
Такриз
ба фишурдаи рисолаи илмии Исмоилов Фаредун Хунакулович дар 

мавзуи «Сарчашма^ои фолклории хаёт ва энодиёти Абуабдуллох;и 
Рудакй» барои дарёфти дарачаи илмии номзади илм̂ о̂и филологи 

аз руйи ихтисоси 10. 01. 09 -  Фолклоршиносй

Мавзуе, ки унвонч;у Исмоилов Фаредун Хуча1̂ улович интихоб 
кардааст, ба мавзуи му?^имми фолклоршиносй ва адабиётшиносй ихтисос 
дорад. Масъалаи пажу?^иш ва баррасии рузгор ва эчодиёти 
Абуабдулло}^и Рудакй дар фолклор ва адабиёти мактуб дар заминаи 
накду ривоятх,о, ёддоштх,ои ^^амасрони ин нобигаи ?^ама давру замон 
х,арчанд нав нест, вале бо дарназардошти а?^аммияти чанба^^ои таърихй 
ва фарх,ангй мавзуи болозикр мудиммияти нави пажух,ишй ба худ касб 
кардааст. Дар ин росто мавзуе, ки сох,иби диссертатсия ба риштаи тах,кик; 
кашидааст, дар фолклоршиносй ва адабиётшиносии точик ба таври 
мушаххас ва дар шакли чудогона мавриди омузиш карор нагирифтааст. 
Лозим ба ёдоварист, ки дар робита ба ин мавзуъ корх,ои шоёни 
пашу^^ишй аз чониби олимони точик ва хори^й анч;ом пазируфтаанд.

Аз мутолиаи фишурдаи диссертатсия бармеояд, ки унвончу та^^лилу 
баррасии диссертатсияи хешро дар пояи усулх,ои маъмули илми 
фолклоршиносй ва адабиётшиносй, яъне усулх,ои мукоисавй-таърихй, 
тадлили тасвирй амалй сохта, аз таадик;оти донишмандони шинохтаи ин 
сох,а фаровон истифода намудааст ва са?^ми эшонро дар ин самт вокей ва 
бо эдтиром таъкид кардааст.

Чуноне аз мудтавои фишурдаи диссертатсия маълум мегардад, дар 
тули карн:>̂ о ниёгони мо дар бораи шахсияти Абуабдулло?;и Рудакй 
накду ривоят:>^ои зиёде офари^аанд, ки аксари он?^о тавассути фолклор ва 
адабиёти хаттй мах,фуз монда, х^амчун падидаи маънавй имруз низ ба 
х,амагон хизмат мекунанд. Ма?^з илму маърифати баландпоя, дониши 
фарох, истеъдоди фитрй ва хислат?^ои неки инсонпарваронаи 
Абуабдулло?^и Рудакй боис шуданд, ки у дар байни мардум аз 
ма^бубияти зиёде бархурдор асту халк дар ситоиши кору пайкораш 
осори безавол эчод кардааст. Омухтани ?;аёту эчодиёт, :?̂ унару истеъдод, 
муносибати шоир бо амирони Сомонй, масоили нобиноиву ошик.й аз 
назари ривоятдои мардумй ва равобири ашъори у бо осори шифовд дар 
айни замон му?^им буда ва дар ин замина навиштани рисолаи илмй кори 
хеле душвор ва судманд х,ам мебошад. Унвончу барои ба сомон 
расонидани пажух,иши худ ба осори гузаштагону имрузиён, аз тазкираву 
осори таърихй, ба мисли «Лубоб-ул-албоб»-и Му^^аммад Авфии Бухорой 
(асри XI), «Ча?^ор макола»-и Низомии Арузии Самарк,андй (асри XII),



«Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшо^^и СамарБ;андй (асри XV), 
«Ба?^ористон»-и Абдурра^^мони Ч^омй (асри XV) сар карда, то асар^^ои 
тадк;ик;отии донишмандону адибон ва }^амчунин асарх^ои фолклории дар 
ин замина таълифгардида такя карда, рисолаашро ан^ом додааст. 
Масъалаи дигар омухтани шахсият ва дунару истеъдод, кору фаъолият 
ва масоили гуногуни рузгори Абуабдуллох^и Рудакй аз назари ривоятдои 
мардумй мебошад, ки унвонч^у б о камоли масъулияту фаросати 
суханшиносй кори худро дар заминаи та)^лили ривояту накдх,ои мардумй 
анчом додааст.

Ч^авх,ари кори муаллифи рисола дар ин аст, ки вай а^^аммияти 
омухтани сарчашмадои фолклории рузгор ва ашъори Рудакиро дуруст 
дарк намудаву ба хулосат^ои саоди илмй расидааст. Ба андешаи у, бархе 
аз намунаи ривояту нак;лх,ои мардумй дар асоси вок;еаву }^авордиси 
таърихии марбут ба рузгор ва саргузашти шоир э^^од гардида, дар байни 
мардум бо в;арина^ои мухталиф густариш ёфтаанд. Ч,их,ати хуби дигари 
рисолаи мавриди назар ниго?^е ба корбурди устод Рудакй аз дурдонах,ои 
мардумй, бозтоби чех,ра}^ои устуравию фолклорй, истифодаи 
зарбулмасалу маь;ол?^о ва ибора^^ои рехта, симои махлук;оти асостирй, 
чистону лугз ва марсия^^о дар ашъори у мебошад, ки арзиши пажу?^ишро 
бештару хубтар намудааст. Муаллифи диссертатсия дар асоси мисол^о аз 
ашъори худи шоир ва }̂ ам аз осори шифох,й таъкид намудааст, ки 
нигошта^^ои Рудакй бо осори мардумй ало1;амандии наздик доштааст. Аз 
ин ру, ашъори устод Рудакиро на танх,о аз ^идати бадеият ва 
образофаринй, х,унари э^од ва фасо^^ати забон :х,амчун як намунаи шеъри 
олй кабул кардан мумкин аст, балки онро чун манбаи суннату расму 
ойин, г^ашну маросим:?^о ва дигар чорабиних,ои миллии кадимй ва бовару 
эътикодоти гузаштагони мо эътироф кардан зарур ва дорой ах,аммияти 
махсус мебошад.

Дар баробари комёбих,ои арзишманди илмй дар фишурдаи 
диссертатсия баъзе нукта^^ои бах,снок ва ислох,талаб ба мушох,ида 
мерасанд, ки исло^^и онх,о сифати кори илмиро меафзояд, аз ч;умла:

1. Д ар  баъзе маврид унвонч,у бо мух,а»;Б;и1<;они иеш ина бах,с 
намекунад ва иь;тибосдои овардааш ро тах,лил накардааст (сад. 5, 15, 17).

2. Дар фишурдаи диссертатсия баъзе хато?^ои техникй, услубй ва 
имлой дида мешаванд.Чунончи, дар баъзе маврид номи пажух,андагон бо 
андаке галат оварда шудааст: ба чои Е.Э.Бертеле номи му} а̂к,киь; дар 
шакли Э.Е.Бертеле, ё худ ба чои Саид Нафисй шакли баръакс Нафисй 
Саид омадааст. Х,амчунин дар баъзе }^олат дар дохили як чумла ному 
насаби баъзе олимон дар шакли пурра ва кисми дигарашон дар шакли



нопурра оварда шудаанд. Ба андешаи мо, унвонч;у дар ин маврид меъёри 
ягонаро интихоб менамуд, мувофи^и матлаб мебуд (са? ,̂. ,̂ 9, 15).

Камбудих^ои зикршуда чузъй ва исло^шаванда буда, к;имати илмии 
рисоларо кам накардаанд.

Дар мачмуъ, рисолаи илмии Исмоилов Фаредун Хучакулович дар 
мавзуи «Сарчашмах,ои фолклории :?̂ аёт ва эчодиёти Абуабдуллох,и 
Рудакй» аз руи ихтисоси 10.01.09 -  Фолклоршиносй кори анч;омёфта 
буда, муаллиф барои дарёфти дарач;аи илмии номзади илмх,ои филологй 
арзанда мебошад.
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