шайхурраис 

ибни Сино дар тамоми сатххои таълим ва дар курсхои махсуси омузишй 

ахаммияти аввалиндарача дорад. Диссертатсия инчунин барои илмхои 

таърих, санъатшиносй, рассомй ва мардумшиносй маводи хуби илмиро дар 

омухтани шахсияти Ибни Сино пешкаш менамояд.

Мазмуни диссертатсия инчунин дар мавриди навиштани китобхои 

таълимй метавонад ба инобат гирифта шавад.

Матлабхои асосии назариявй ва натичахои тадкикоти диссертасионй 

дар маколахои чопкардаи муаллиф инъикос ёфта, дар чаласахои шуъбаи 

фолклори Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдулло Рудакии 

Академияи илмхои Ч,умхурии Точикистон, хамчунин дар конфронсхои 

байналхалкй, чумхуриявй ва донишгохй дар шакли маъруза пешниход 

гардида, мухокима шудаанд.
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Арзиши назарии пажухиш дар тахдили системавии ривоятхои халкй ва 

осори таърихию тазкиравй, дар муайян намудани образ, шахсият, портрет ва 

характери Абуалй ибни Сино зохир мегардад.

Натичахои асосии тахкикот дар 9 маколахои илмй, 1 китоб, аз чумла 5 

макола, ки дар мачалахои илмии такризшавандаи тавсиянамуда Комиссияи 

олии аттестатсионии назди Президенти Ч,умхурии Точикистон ва Комиссияи 

олии аттестатсионии Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия ба табъ 

расидааст, баён гардидаанд. Муаллиф инчунин оид ба баъзе пахлухои мавзуи 

мазкур дар конференсияхои илмии анъанавии институт, чумхуриявй ва 

байналмилалй (2012-2018) гузориш додааст.

Хднгоми мухокимаи диссертатсияи номзадии Ниёзова Махина ба ду 

чанбаи он хамчун чанбаи норасой ишора шуд, ки яке ба бештар асоснок 

намудани зарурати интихоби мавзую бозёфтхои илмй ва дигаре ба истифодаи 

муродифхои маъмули забони точикй ба чои баъзе калимахо ва истилохоти 

забонхои дигар, мисли “шахир” (машхур), тазаккур (зикр), махсуб (хисоб), 

вариантнокй (каринанокй), образ (сувар), портрет (симо), характер (хисол) ва 

амсоли инхо дахл доштанд. Бо дарназардошти эътирофи ин норасоихо ва 

ваъдаи бартараф намудани онхо аз тарафи муаллифи диссертатсия, 

хамчунон, бо дар ихтиёр доштани мухлати зарурй барои бартараф намудани 

онхо, чаласаи васеъ диссертатсияи мазкурро чун кори илмии мукаммал ва 

анчомшуда эътироф менамояд.

Диссертатсияи номзадии Ниёзова Махина дар мавзуи «Мукоисаи 

шахсияти таърихии Абуалй ибни Сино бо образи ривоятию бадеии у» ба 

химоя барои дарёфти дарачаи илмии номзади илмхои филология аз руйи 

ихтисоси 10.01.03 -  адабиёти халкхои кишвархои хоричй (адабиёти точик) 

тавсия дода мешавад.

Хулосаи мазкур дар чаласаи васеи шуъбахои фолклор, таърихи адабиёт 

ва адабиёти муосири Института забон ва адабиёти ба номи Абуабдулло 

Рудакии Академияи илмхои Ч,умхурии Точикистон тасдик шудааст.



Дар чаласа иштирок доштанд 16 нафар, аз ондо «тарафдор» - 16 нафар, 

«мукобил» - нест, «бетараф» - нест, суратчдласаи № 2 дар 18.06. 2018 с.

Раиси чдласаи 
доктори илм 
профессор, м 
таърихи адаб^|%
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