
ТАЦРИЗИ
рохбари илмй ба диссертатсияи Ниёзова Махина Тешаевна дар мавзуи 
“Мукоисаи шахсияти Абуалй ибни Сино бо образи ривоятию бадеии у”, 
ки барои дарёфти дарачаи номзади илми филология аз руи ихтисоси 
10.01.03 -  Адабиёги кишварх.ои хоричй (адабиёти точик)пешниход 
гардидааст.

Навиштани як диссертатсияи илмй за^ м ати  зиёдро талаб мекунад ва 
бахусус, агар мехвари пажухиш шахсияти оламшумуле чун Абуалй ибни 
Сино карор гирифта бошад. Шахсиятхое, ки илму хунарашон харгуна марзхои 
чугрофй ва сиёсиро кабул надорад, хама вакт ва хамеша мавриди пажухишу 
ковишхои илмии хар халку миллат, хар сохаи илму фарханг карор мегиранд. 
Аз ин чост, ки дар мавриди илму хунари шахсияте чун Абуалй ибни Сино 
андешаи тозаеро барои ахли илм пешниход намудан кори басо мушкил 
мебошад.

Унвони барои кори илмй интихобкардаи Ниёзова Махина Тешаевна - 
“Муцоисаи шахсияти Абуалй ибни Сино бо образи ривоятию бадеии у ” аз 
чихати мавзуъ, ки андешаи нав ба назар расид, боиси чалби тавачдухи ман 
гардид. Аз сухбатхои чандбора бо унвончуй маълум гардид, ки масъалахои 
чудогонаи мавзуи пажухиш тайи солхои зиёд мукоисаву тахлил гардиданд ва 
маводи зарурй барои як диссертатсияи илмй фарохам оварда шудааст. Бар 
замми ин, унвончуй Ниёзова Махина дар хусуси пахлухои гуногуни масъалаи 
мавриди пажухиш маълумоти кофй дошт ва усулу роххои тахлили илмии ин 
кабил масъалахоро ба таври пурра медонист. Ягона чизи барои пешрафт ва 
анчоми кори илмй зарур, ин рохнамоии унвончуй барои дуруст ба рох 
мондани тахлили маводи чамъовардашуда ва таъмини алокаи мантикии бобхо 
ва кисматхои пажухиш буд, ки бевосита аз тарафи ман чун рохбари илмй 
пешниход гардид.

Тадкикоти илмие, ки аз тарафи Ниёзова Махина барои дарёфти дарачаи 
номзади илми филология пешниход шудааст, аз чанд чихат барои илми 
филологияи точик, хосса барои самтхои фолклоршиносй ва адабиётшиносй, 
арзиши илмй дорад.

Пеш аз хама, муаллифи диссертатсия усули нави тахлили шахсиятро дар 
тадкикоташ истифода бурдаст, ки он бар наклу ривоятхо, шеъру достонхо ва 
хнкояву романхо такя дорад. Ба ибораи дигар, дар диссертатсия шахсият, 
сувар, симо, хулку хисол ва муносибату муомилаи Абуалй ибни Сино дар асос 
ва заминаи ривоятхои мардумй, ёддоштхои шогирдону хамзамонон ва 
инчунин, осори бадеии шоирону нависандагони баъдина тахлил ва муайян 
гардидааст. Бо боварй метавон зикр кард, ки дар заминаи ривоятхои мардумй
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тахлил намудани мусаввара ва шахсияти Абуалй ибни Сино махз дастоварди 
муаллифи диссертатсия хамчун як дастоварди тахкикотй шинохта мешавад.

Дуюм, тахлили анч,омшудаи илмй дар диссертатсия яктарафа нест ва 
мазмуну мавзуоти наклу ривоятхо бо ходисаву вокеахои хаёти шоир дар 
мукоиса гузошта шудаанд. Чунин тарзи тахлил арзиши илмии диссертатсияро 
дар ду самт таквият мебахшад: якум, заминахои таърихй ва вокеии аксари 
ривоятхо ташхис гардидаанд ва дуюм, конунияти сайри таърихии ривоятхою 
ходисахои таърихй, дар мисоли хаёту фаъолияти Сино, ба мушохида гирифта 
шудааст.

Сеюм, тахлил ва мукоисаи маводи зиёди ривоятй муаллифи 
диссертатсияро ба натичде овардааст, ки ривоятхои халк;й мухимтарин воситаи 
таъмин ва интиколи маълумот дар бораи Сино хисоб шуда, маводи муътамад 
барои офариниши мусаввараи у дар ашъори бадей мебошад.

Чорум, тадкикоти анчомшуда, аз як тараф, барои омухтани тарафхои 
гуногуни хаёт ва фаъолият, рафтор ва муносибат, хунару истеъдоди Абуалй 
ибни Сино маводи хуби тахлилиро пешниход кунад, аз тарафи дигар, он чун 
рохнамо ва намуна дар ташхиси образи симохои дигари машхури фархангу 
адаби гоч,ик хизмат карда метавонад.

Хар як махсули эчод, чй кори илмй бошад ва чй асари бадей, то андозае 
хислату муносибати муаллифашро инъикос мекунад. Диссертатсияи илмии 
унвончуй Махина Ниёзова низ бозгугари муносибати муаллиф ба масъалаи 
тахкик буда, захмати чандинсолаи уро муаррифй намудааст. Кариб 10 сол аст, 
ки мавсуф дар самти чамъоварию тахлили ривоятхо дар мавриди холу ахволи 
Ибни Сино кор мекунад. Махсули захматашро зиёда аз 10 маколаи илмй ва як 
монография, ки аз солхои 2011 cap карда дар мачдллахои илмии кишвар, аз 
чумла мачаллахои дар фехристи Комиссияи Олии Аттестатсионии 
Федератсияи Россия кайдшуда интишор ёфта буданд, ташкил медихад. 
Хислатхои содикона анчом додани хар кор, муносибати чиддй дар анчоми хар 
як супориш ва истифодаи окдлона аз маслихати рохбару хамкорон, ки хоси 
Ниёзова Махина аст, дар кори анчомдодааш таъсири хубе гузоштаанд. 
Диссертатсияи барои химоя пешниходшуда аз чихати дарбаргирии масъалаи 
асосй ва тахлили бобхову кисматхояш тадкикоти нахустини илмй ба шумор 
рафта, раванди халли вазифахо ва натичагирихо муаллифи онро чун як 
мухаккики баркамоли илми адабиётшиносй муаррифй мекунанд.

Ниёзова Махина Тешаевна хамчун инсон мехрубон, хушмуомила ва дар 
мавридхои зарурй дастгири дустону хамкорон буда, хамчун мухаккик нисбат 
ба талаботу захматхои пажухиш нотарсона муносибат мекунад. Хоксорона 
кабул кардани пешниходхо ва маслихатхо ва дар доираи талаботи пажухиши
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хеш тахлил намудани он^о яке аз хунар^ои камназири пажухишгаронаи 
Ниёзова М.Т. ба шумор меравад.

Хамчун рохбари илмй ман бо итминони комил тасдик мекунам, ки 
диссертатсияи Ниёзова Махина Тешаевна - “Муцоисаи шахсияти Абуалй ибни 
Сино бо образи ривоятию бадеии у ” ба тамоми талаботи Комиссияи Олии 
Аттестатсионии назди Президенти Чумхурии Точикистон чавобгуй аст ва 
муаллифи он сазовори дарачаи илмии номзади илми филология аз руи 
ихтисоси 10.01.03 -  Адабиёти кишвархои хоричй (адабиёти точик) мебошад.

Доктори илми филология, 
сарходими шуъбаи фолклор ва 
адабиёти Бадахшони Институти 
илмхои гуманитарии ба номи 
Б. Искандарови АИ Ч,Т.

ш.Хоруг, кучаи Усмон Холдоров 2.
Тел.: 93 534 3846 
Почтаи эл.: shuwozCcv/nail. г и

Имзои доктори илми филология, сарходими шуъбаи фолклор ва 
адабиёти Бадахшон Варкд Дустович Охонниёзовро тасдик, мекунам.

. С. Некушоева -  мудири шуъбаи кадрх;ои 
Институти илмх,ои гуманитарии ба 

номи Б. Искандарови АИ Ч, Т

Об. $

$■

Охониёзов 
Варка Дустович
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