
ХУЛОСАИ

ШУРОИ ДИССЕРТАТСИОНИИ 6D.KOA-040-H НАЗДИ 

ИНСТИТУТЫ ЗАБОИ ВА АДАБИЁТИ БА НОМИ АБУАБДУЛЛО 
РУДАКИИ АКАДЕМИЯИ ИЛМХОИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН 

дар бораи диссертатсия оид ба дарёфти дарачаи илмии 

номзади илмхои филология
парвандаи аттестатсионии № / _________

К̂ арори Шурой диссертатсионй аз 20-уми декабри соли 2018

Дар бораи ба шах,рванди Ч,умх,урии Точикистон, Ниёзова Махина 

Тешаевна, додани дарачаи илмии номзади илмхои филология.

Диссертатсияи «Мукоисаи шахсияти таърихии Абуалй ибни Сино бо 

образи ривоятй ва бадеии у» барои дарёфти дарачаи илмии номзади илмхои 

филология аз руйи ихтисоси 10.01.03 - Адабиёти халкдои кишвархои хоричй 

(адабиёти точик) рузи 4 сентябри соли 2018 (карори № 1) аз чониби Шурой 

диссертатсионии 6D.KOA-040-H назди Института забон ва адабиёти ба номи 

Абуабдулло Рудакии АИЧ,Т (ш. Душанбе, хиёбони Рудакй, 21) барои химоя 

пазируфта шудааст.

Аспирант Ниёзова Мах,ина Тешаевна, соли таваллудаш 1980, 

шадрванди Ч,умхурии Точикистон мебошад. У ба хайси ходими хурди илмии 

шуъбаи фолклори Института забон ва адабиёти ба номи Абуабдулло 

Рудакии АИ Ч,Т кор мекунад.

Диссертатсия дар шуъбаи фолклори Институти забон ва адабиёти ба 

номи Абуабдулло Рудакй ичро шудааст.

Рохбари илмии унвончу, доктори илмхои филология, сарходими илми^ 

шуъбаи фолклор ва адабиёти Бадахшони Институти илмхои гуманитарии ба 

номи академик Б.Искандарови АИ Ч,Т Охониёзов Варк,а Дустович мебошад.
Мукарризони расмй:

Исрофилниё Шарифмурод Рахимзода -  доктори илмхои филология, 

мудири кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти Донишгохи 

давлатии омузгории Точикистон ба номи С.Айнй;



Рахимй Дилшод Камолзода -  номзади илмхои филология, муовини 

директори Пажухишгохи илмй-тадкдаотии фарханг ва иттилооти назди 

Вазорати фарханги Чумхурии Точикистон.

Муассисаи такриздиханда -  Донишгохи миллии Точикистон (ш. Душанбе), 

дар такризи пешниходнамудаи худ бо имзои номзади илмхои филология, 

мудири кафедраи назария ва адабиёти навини форсии точикй, досент М. 

Зайниддинов таъкид шудааст, ки таваччух, ба х,аёту фаъолияти Абуалй ибни 

Сино, аз зумраи масъалахри хдлталаби илми адабиётшиносии точик мебошад 

ва муаллифи диссертатсия дар муайян намудани чигунагии чехра ва хислату 

хисоли донишманд то андозае даст ёфта, як рисолаи илмии на танх,о 

хонданбоб, балки барои илми синошиносии муосир заруреро омода 

намудааст. Маводи зиёди таърихй, илмй ва бадеии истифодашуда аз 

камолоти илмии муаллифи диссертатсия маълумот медихад.

Дар такриз баъзе камбудихо ва норасихои диссертатсия ишора шудааст, 

аз чумла, дар ду боби аввали диссертатсияи илмй баъзе масъалахои монанд 

ва зиёдатй ба назар мерасанд, ки худдорй аз онхо ба фоидаи кор мебуд (с. 24- 

36, 50-74); дуюм, муаллиф метавонист фаслхои аввалу дуюм ва фаслхои сеюму 

панчумро муттахид намояд; унвончу дар истифодаи истилохоти сувар ва 

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

инхо баъзан ба омезиш рох медихад; нихоят дар эроди охири такриз ишора 

шудааст, ки мувофики максад мебуд, агар фасли охири боби сеюм бо 

масъалаи образи сохириву муъчизакории Абуалй ибни Сино, ки тахти фасли 

6-уми боби дуюми рисола (с. 106-117) тахлил гардидааст, якчоя халлу фасл 
мешуд. Эродхои номбурда харакери чузъй дошта, арзишхои амалй ва 

назарии диссертатсияи барои химоя пешниходшударо кохиш намедиханд, 
Такриз мусбат аст.

Диссертатсияи Ниёзова Махина Тешаевна дар мавзуи «Мук;оисаи 

шахсияти таърихии Абуалй ибни Сино бо образи ривоятй ва бадеии у» 

тадкикоги анчомёфта махсуб гардида, ба талаботи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президента Ч,Умх,УРии Точикистон чавобгу аст в^ 

муаллифи он сазовори сохиб шудан ба дарачаи илмии номзади илмхои



филология аз руйи ихтисоси 10.01.03 - Адабиёти халкдои кишвархои хоричй 

(адабиёти точик) мебошад.

Унвончу Ю номгуй осори чоишуда дорад, ки аз ин микдор 1 китоб бо 

хамуаллиифии Д.Обидов ва 5 макола дар мачаллахои тащшзшаванда чои 

шуда, 4 номгуйи дигар фарогири мавзуъ ва мухтавои асосии диссертатсия 

мебошанд ва дар мачмуахои илмии дигар ба табъ расидаанд.

Номгуйи мухимтарин корхое, ки мохияти илмии диссератсияро инъикос 

менамоянд, чунин аст:

1. Ниёзова, М. 'Гаърихи омузиши ривоятхои халь;й точикй дар бораи 

Абуалй ибни Сино / М.Ниёзова // Ахбори Академияи илмхои Ч,умхурии 

Точикистон. Силсилаи филология ва шарщииносй №1. 2011. -  С. 130- 

132.

2. Ниёзова, М. Баррасии акидахои тарбиявии Абуалй ибни Сино дар 

наклу ривоятхои точикй. / М.Ниёзова // Ахбори Академияи илмхои 

Ч,умхурии Точикистон, силсилаи филология ва шаркдшносй №4 2011.— 

С. 107-110.

3. Ниёзова, М. Сурат ва сирати Ибни Сино дар адабиёти шифохй ва 

бадей. / М. Ниёзова // Ахбори Академияи илмхои Ч,УМ̂ УРИИ 

Точикистон, силсилаи филология ва шаркшиносй №1. С. 2018. -  С. 161- 
167.

4. Ниёзова, М. Тахдили симои таърихии Ибни Сино / М.Ниёзова. // Паёми 

Донишгохи миллй № 2. 2018. -  С. 209-213.

5. Ниёзова, М. Шахсияти таърихй ва образи ривоятию бадеии Абуалй 

ибни Сино / М.Ниёзова // Паёми Донишгохи миллй № 3. 2018. -  С. 216- 
221.

6. Ниёзова, М. Абуалй ибни Сино хамчун табиби хозик, дар ривоятхо^ 

мардумй / М.Ниёзова // Суханшиносй. Мачаллаи илмй №4 2015. -  С, 
142-155.

7. Ниёзова, М. Назари устод Садриддин Айнй ба нащгу ривоятхои оид б^ 

Абуалй ибни Сино / М.Ниёзова // Паёмномаи фарханг. № 4 (32), 2015. J  
С. 7-12.
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8. Ниёзова, М. Тасвири симои Абуалй ибни Сино дар сарчашмахои 

таърихй ва адабй / М.Ниёзова // Суханшиносй №1. -  2017. -  С. 144 -153.

9. Ниёзова, М. Абуалй ибни Сино сохир ва ё донишманд дар нав;лу 

ривоятхои точикй / М.Ниёзова // Илм ва Ч,омеа. Мачаллаи академии 

илмй-оммавй. Душанбе: Дониш, №1(5) 2017. — С. 210-219.

Ба автореферати диссертатсия такризхои зерин ворид шудаанд:
1. Умарова Ш. - номзади илмхои филология, котиби илмии Шуъбаи 

илмхои чамъиятшиносии Академияи илмхои ЧУМХ-УРИИ Точикистон 

зикр мекунад, ки муаллифи фишурдаи диссертатсия кушиш ба харч додааст, 

то чойгохи шахсияти таърихии Ибни Синоро дар> контексти гуногуни маводи 

фолклори ва адабиёти китобй муайян намояд. Унвончу дар тахкики мавзуи 

интихобнамудааш ба хадафи хеш комёб шудааст. Дар баробари нишон 

до дани дастовардхои илмии унвончу дар такриз ба баъзе камбуду галатхои 

чузъй ишора шудааст. Дар эроди аввал ь;айд шудааст, ки дар фишурдаи 

диссертатсия чавобан ба гуфтахои Асосгузори сулху вахдати миллй -  Пешвои 
миллат, Президенти Ч,умхурии Точикистон, мухтарам Эмомалй Рахмон дойр 

ба чопи осори Шайхурраис Абуалй ибни Сино, ки дар сахифаи аввали кор 

(мукдддима) оварда шудааст, мувофи^и максад мебуд, агар мухтасаран дар 

бобати баргардон, тарчума, ба нашр омода кардан ва ба табъ расидани 

чандин чилдхои Осори дастрасбудаи Ибни Сино ба забонхои точикй ва русй 

аз тарафи олимони Академияи илмхои Ч,умхурии Точикистон ишорае карда 
мешуд (сах.1).

Дар банди дуюми такризи фишурда ишора мешавад, ки бехтар мебуд, 

агар дар фишурдаи диссертатсия унвончу баъзе мулохизахои худро дар 

бораи робитаи мутакобилаи фолклор ва адабиёти хаттй дар мисоли мукоиса^ 

накду ривоятхо ва ёддоштхо оид ба Ибни Сино, хамчунин таъсири 

хдмдигарии мутуни фолклорй ва адабй дар заминаи маводи тахлилкардааш 
иброз медошт.

Дар эроди сеюм гуфта мешавад, ки муаллиф дар кор дойр ба нусха 

(вариант) ва каринахои накду ривоятхои мардумии марбути Ибни Сино, 

контоминатсияи (махлутшавии) асархои фолклорй ва нисбат додани як асар



ба шахсиятхои гуногуни таърихй баъзе андешахои хешро баён медошт, 

мувофики максад мебуд, зеро тахкикоти у дар заминаи накду ривоятхои 

мардумй ва ёддоштхои таърихй таълиф шудааст. Ва нихоят дар банди охири 

эрод ишора шудааст, ки дар фишурдаи диссертатсия баъзе хатохои техникй, 

услубй ва имлой дида мешаванд. Такриз мусбат аст.

Крдиров F. номзади илмхои филология, ходими иешбари илмии 

Института омузиши масъалахои давлатхои Осиё ва Аврупои АИ Ч,Т дар 

такризи фишурдаи диссертатсия зикр карданд, ки максади асосии унвончу, 

муайян намудани шахсияти таърихии яке аз нобигони Шарк, Абуалй ибии 

Сино ва мукоисаи шахсияти у бо образи ривоятию бадеии у мебошад. Дар 

тахкикоти илмии унвончу шакл ва сохтор ба шакли чиддй оварда шудааст. 

Ба баъзе камбудихои фишурда низ ишора шудааст: дар боби аввалу дуюми 

фишурдаи диссертатсия чумлахои такрорй дида мешавад. Ва эроди дигар, 

иборат аз он аст, ки баъзе номхои олимону мухаккикон ба чанд шакл 

навишта шудаанд (сах. 4, 5 ва 9). Такриз мусбат аст.

Шозиёева Гулмох, номзади илмхои филология, котиби илмии 

Института омузиши масъалахои давлатхои Осиё ва Аврупои АИ Ч,Т дар 

такризи фишудардаи диссертатсия кайд мекунад, ки тахкикоти мазкур 

нахустин кори илмй ба хисоб меравад. Ва якчанд эродро ном мебарад: дар 

мукаддимаи фишурдаи рисола дар сах.2 номи асари Валерий Воскобойников 

танхо ба тарзи тарчумаи точикй оварда шудааст. Лозим меояд, ки унвони 

аслии асар оварда шавад. Ва дар эроди дуюм гуфта мешавад, ки дар 

фишурдаи диссертатсия фолклоршиноси точик Шакармамадов Н. зикр 

наёфтааст, харчанд дорой асархои зиёде рочеъ ба фолклоршиносй мебошад. 

Дар эроди охирони такриз ба фишурдаи диссертатсия ба хатогихои техникй 

ишора шудааст (сах. 5,7,13 ва 15). Такриз мусбат аст.

Мукарризони гайрирасмй дар баробари муайян кардани баъзе эроду 

нуксонхои автореферати диссертатсия (точикй ва русй) мухиммияти 

чанбахои назариявию амалй, навоварй ва дастовардхои шоёни муаллифи 
диссертатсияро низ таъкид кардаанд.
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Интхоби мукарризони расмй ва муассисаи пешбар бо он асоснок 

мегардад, ки онхо мутахассисони бевосита дар сохаи таърихи адабиёт, 

адабиётшиносй ва фолклоршиносй буда, дар ин самт асару маколахои зиёде 

таълиф карданд, ки мазмун ва мухтавои онхо ба мавзуи диссертатсияи мазкур 

наздикй дорад. Муасссиаи такриздиханда яке аз бонуфузтарин муассисахои 

илми сохаи филология дар ч;умхурй ба шумор рафта, бо мутахассисони 

варзидаи худ дар самти тахкику тахлили масоили умдаи адабиётшиносй ва 

фоклоршиносй, таърихй ва таърихи адабиёти точик хеле маъруф гардидааст.

Шурой диссертатсионй таъкид менамояд, ки унвончу дар асоси кори 

анчомшуда муайян намудани заминах,ои таърихии пайдоиши образи 

ривоятии Абуалй ибни Сино, мушаххас намудани симои таърихии Ибни 

Сино дар асоси ёдцоштх,о ва х,одисах,ои вок;еии х,аёти у, нишон додани накдш 

ривоятх,о дар муайян намудани шахсият ва мусаввараи (образ)-и Ибни 

Синоро дар доираи маводи гирдовардааш ба таври васеъ мавриди тахкику 

баррасй карор додааст.

Пешниход шудааст, ки омузиши амики заминах,ои таърихии пайдоиши 

образи ривоятии Абуалй ибни Сино ва нишон додани накдш ривоятх,о дар 

муайян намудани шахсият ва мусаввараи (образ)-и у яке аз масъалахои 

мухимми адабиётшиносй ва фолклоршиносй ба шумор меравад. Чунин тарзи 

тахлилу тадкики наклу ривоятхо, ёддоштхо, асархои бадей дар бораи Абуалй 

ибни Сино метавонад минбаъд барои мушаххас намудани симо ва сиришту 

сиголи дигар намояндагони машхури фархднги точик истифода гардад.

Ахаммияти назариявию амалии тадкицот бо он муайян карда мешавад, 

ки тахкику тахлили системавии ривоятх,ои халк;й ва осори таърихию 

тазкиравй, дар муайян намудани образ, шахсият, портрет ва характери 

Абуалй ибни Сино накш доранд, маводи пешних,одшуда барои тах,ияи 

китобх,ои дарсй мувофик; аст ва инчунин метавонад дар курсх,ои махсуси 

омузишии фолклоршиносй ва адабиётшиносй мавриди истифода к;арор 
гирад.
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Маводи диссертатсияи илмй барои таълими х,аёт ва фаъолияти 

Шайхурраис ибни Сино дар тамоми сатхдои таълим ва дар курской махсуси 

омузиши ахдммияти аввалиндарача дорад. Диссертатсия инчунин барои 

илмх,ои таърих, санъатшиносй, рассомй ва мардумшиносй маводи хуби 

илмиро дар омухтани шахсияти Ибни Сино пешниход менамояд.

Мазмуни диссертатсия инчунин дар мавриди навиштани китобхои 

таълимй метавонад ба инобат гирифта шавад.

Бо дарназардошти мак;сади асосии пажухиш ва дар заминаи х,алли 

вазифах,ои диссертатсия масъалахои асосии зерин барои химоя пешниход 

гардидаанд: образи ривоятии Абуалй ибни Сино заминах,ои вок;ей дошта, 

мухимтарин хислату х,унарх,ои уро муаррифй мекунад; ёддоигщои шогирдону 

хдмзамонон ва ходисах,ои вок;еии х,аёти Ибни Сино муътамадтарин мавод 

барои мушаххас намудани симои таърихии у ба х,исоб мераванд; дар муайян 

намудани шахсият ва мусаввараи (образ), сиришту хисол (характер)-и Ибни 

Сино маълумоти тазкирах,о, сарчашмах,ои илмию таърихй ва ашъори бадей 

накдш махсус доранд; ривоятх,ои халкд хамчун мух,имтарин воситаи 

интиколдихандаи иттилоот дар бораи Сино ба х,исоб рафта, чун асоси 

образофаринй барои ашъори бадей дар бораи у хидмат кардаанд.

Дар раванди тахдик; осори илмии мухакк;ик,они хоричию дохилй ба 

таври зайл мавриди омузиш к;арор дода шудаанд: дар баррасии масоили 

алохдцаи илмй-оммавй ва илмй-тахк;ик;отй осори С. Айнй, А. Мирзоев, 

Алимардонов А. ва Додалишоев Ч,., Гавхарин С.С., Обидов Д., Рабиев Ч,., 

Сагадеев А.В., С. Нафисй, Семенов А.А., М. Субхй; дар намунах,ои осор ва 

ашъори бадей Сотим Улугзода, В.Воскобойников, М.К,аноат., Д. Обидов; дар 

намунаи осори таърихй Носири Хусрав, Низомии Арузии Самаркдндй, С. 

Айнй, А.Мирзоев, С.Улугзода, Рахим Х,ошим.

Натичах,ои тахк,ик,от дар амал барои илми филологияи точик маводи 

навро дар масъалаи синошиносй пешниход мекунанд ва барои тахдили дигар 

тарафхои х,аёт ва эчодиёти Шайхурраис рох, мекушоянд. Бар замми ин, усули 

тахдили образу портрет дар асоси накду ривоят^о, ки нахустин маротиба ба



таври густурда истифода гардид, метавонад минбаъд барои мушаххас 

намудани симо ва сиришту сиголи дигар намояндагони машхури фархднги 

точик истифода гардад.

Сахми фардии мухаккик Дар он зохир мегардад, ки у анкариб дар 

муддати 8 сол дар баробари фаъолияти кори ба гирдоварии мавод, омузиши 

асархои илмй, таснифи маводи гирдовардашуда ба гуруххои муайянгардида 

ба кори илмй машгул гардида, дар ин самт маколахои илмиро таълиф 

намудааст.
Чдласаи Шурой диссертатсионии 6D.KOA-040-H назди Института 

забон ва адабиёти ба номи Абуабдулло Рудакй АИЧ.Т рузи 20 декабри соли 

2018 дар бораи ба Ниёзова Махина Тешаевна до дани дарачди илмии номзади 

илмхои филология карор кабул кард.

Хднгоми гузаронидани овоздихии пинхонй дар Шурой диссертатсионй 

аз шумораи умумии 16 нафар аъзои Шурой диссертатсионй, 13 нафар 

иштирок доштанд, ки аз онхо 7 нафар аз руйи ихтисоси 10.01.03 -  Адабиёти 

халкхои кишвархои хоричй (адабиёти точик) мебошанд. Натичаи овоздихй: 

«тарафдор» - 13 нафар, «зид» - нест, «баргахои беэътибор» - нест.

Раиси Шурой
диссертатсиони, 
доктори илмхои ф]

Котиби илмии Шу 
диссертатсионй, н 
илмхои филология

узви вобастаи АИ

Хршимова X. А.

Рахматуллозода С.
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