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ТАКРИЗИ
муассисаи так;риздиханда ба диссертатсияи Исмоилов Фаредун 
Хунакулович дар мавзуи «Сарчашмах,ои фолклории хаёт ва энодиёти 
Абуабдулло:?^и Рудакй» барои дарёфти даранаи илмии номзади илм^ои 
филологй аз руйи ихтисоси 10. 01. 09 -  Фолклоршиносй

Абуабдулло?^и Рудакй х,амчун шоири боистеъдод ва шахсияти 
маъруфи таърихй аз замени зиндагиаш ва пас аз он, то замени мо бо 
номи неку ашъори мондагораш вирди забони хосу ом к,арор гирифтааст. 
Дар хусуси шахсият, х,унару истеъдоди фардй, хислат^ои на^иб, афкори 
бикру шевои содаву дорой манти^и бузурги у аз давраи рузгораш то ба 
х,ол осори зиёди гуфторй, илмиву фарх,ангй эч;оду интишор гардидааст. 
Ин масъала аз замони Сомониён ва пас аз он дар ^еч давру замон?(;о 
мавкуф гузошта нашуда, баръакс аз як сада ба садаи дигар зиёда ва 
доманадортар мегардад. Чунки устод Рудакй нахуст шоирест, ки ба 
чанбах,ои мух,имми адабиёт, махсусан, бо анвоъи гуногуни адабй, 
тавонистааст эчодиёташро ганй гардонад. Аз ин ч;ост, ки уро бо 
унвонхои бузурги адабй, ба мисли “устоди шоирони Ач;ам”, “поягузори 
адабиёти классикии форсии то^икй”, “Одам уш-шуаро» ва гайра 
мушарраф донистаанд. Бо вучуди чунин тавач,ч;у^ ба ^аёту фаъолияти 
Абуабдуллох,и Рудакй, х,ануз ^ам масъалах^ои номуайян дар бораи ин 
нобигаи илму адаб мавчуданд, ки пажух,иши жарфтари онх,о вазифаи 
ояндаи илм^ои мухталиф, аз ч;умла улуми фолклоршиносй ва 
адабиётшиносии то^ик мебошад.

Дар миёни сарчашма^^ои рузгор ва осори Абуабдулло^и Рудакй 
накду ривоят^о ва ёддошту х,икоях,ои мардумй ч;ойгох,и махсусро ишгол 
мекунанд, ки новобаста аз гирдоварй ва мавриди пажух,иш?^ои чузъй 
к;арор гирифтанашон, ?^ануз х,ам ба таври комил ва илмй омухта 
нашудаанд. Аз он ч(умла, муайян намудани на^ши ривояту накд^^ои 
мардумй дар мушаххас сохтани шахсият, муносибати у бо шо)^они 
Сомонй, х,унару истеъдод, масоили нобиной, х^акимй, ошик;й, даврони 
кудакиву наврасй ва соири хислатх,ои х,амидаи инсонии Абуабдуллоди 
Рудакй ба пажух,иши васеъ ва густурда ниёз доранд. Илова бар ин, 
ч;анбаи таъсирпазирии ашъори у аз осори шифо^й ва баръакси он, 
алокамандии осори гуфтории хал1; бо нигошта^ои шоир ба таври бояду 
шояд омухта нашудааст. Масъалаи дигари мавриди тава^чу?^ бозтоби 
^^ашн̂ ^ои миллии ниёгон ва боварх,ои мардумй дар шеъри Рудакй 
мебошад, ки пажух,иши он ба таври илмй боиси тах^вияти х,уввияти 
миллй ва арч;гузоштан ба таъриху фарх,анги гузаштагонамон мегардад, 
ки низмто х,адде омухта нашудааст. Х,амчунин, шахсияти ривоятиву



таърихии Абуабдуллох^и Рудакй дар мукоиса гузошта нашудааст ва 
умумияту фар1̂ ияти ин ду че?^ра ташхис нагардидааст. Чунин масъалах,ои 
марбут ба шахсият ва рузгору осори Абуабдуллох^и Рудакй аз зумраи 
масоили ^^алталаби улуми фолклоршиносй ва адабиётшиносии точ;ик 
мебошанд ва диссертатсияи барои такриз пешни^^одшудаи унвон^у 
Исмоилов Фаредун Ху^а1̂ улович бо унвони “Сарчашма^ои фолклории 
5̂ аёт ва энодиёти Абуабдулло^^и Рудакй” ма^ з̂ чун икдоми боварибахщ 
дар пажух,иши густурдаи ощ о ба шумор меравад. Муаллифи 
диссертатсия дар мадди аввал, сарчашмах,ои дастрас, маводи мух,имми 
илмй ва тадк;икотиро омухта, дар муайян намудани шахсият ва х,унару 
истеъдод, ч;анбах,ои дигари рузгор ва эчодиёти Рудакй то андозае даст 
ёфтааст.

Дар шар?^и мух,иммияти мавзуи диссертатсия мо бо муаллиф 
х,ама1̂ ида х,астем, зеро муайян намудани шахсияту рузгор ва ашъори 
Абуабдулло:?^и Рудакй ба таври куллй дар заминаи накду ривоятх,ои 
мардумй ва осори китобй талаби илм^^ои фолклоршиносй ва 
адабиётшиносии имрузаи точ;ик аст. Дар х,аллу фасли масъала?^ои 
марказии пажух,иши илмй муаллйф аз тарзи нави асли илмй, яъне 
истифодаи маводи фолклорй х,амчун воситаи ташхис истифода 
намудааст, ки он ба раванди баррасии ма1̂ саду вазифах,ои илмии ба 
накша гирифташуда мувофи^ати пурра дорад.

Навгонии илмии та:?̂ «;ик;оти диссертатсионй дар он зох^ир мегардад, 
ки рисолаи пешних,одшуда к;адами аввалин дар омузиши нак;ши 
ривоятх,о, ба максади боз х,ам бех,тар ва да1̂ ик;тар муайян намудани 
санахои таърихй ва }^аётии даврони Рудакй, муь^оисаи онх,о бо ашъори 
шоир, мах;орати шоир дар истифода аз дурдонах^ои мардумй ва таъсири 
бевоситаи фолклорй мардумй точ;ик ба х,унари эч;одии у мебошад. Дар 
доираи чунин тах,лил бори аввал дар илмх,ои фолклоршиносй ва 
адабиётшиносии точ;ик наь^ши ривоятх,о дар муайян намудани дара^аи 
х,унармандии шоир, шахсият ва хулк;у симои у тах,лил гардида, таъсири 
тарафайни ашъори шоир ва осори шифо)^й муайян шудааст.

Ахаммияти назарии та »̂;ик;оти диссертатсионй ба он равона 
шудааст, ки натич,а}^ои тахдил ва тарзи пажух,иш дар рисола арзиш^^ои 
махсуси назариро барои илмх,ои фолклоршиносй ва адабиётшиносии 
то^^ик пешниход менамояд. Аз чумла, дар диссертатсия нахустин 
маротиба се тарзи зерини тахдили хаёт ва эч,одиёти шоир ба рох монда 
шуданд, ки барои пажухишхои минбаъда хамчун усули назарй истифода 
шудани онхо мувофик;и мак;сад мебошад:

1) Мукоисаи вок;еахо ва санахои ривоятхои мардумй дар бораи 
Рудакй бо санахои вок;еии хаёти шоир ва тасдив; ё инкори мавч;удияти 
вок,еии онхо.

2) Тахлили хунар ва истеъдоди шоир дар масъалаи истифода аз 
намунахо, асотир, гуфтор, иборахои рехта, зарбулмасалу ма1̂ олхо, 
чехрахои асотирй ва амсоли инхо, ки нишондихандаи хунари у, аз як



тараф ва нишондих,андаи сабаби маъруфияти у дар миёни омма, аз 
тарафи дигар, гардиданд.

3) Та?^лили ч[ойгох,и ч;ашну маросим^^о ва боварх,ои мардумй дар 
ашъори Рудакй х,амчун намунаи дониш ва ифтихори баланди миллии 
шоир, ки арзиши бузурги тарбиявй ва маърифатиро доро мебошад.

Х,амин тавр, к;имати аслии назарии диссертатсия дар тахдили 
гурух,бандии ривоятх,ои мардумй, дар муайян намудани шахсият ва 
х,унару истеъдоди Абуабдулло^и Рудакй, аз як тараф, ва та^лили ?^унари 
шоирии Рудакй дар заминаи истифодаи мох,ирона аз адабиёти шифох,й, 
аз тарафи дигар, зо?^ир мегардад.

А:^аммияти амалии та5̂ ки«;от аз он бармеояд, ки маводи дар 
диссертатсия тах,лилшуда метавонад ба таври дастрас ва сода дар 
таълиму тадриси хонандагони мактабх,ои миёна ва олии Ч,ум?^урии 
Точикистон истифода гардад, зеро он барои та^ияи китобх,ои дарсй 
мувофик; аст ва инчунин, метавонад дар курс^^ои махсуси омузишии 
фолклоршиносй ва адабиётшиносй мавриди истифода 1̂ арор гирад.

Муз^тавои диссертатсия бароц илмх,ои таърих, санъатшиносй ва 
мардумшиносй низ маводи хуби илмиро барои омухтани шахсияти 
Абуабдулло^^и Рудакй пешкаш менамояд.

Диссертатсияи мазкур аз муь^аддима, се боб ва шонздах, фасл, 
хулоса, фе^ристи адабиёт ва руйхати гуянда:?^о иборат мебошад.

Дар муь;аддима муаллифи диссертатсия дар бораи мух,иммияти 
мавзуи тах,кик;шаванда, та^^лили дара^аи пажух,иши он, мак;сад, 
вазифах,о, навовари^^ои илмй, асоси методологй ва х,адафу вазифа?^ои 
тад1̂ ик;от ва арзиш^^ои назариву амалии он мулох,изаронй намудааст.

Боби якуми диссертатсия “Рузгор ва че̂ р̂аи Абуабдулло^и Рудакй 
дар ривоятх,ои мардумй” унвон дошта, ривояту накд^ои омиёнаи то^ик 
дар :?̂ афт фасл та:?^лилу баррасй шудаанд. Дар фаслх,ои чудогонаи ин боб 
масъалах,ои мудимми марбут ба рузгор ва шахсияти Рудакй аз назари 
ривояту нак;л^ои мардумй мавриди иажу^иш карор гирифтааст.

Боби дуюми диссертатсия, ки “Абуабдулло^и Рудакй ва адабиёти 
шифо:?̂ й” номгузорй шудааст, аз шаш фасл иборат мебошад. Дар ин боб 
масъала:?^ои таъсирпазириву алоБ;амандии ашъори Рудакй бо осори 
шифо^^й, ч;анба}^ои фолклории эчодиёти шоир бо мисолу далел?«;о тадлил 
карда шудаанд. Муаллифи диссертатсия барои исботи афкораш аз 
ашъори шоир ва эчодиёти шифо:?^й мисол?^о оварда, ^^амчунин дар 
маврид^^ои зарурй онх,оро мук;оиса намудааст.

Боби сеюми диссертатсия та^ти унвони “Тасвири чашну маросим^̂ о 
ва бовар^ои мардумй дар шеъри Абуабдуллох,и Рудакй” к;арор дода 
шудааст, ки дар он та^лили масъала^^ои марбут ба унсурх,ои улуми 
фарх,ангшиносй, мардумшиносй, адабиётшиносй ва фолклоршиносии 
алок;аманд бо ашъори устод Рудакй ба анч;ом расида, аз ча^ор фасл 
иборат мебошад. Дар фаслх,ои ч;удогонаи ин боб муаллиф кушиш 
намудааст, ки ч;анбах,ои ^унарии шоирро дар бозтоб намудани чашну 
маросимх,о ва бовару эътик;одоти мардумй дар шеъри у та^лил намояд.



Диссертант дар асоси далелх,ои муътамад сабабх;ои алоь^амандии 
ашъори Рудакй бо осори мардумиро, ки боиси хонотар ва мардумитар 
шудани шеърх,ои у гардидааст, муайян менамояд ва ин яке аз 
дастовард^ои мух,имми пажух,иш ба ^исоб меояд. Нати^аи му^имми 
дигари пажух,иши унвонч(у муайян намудани чех,ра, муносибату шахсият 
ва масоили мухталифи рузгори шоир аз диди осори халк;й дар мисоли 
ривояту накд:х;о мебошад, ки барои шинохти Рудакй то андозае ах,аммият 
дорад.

Дар хулосаи диссертатсия ба таври ^омеъ нати^а^ои тавди!; баён 
гардидаанд. Фе?«,расти адабиёт бар асоси меъёр ва талаботи ^орй 
мураттаб гардидааст.

Ба ^амин тартиб, му^аадик; дар ^араёни пажух,иш маводи хеле зиёд 
ва арзишманде гирд овардааст ва барои эътимод бахшидан ба 
андешах,ои хеш ба асар^ои тадь;и1̂ отии фолклоршиносй ва 
адабиётшиносии му?^авдик;они ватанию хори^й такя намуда, андешах,ои 
хешро низ дойр ба нуктаз^ои бах,сталаби мавзуи мавриди назар баён 
кардааст ва гох,о ба андешах,ои он^о ангушти интиь;од баланд мекунад.

Диссертатсия бо забони илмй навишта шуда, баёнгари он аст, ки 
муаллифи он за:?^мати зиёде кашидааст, то ки дар атрофи ин мавзуъ кори 
илмии судманде б а анч;ом расонад.

Дар баробари комёбих,ои арзишманди илмй дар диссертатсия баъзе 
нукта^ои ба^^снок ва исло^талаб ба мушо^ида мерасанд, ки ислох,и он^о 
сифати кори илмиро меафзояд, аз чумла:

1. Дар му1̂ аддимаи диссертатсия дар як -  ду сархат ч;умлах,о б о х,ам 
часпида оварда шудаанд, яъне меъёри байни калимаву ^умла^о аз рун 
талаботи ч;орй риоя нагардидааст (рисола са^. 5-16).

2. Дар боби аввали диссертатсия дар баъзе фасл^^о хулоса?^ои чиддй 
кам ба назар мерасанд. Масалан дар фасли дуюм, ки “Муносибати 
Абуабдуллох,и Рудакй бо амирони Сомонй дар ривоятх,ои мардумй” 
унвон дорад, чунин норасой дида мешавад (рисола сах,. 33).

3. К^асидаи “Омад ба^ори хуррам...”-и Рудакиро тах,лил карда, 
муаллифи диссертатсия онро мансуб ба на1̂ ши ^ашни бостонии Навруз 
дар рузагор муаррифй менамояд. Та^лил хуб анч;ом шудааст, вале дар 
асл ин к;асида ба тасвири ба?^ор бахшида шудааст на муста1̂ иман ба 
ч;ашни Навруз (рисола саз̂ . 130-133).

4. Хуб мебуд, агар диссертант дар руйхати адабиёти истифодашуда 
асарх,оро аз руйи хранология меовард (рисола сах,. 163-170).

5. Фасли сеюми боби сеюми диссертатсия “Инъикоси бовару 
эътик;одоти мардумй дар ашъори Абуабдуллоди Рудакй” номгузорй 
шудааст ва дар он баъзе масъалах,ои марбут та^^лили к;обили тавач;^у^ 
ан^^ом ёфтааст. Аммо, ба назари ин ч^ониб, хуб мебуд, агар сарлавх,а 
мушаххасан боварх,о ва эъти1;одоти та^^лилшударо инъикос мекард, зеро 
дар фаслх^ои гузашта низ баъзе аз масъалах^ои пажух,ишёфта ба боварх^о 
ва эътик;одот марбут буданд (рисола сах,. 149-150).



Ни^^оят, таъкид карданием, ки камбудих,ои дар боло зикршуда 
чузъй ва ислох,шаванда буда, даргиз кимати илмии рисоларо паст карда 
наметавонанд.

Мазмун ва му^^тавои диссертатсия бо фишурда^^ои он, ки бо ду 
забон: точикй ва русй таълиф гардидаанд, мувофи^ати комил дошта, 
мундаричаи корро якчоя бо макола?«;ои таълифнамудаи муаллиф, ки дар 
мачмуъ фарогири 8 адад мебошанд, пурра инъикос мекунанд.

Диссертатсияи Исмоилов Ф.Х. дар мавзуи “Сарчашмах,ои 
фолклории х,аёт ва эч;одиёти Абуабдуллох,и Рудакй” тадкик;оти пурра 
анчомёфтаи илмй буда, ба талаботи Комиссиям олии аттестатсионии 
назди Президента Ч,умдурии Точ,икистон комилан ^авобгу аст ва 
муаллифи он сазовори сох,иб шудан ба дарач;аи илмии номзади илмх,ои 
филологй, аз руйи ихтасоси 10.01.09. -  Фолклоршиносй мебошад.

Такриз дар ^аласаи кафедраи назария ва таърихи адабиёта 
Донишго?;и давлатаи омузгории Точ;икистон ба помп Садриддин Айнй 
бо иштироки унвончу баррасй ва тасдиБ; шудааст. Дар 'чаласа 14 нафар 
устодон иштарок дошта, 14 нафар овоз доданд. Натич^аи овоздих,й: 
“тарафдор” - 14 нафар, “бетараф”- О, “муь^обил” -  0. Протоколи № 5, аз 
10.01.2021.
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Ш.А.Солех;овро тасдик; мекунам. 
Сардори шуъбаи кадрх;о ва корх;о 
махсуси ДДОТ ба номи С.Айнй

Нишонй: 734003, Ч,умх;урии Точ,ик 
Ш.Душанбе, х.Рудакй 121. 
Тел.+992(37) 224 13 83 
Е-та11:1§ри@таП.ги 
\у\у\у.1§ри@ таП.ги

аров Давлатхон


