
ТАк;ризи

мук;арризи расмй ба рисолаи номзадии Исмоилов Фаредун 

Хучак;улович дар мавзуи «Сарчашма?^ои фолклории ?̂ аёт ва энодиёти 

Абуабдулло?^и Рудакй» барои дарёфти даранаи илмии номзади илмхои 

филология аз руи ихтисоси 10.01.09 -  Фолклоршиносй

Омузиш ва пажух,иши робитаи адабиёти гуфторй (фолклорй) ва 

адабиёти навишторй яке аз масъала^^ои мубрами илмх,ои фолклоршиносй 

ва адабиётшиносй ба х,исоб меравад. Ба ин васила, аз як тараф 

сарчашмаи асосии эчодиёти тамоми адибон фолклор ва суннатх,ои 

мардумй бошад, аз тарафи дигар дар зиндагй ва баъди даргузашти 

адибон дар байки мардум накду ривоятх,ои во^ей ва бофтаю сохтае дар 

бораи ондо вирди забои мешаванд. Бо гузашти замон бархе аз ин гуна 

матнх,о (рочеъ ба адибони машдур) ба осори таърихй, адабиётшиносй низ 

род меёбанд ва бархе дар хотираи мардум мемонанд, ки бо диди илмй 

иажух^иш намудани ин гуна осор барои донистани рузгор ва осори адиб 

мухим аст.

Аз осори гаронба^^ои сардафтари адабиёти форсии дарии точ,икй 

устод Рудкй то рузгори МО кам боь^й мондааст. Ба ин ч;и?^ат дар чизеро, ки 

дар бораи ин шоири нобига иайдо шавад, омухтан мух,им аст. Рисолаи 

Исмоилов Фаредун Ху^ак;улович дар мавзуи «Сарчашмадои фолклории 

даёт ва э^^одиёти Абуабдуллоди Рудакй» ба дамин масъала бахшида 

шуда, аз мукаддима, се боб, хулоса ва федристи адабиёт иборат аст. 

Муаллиф дар мукаддима оид ба мубрамй, дарач;аи омузиш, объект, 

предмет, дадаф, методология, навгонй, адаммияти назарию амалй, 

пешнидоди масъаладо барои дифоъ, садми худ ва натичадои аз пажудиш 

гирифтаашро баён намудааст.

Боби аввали рисола «Рузгор ва чедраи Абуабдуллоди Рудакй дар

ривоятдои мардумй” ном дошта, аз дафт фасл иборат аст. Муаллиф дар

фаслро мувофик;и мазмуни ривоятдои мавч;уд табакабандй намуда,
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онх^оро ба риштаи пажу^^иш кашидааст. Дар фасли аввал “Ривоят:?^ои 

мардумй оид ба зодго?^ ва овони кудакии Абуабдуллох,и Рудакй”, дар 

фасли дуюм “Муносибати Абуабдулло^^и Рудакй бо амирони Сомонй дар 

ривоятх,ои мардумй”, дар фасли сеюм “Симои Рудакии шоир ва х,аким 

дар ривоятдои мардумй”, дар фасли чорум “Симои Рудакии ошик; дар 

ривоят^^ои мардумй”, дар фасли панч;ум “Нобиноии Рудакй дар 

ривоятх^ои мардумй”, дар фасли шашум “Назари мардум оид ба мазор ва 

^^ойи дафни Рудакй”, дар фасли х,афтум “Ривоятдои мардумй дар бораи 

авлоди Рудакй ва муносибати онх,о ба шахсияти шоир»-ро бо мисолх,о 

та^^кик; намудааст. Хуб аст, ки мудак;к;и1<; дар атрофи х,з.р ривояти мардумй 

назари худро мегуяд. Ривоятдои аз байки мардум сабтшуда ва ривоятх,ои 

дар сарчашмах,о бударо му1̂ оиса карда, хулосах,ои худро баён менамояд. 

У ривоят^^ои «Дех,аи Рудак ва Рудакй», «Рудакй аз дедаи Рудак буд», 

«Рудакии ободкор», «Абулх,асаии Уфорй», «Абулдасани Панчрудй»-ро 

оварда, нак;ли мардумро нисбат ба зодгох, ва кудакии у шарх, меди^^ад. 

Ривоятдои аз чониби пажудандагон сабтшударо бо ривоятх,ои дар 

сарчашмах,о мавчуд му^оиса мекуиад. Аз ч;умла аз ривояти тазкираи 

«Лубоб-ул-албоб»-и Мух,аммад Авфии Бухорой, ки оиро баъдан 

Абдуррах,мони Ч^омй низ б о андак дигаргунй дар фасли х,афтуми 

«Бах,ористон»-и худ зикр намудааст, ёдовар мешавад. Дар ин маврид аз 

гуфтахои С.Айнй ва А.А.Семёнов низ ёдвар мешавад (дисс. с. 24-25).

Дар рафти кор ривояти мардумии «Буи ^уи Мулиён»-ро бо мук;оиса 

аз “Ча?^ор мак;ола”-и Низомии Арузии Самаркандй та?«;ь̂ и1<; менамояд. 

Зимнан ривоятх,ои «Рудакй ва Шох, Исмоили Сомонй», «Рудакй шоири 

амири Бухоро», «Рудакй ва А^мади Сомонй»-ро оварда, назари худро 

дар бораи он}^о баён месозад. Маълум мешавад, ки ^ар кадоме аз ин 

ривоятх^ои мардумй аз мах^бубияти Рудакй дар байни омма ?^икоят 

менамояд. Муаллифи рисола дар фаслх,ои ^удогонаи боби аввал 

ривоятх^ои «Дар х;а^ви устои зинсоз», «Табиби машх^ур», «Рудакй табиби 

бузург», «Дустдори духтарони зебо», «Шоири нобино», «Кури 

модарзод», «Асои пирй», «Муллох^ои Х,авой», «^^ойи ]^абри Рудакй»,



«Хона»;ох,и Рудакй», «Мазори Рудакй дар Пан^руд», «Мазори 

бузургвор», «Авлоди Муллодои Х,авой», «Авлоди Абул^^асани Рудакй»- 

ро мавриди баррасй к;арор дода, дар кадом маврид?^о гуфта шудани 

он?^оро баён намудааст.

Дар фасли пан^ум муаллиф дар асоси ривоятх,ои мардумй оид ба 

нобиноии шоир бах,си мантив;й менамояд: “Чи тавре ки аз маъхазх,ои 

илмиву адабй маълум гардид, масъалаи нобиноии Рудакй дар осори 

хаттй маълумоти мухталифро фаро гирифта, тад 1̂ ик,отчиёни ин масъала 

ба ду гуру}^и мукобил чудо шуда, аь;идах,ои гуногунро пешни^^од 

кардаанд. Бояд тазаккур дод, ки масъалаи биной ё нобиноии Рудакй 

наметавонист аз мадди назари мардум дар канор монад.

Дар ин хусус дар байни халь;- низ а^идаву маълумоти зиёд мавчуд 

мебошад. Оид ба ин масъала як силсила ривояту на»;л?^ои мардумй, ки аз 

байни мардумони дех,оти Панчруд, Шинг, Колхозчиён, Резан, Некнот, 

Кулолй, Зери Х,исор, Пагна, Вен, Порвен, Зимтут ва гайра чамъоварй 

шудаанд, маълумоти арзишмандеро дучор омадан мумкин аст. Дар ин 

бахши ривоят^^о низ, чун дар адабиёти хаттй, ба^^су мунозира ва акидах,ои 

хал^ мухталиф баён ёфтааст. Бар асоси тах,лил, ривоятх,ои ин бахшро аз 

руйи мазмун ва му^^тавояшон ба ча:?̂ ор гуру?; так;сим кардан мумкин аст, 

аз чумла:

• Рудакй нобинои модарзод буда, аммо табъу ?^унари худодод

дошт;

• Нобино кардани Рудакй дар давраи иирй аз тарафи 

душманони мутаассиб;

• Рудакй як чашмаш нобинои модарзод буда ва шоири бодавлат 

будааст.

• Дар давраи иирй х,амчун бемории авлодй нобино гардидани 
чашмони Рудакй.

Ва ин чах,ор андеша ма^^сули ривояту нак,л?^ои мардумианд, ки 

андешаву тахайюлоти худро бофтаву дар баъзе маворид аз забони



дигарон шунидаи гуяндагон баён ёфтааст. Чунончи, дар ривояти «Шоири 

нобино», гуянда Абдурра?^мон Нуров (таваллудаш 1900) аз дех,аи 

Пан^руд, ба чунин андеша аст: Рудакй шоири нобино буд ва ин ривоятро 

аз забони дигарон шунидааст” (дисс. с. 46-47).

Ба гуфти муаллифи рисола: «дар ривоятдои марбута масъалах^ои 

мухталиф баён ёфтааст, ки то андозае шахсият, симо, кору амал, даврони 

кудакй, муносибату муоширати у бо амирони Сомони, чех,раи шоирй ва 

низишкии вай ва х,амчунин, симои Рудакии ошик; зо^ир мегардад. 

Инчунин, масъалах,ои нобиноии Рудакй аз назари мардум, мазору 

мадфани шоир ва муносибати авлодони Рудакй нисбат ба шахсият ва 

эх,тироми шоир дар ин осори мардумй во^еиву самимй тасвир шудааст, 

ки барои омухтани ^аёту ах,воли у.мух,иманд» (дисс. с. 71).

Боби дуюми рисола “Абуабдуллох,и Рудакй ва адабиёти шифох,й” 

унвоп дошта, аз шаш фасл иборат аст. Дар фасли аввал “Бозтоби 

махлукоти асотирй дар шеъри Абуабдулло??,и Рудакй”, дар фасли дуюм 

“Зарбулмасалу маколх^ои мардумй дар шеър^^ои Абуабдуллох,и Рудакй”, 

дар фасли сеюм “Истилох,оти фолклорй дар ашъори Рудакй”, дар фасли 

чорум “Чистон ё лугз дар ашъори Абуабдуллох^и Рудакй”, дар фасли 

панч,ум “Марсия дар эч,одиёти Абуабдулло>^и Рудакй”, дар фасли шашум 

«Че)^ра:?^ои асотириву фолклорй дар шеъри Абуабдуллоз^и Рудакй” 

мавриди тахки!; 1̂ арор гирифтааст. Аз баррасии муаллиф маълум 

мешавад, ки бархе аз ин масъалах,ои дар ин боб баён намудаи у ^аблан аз 

^^ониби Ш.Х,усейнзода ва дигарон тавдик; шудааст, ки дар ин бора худи у 

чунин ёдовар шудааст: “Ро^еъ ба таъсириазирии адабиёти хаттй аз 

фолклор профессор Шарифч;он Х,усейнзода тадь;ик;оти хуберо дар мисоли 

«Рудакй ва фолклор» анч;ом дода, се тарзи истифодаи зарбулмасалх,оро 

дар ашъори ин шоир баррасй намудааст” (с. 84). “Х,амчунин, 

пажу?^ишгарони дигар чун А. Афсах,зод, И. С. Брагинский ва дигарон дар 

ин хусус ишорах,о доранд, ки дар мав;олаву асарх^ои худ вижагих,ои 

корбурди мак,олу зарбулмасалх,оро дар шеъри Рудакй дарёфт намудаанд” 

(с. 84).
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Дар ин маврид муаллиф аз онх,о и1̂ тибос оварда, назари ощ оро 

такрор менамояд ва мавриди истифодаи он зарбулмасалх,оеро, ки он?^о 

дар осори Рудакй тах,к;ив; намудаанд, меорад. Дар х,олати такрори 

таади 1̂ и як масъала му^^аедиь; бояд андешаи илмии тоза медошт, бевдр  

буд. Аз пажух,иши Ф.Исмоилов маълум мешавад, ки дар осори Рудакй 

истило^^оти фолклорй ва ба хусус жанри марсия чойго^и вижае доштааст. 

Муаллиф кушиш намудааст, ки андеша^^ои хешро дар пайвастагии 

фолклор мавриди та̂ Б̂;ив; карор дих,ад ва назари хешро баён намояд.

Вале дар идомаи пажух,иш ^^ангоми баррасии ду матни чистони 

Рудакй мух,ак;к;ик; аз асли мав;сад дур шуда истилох,и чистон ва лугзро дар 

лугатнома^^о ва осори илмии дигарон шар^ медих,ад (с. 102-107). Хуб 

мебуд, ки бештар дар атрофи масъала сух,бат мекард.

Ба гуфти муаллифи рисола Рудакй “че^^рах,ои асотирии дев, аждах,о, 

шайтон, симург, чин, парй ва гайраро дар якчанд абёти хеш зикр 

намудааст, ки ин калимот дар байте ба маънии аслй ва дар ч;ойи дигар 

ма^озан истифода шудаанд” (с. 74).

Баъдан муаллиф дар фасли шашуми боби дуюм ба ном^ои маш^^ури 

таърихй ва асотирй ишорат мекунад, ки онх,о дар байни мардум машх,ур 

мебошанд. Устод Рудакй ин образ^^ои мардумиро чун талмех, мавриди 

истифода карор додааст, ки мудак;Б;иь  ̂дар ин бора чунин ёдовар шудааст: 

“Дар ашъори у х,ама гуна ёдгорих,ои таърихиву асотирй, бахусус, ^ойдои 

таърихй, ёдгорих,ои таърихй-^угрофй, чех,рах,ои таърихй, симох,ои 

асотирй - афсонавй, унсур^^ои асотирии тахайюлй, зикри номи ч;ирм?^ои 

осмонй ва гайра инъикос ёфтаанд. Рудакй дар осори хеш образ^^ои 

фолклориву таърихии Дотами Той, Лукмони Х,аким, Кисро (Хусрави 

Парвиз), Рустам, Сифандиёр (Исфандёр), Сом, Лайливу Ма^нун, Юсуф 

ва Зулайхоро истифода намудааст ва чунин ишороти шоир гуво}  ̂ бар 

онанд, ки таърихияти шеъри у нидоят дар пояи баланд аст” (с. 114).

Боби сеюми рисола “Ч,ашну маросимх^о ва бовар^^ои мардумй дар 

шеъри Абуабдуллох^и Рудакй” аз се фасл иборат буда, дар фасли аввал 

«Тасвири ч;ашнх,ои Наврузу Мех,ргон дар ашъори Абуабдулло^^и Рудакй”,



фасли дуюм «Инъикоси одобу русуми азодорй дар шеъри Абуабдулло?^и 

Рудакй”, фасли сеюм «Инъикоси бовар^^ои мардумй дар ашъори 

Абуабдуллох,и Рудакй”-ро та?;к;и1<; намудааст. Агарчи ин нукта^^о аз 

т^ониби дигарон мавриди баррасй карор гирифтааст, вале муаллиф 

кушиш менамояд, ки ин масъала^оро бо фарх,анги суннатии мардум дар 

пайвастагй омухта, назари худро баён намояд. Ба гуфти муаллифи рисола 

расму ойин, ^^ашну ид^ои мардумй, маросими азодорй, дар асоси 

мушо?^идах,о ва тачрибат^ои вокеии шоир дар заминаи х,аёти и^^тимоиву 

таърихии хал1; баён ёфтааст.

Рисоланавис дар асоси маводи тавдикии худ хулосах,ои даркорй 

бароварда, та?«;лили бештар намудани масъаларо ёдовар мешавад. Аммо 

дар рисола нуксонх^ое ро?  ̂ ёфтааст, ки барои бех,буди корх,ои ояндаи 

пажуданда бархе аз онх,оро ёдовар мешавем:

1. Дар асл «Мубрам будани мавзуъи та^^кикот» (с.4) ин нуктаи 

назарй буда, дар он бояд мох,ияти мавзуъ шар;^ меёфт, вале ба таври 

конеъкунанда шарх, наёфтааст.

2. Дар “Дарач;аи коркард шудани мавзуи тах,1;иБ;от” сатри аввал 

зиёдатй аст (с. 5).

3. Муаллиф мегуяд, ки “Д.Обидов ривояту накд^^оро бо 

калимаву иборах,ои адабиёти китобй мувофиь; намудааст, ки ба назари 

МО, ин кор то х,адде хусусияти фолклории чунин матн^^оро аз байн 

мебарад” (с.7). Ин назари муаллиф шар^^и илмй мехо^^ад.

4. “Х,адаф^ои тах,1;икоти диссертатсионй” (с.9) хато аст, чунки 

дар рисола маъмулан як х,адаф (ё максад) та}^к;и1; шуда, вазифа?^о бештар 

мешаванд. Дар айни замон дар с. 15 “Максади асосии нажух,иш ва х,алли 

х,адаф^ои диссертатсия талаби пешних,одва)^имояи масъалах,ои асосии 

зеринро ба миён овард” такрори с. 9 аст.

5. Дар с. 65-66 ба^с дар бораи Мулло Холма^мад ва Х,азрати 

Алй аст, аммо ба сарчашмаи он ишора нашудааст, ки аз куч;ост.

6. Дар с. 75 аз К;.Рустам и^тибос аст. Дар «Фех^ристи адабиёт» 

бояд «Сарсухан»-и эшон чудогона оварда мешуд.



7. Дар с. 77 иь;тибос аз О.Муродов дар бораи «парй» бо осори 

Рудакй ночаспон аст.

8. Дар с. 83-93 оид ба зарбулмасал ва ма^олх,о дар ашъори 

Рудакй ба}^с шуда, ки дар ин бора дар асар?^ои Р.Рах,монй солх,ои 1998 ва 

2008 гуфта шудааст, вале муаллиф аз он?^о бехабар аст.

9. “Фех,ристи адабиёт” ба “сарчашма}^о” ва “адабиёти илмй” 

^удо шуда, }^амагй 124 номгуйро дар бар мегирад. Аз ин 107 номгуйи он 

сарчашма ва адабиёти илмй аст, ки хеле кам аст.

10. Дар сарчашма аксари асархо марбути адабиёти илмй аст 

нигар ба шумора^ои 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ва гайра.

11. Номи пажух^андагон дар “Фе^^ристи адабиёт” чандгуна 

омадааст. Мисол: “Амонов, Ра^^аб.”, “Негматов, Б .”, ки иштибо^ аст.

12. Дар асари илмй маъмулан унвони “Донишномаи Рудакй” ё 

“Энсиклопедияи советии точ;ик”-ро намеоранд, балки ба муаллиф ва 

мак;олаи дохили он ишора менамоянд. Мисол: Обидов, Д. Авлоди Рудакй 

// Донишномаи Рудакй / Д.Обидов. -  Душанбе: ПЗАД, 2008. -  С. 72.

13. М.Муллоа:?^маод яке аз рудакишиносон ба }^исоб меравад, 

вале аз у факат як асар аз интернет истифода шудаасту халос, ягон асари 

дигари эшон дар “Фе^ристи адабиёт” нест.

14. Дар рисола аз асарх;ои Р.Ра^^монй, ки дар онх,о оид ба 

фолклор ва Рудакй ишора^о мав^уд аст, истифода нашудааст. Мисол: 

“Тачрибаи рузгор” // Мардумгиё?^. -  1993. -  №1; “Рудакй ва фар}^анги 

ниёгон” Париж, 1998; “Пайванди суннатх,ои бостонй ва оин}^ои Сомонй 

дар осори Рудакй”, Те^^рон, 1378х,. (1999); «Проблемы устной поэзии и 

прозы в творчестве персоязычных народов» М., 2000; «Биёед, допиши 

шифо^^ии мардуми ориёитаборро гирд оварда, гиромй дорем», 

Мардумгиё?^, 2003, ]Ч°1-2; «Рудакй ва фарх,анги мардум”, Душанбе, 2008; 

“Э^одиёти гуфтории мардуми то^ик”, Душанбе, 2008; “Нишона]>^ои 

фарх^анги мардум дар «Таърихи Бухоро»-и Наршахй”, Ху^анд: Ношир, 

2014 ваг.



Умедворем, ки муаллиф ?^ангоми нашри рисола дар шакли китоб 

нуксонх^ои онро бартараф намуда, дар ^одаи илми фолклоршиносй ба 

таври чиддй к;адам мегузорад.
Муаллиф дар асоси пажух,иши худ хулосаи дуруст баровардааст, ки 

яке аз сарчашмах,ои асосии ашъори Рудакй ин осори фолклорй ва 

суннатх^ои мардуми гузашта ва замени худи шоир мебошад. Дар мачмуъ 

рисолаи илмии Ф.Исмоилов барои рудакишиносй ах,аммияти мух,имми 

назарй ва амалй дошта, барои пажух,иши бештар ва ами^тари рузгор ва 

осори ин шоири нобига хидмат хохад намуд.

Бо вучуди нук;сонх,ои дар боло зикршуда, рисолаи Исмоилов 

Фаредун Хуг^акулович дар мавзуи «Сарчашма?^ои фолклории хаёт ва 

эчодиёти Абуабдулло^^и Рудакй» кори ан^омёфтаи илмй буда, фишурдаи 

рисола, мак;олах,ои чопшуда му}^тавои рисоларо ифода намуда, ба 

талаботи КОА назди Президенти Ч,умх,урии Точ;икистон чавобгу аст ва 

муаллифи он барои дарёфти дара^^аи илмии номзади илм^ои филология 

аз руи ихтисоси 10.01.09 -  Фолклоршиносй сазовор аст.

Мукарризи расмй,

Доктори илмх,ои филологй, 

пофессор Р.К .̂ Радмонов

е-та11: г а уг аЬ то  п@та11. г и 

тел :919890208

Нишонй: ш. Душанбе, хиёбони Рудакй, 17
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