
ба фишурдаи рисолаи номзадии Исмоилов Фаредун Хунакулович 
тах;ти унвони «Сарчашмах^ои фолклории хаёт ва эчодиёти Абуабдуллои 
Рудакй» барои дарёфти даранаи номзади илмх о̂и филология аз руйи 
ихтисоси 10.01.09 -  Фолклоршиносй

Рамз}^ои решадортарин ва устувортарини ?;ар халку миллат дар 
фолклор инъикос ёфта, }^амзамон гояву максад, орзую омол, завки 
бадеию }^унарй, муносибату назари аъзои ч;омеа ва фарданги мардум низ 
дар он тачассум меёбад.

Мавзуи интихобнамудаи Исмоилов Фаредун Хучакулович дар 
^^одаи илмх,ои фолклоршиносй ва адабиётшиносии то^ик нахуст кори 
илми тадв;и1;отй ма^суб ёфта, муаллиф нак;ши ривояту нахдт^оро дар 
муайян намудани дара^аи ?^унарии шоир, шахсият ва хулку симои у дида 
баромада, таъсири дуч;онибаи ашъори шоир ва осори шифохиро муайян 
намудааст.

Муаллиф дар рафти кори худ усул^^ои мухталифи тах,]^ики илми 
фолклоршиносй ба мисли мушох.ида, мукоиса, шарх,дих,й, тах,лили матни 
бадей, усули тафсири лугатро истифода намудааст.

Мундарит^аи тадк;икот аз му^аддима, се боб ва шонздах фасл, 
хулоса, фех,ристи адабиёт ва руйхати гуяндах,о иборат мебошад.

Боби якум “Рузгор ва чехраи Абуабдуллохи Рудакй дар ривоятхои 
мардумй” унвон дошта, ривояту нав;лх,ои омиёнаи то^ик дар х,афт фасл 
тадлилу баррасй шудаанд. Фасли аввал ‘'Ривоят?^ои мардумй оид ба 
зодгоу; ва овони кудакии Абуабдулло^^и Рудакй'' унвон дошта муаллиф, 
масъала^^ои му?^ими даврони кудакиву наврасй ва чавонии Абуабдулло^^и 
Рудакиро аз руи ривояту наь^л^^ои шифох,й ва маълумоти тазкираву дигар 
осори таърихй баррасй намудааст. Фасли дуюм “Муносибати 
Абуабдулло^^и Рудакй бо амирони Сомонй дар ривоят?<;ои мардумй” 
номгузорй шудааст. Дар ин бахш ривояту на»;лх,ои омиёна муносибати 
дустиву бародарй, якдиливу }^амдигарфадмии амирони Сомонй бо устод 
Рудакй та^^лил гардидаааст. Фасли сеюм ''Симои Рудакии шоир ва щ ким  
дар нацлу ривояшу^ои мардумй” номгузорй шуда, дар бораи х,унари шоирй 
ва табибии Рудакй маълумот меди?^ад. Фасли чахорум ''Симои Рудакии 
ошиц дар ривоят?<;ои мардумй'' ном дошта, тасаввуроти мардум дар 
хусуси иш 1̂ и Рудакй баён намудааст. Фасли панчум "Нобиноии Рудакй аз 
руи ривоят^ои мардумй" ном дошта, рочеъ ба нобиноии Рудакй 
му?^авди1̂ они осору а^^воли шоир ба ду гуру?  ̂ таксим мешаванд, 
маълумот додааст. Фасли шашум «Назари мардум дар бораи мазор ва 
цойи дафни Рудакй» унвон гирифтааст, ки ривояту наклх,ои марбут ба 
азодориро бозгуй намудааст. Фасли хафтум "Ривоят^^ои мардумй дар 
бораи авлоди Рудакй ва муносибати он?^о ба шахсияти шоир" унвон 
дошта, маълумоти муфассал дойр ба ин масъала до да шудааст.

Такриз



Боби дуюми рисола “Абуабдуллох;и Рудакй ва адабиёти шифо>^й”
номгузорй шуда, он аз шаш фасл иборат мебошад. Фасли аввал 
“Бозтоби махлуцоти асотирй дар ашъори Абуабдуллоу;и Рудакй” унвон 
дорад. Дар ин фасл сухан дар бораи унсурх,ои тахайюливу асотирй дар 
шеъри Рудакй меравад. Фасли дуюм ''Зарбулмасалу мацолу;ои мардумй 
дар шеъру^ои Рудакй” номгузорй шудааст. Дар ин в;исмати кор 
истифодабарии мак;олу зарбулмасал^^оро дар ду шакл инъикос 
намудааст. Фасли сеюм “Истило^^оти фолклорй дар ашъори Абуабдулло^^и 
Рудакй” унвон гирифтааст, ки оид ба истифодаи истилох,оти осори 
шифо?^й дар шеъри Рудакй маълумот меди?^ад. Фасли ча:чорум “Чистон ё 
лугз дар ашъори Абуабдулло^<,и Рудакй” дар хусуси хунари Рудакй дар 
эчоди чистон ё лугз х,амчун санъати шеърй маълумот дода шудааст. 
Фасли паннум “Марсия дар эцодиёти Абуабдулло?^и Рудакй” вижаги^^ои 
махсуси ашъори марсиявии устод Рудакй тах,лилу баррасй гардидааст. 
Дамзамон, ин бахши ашъори у бо намуна^^ои осори шифох^й мукоиса 
шудааст. Фасли шашум “Че?^ра?^ои асотириву фолклорй дар ашъори 
Абуабдуллощ Рудакй” ном дорад. Дар ин фасли диссертатсия пиромуни 
чех,рах,ои фолклориву таърихй, амсоли Х,отами Той, Лу^^мони Х,аким, 
Кисро, Рустам, Сифандиёр (Исфандиёр), Сом, Лайливу Мачнун, Юсуф 
ва Зулайхо дар ашъори устод Рудакй сухан рафтааст.

Боби сеюми рисола “Тасвири нашну маросимхо ва бовархои 
мардумй дар шеъри Абуабдуллохи Рудакй” номгузорй шудааст, ки дар он 
тах,лили масъала^^ои марбут ба унсурдои улуми фарх,ангшиносй, 
мардумшиносй, адабиётшиносй ва фолклоршиносии алокаманд бо 
ашъори устод Рудакй анч;ом гардида ва он аз се фасл иборат мебошад.

Фасли лъ ъ ш “Тасвири цашну^ои Наврузу Ме^<;ргон дар ашъори 
Абуабдуллоу;и Рудакй” унвон гирифтааст. Маълум аст, ки фасли 
зеботарини сол бах,ор аст ва дар ин фасл яке аз ч;ашн}^ои мудташам ва 
кух,ани ориёй Навруз баргузор мегардад. Фасли дуюм “Инъикоси одобу 
русуми азодорй дар ашъори Абуабдуллоу^и Рудакй” унвон дошта, ба 
масъалаи одобу русуми азодории то^икон дар шеъри Рудакй бахшида 
шуд. Рудакй дар ашъори хеш аз одату суннат^^ои маросими азодорй чун: 
муй ва руйкании занон, гиристани марди сугвор, чомах,ои сиё?̂  ба бар 
кардани мардон ва суннати «мурдашуйй» ишорату ибрози андеша 
намудааст. Фасли сеюм '‘‘Инъикоси бовар^^ои мардумй дар ашъори 
Абуабдулло?<;и Рудакй'' унвонгузорй шудааст. Дар фарх,ангу адаби форсу 
точ;ик эътикод доштан ба х,ар гуна махлукоту ашёх,о як падидаи кух,ан 
буда, мардум аз ибтидо то ин замон аз руйи фа^^миш ва биниши худ ба 
ин гуна падида боварй пайдо намудааст.

Х,ачми кор ба Стандарти давлатй барои таълифи кор?«;ои илмй 
чавобгуй аст. Мавзуъ дар х,ар се боб нурра та^^лил шуда, нати^агирй 
шудааст.

Ч^их,ати арзишноки кори муаллиф дар он ба назар мерасад, ки дар 
, чамоварй намудани »;исми зиёди маводи фолклорй садмгузор будааст ва 
ин аз он ша^одат меди^^ад, ки то ба анчом расонидани кор дар чодаи илм 
зах,мати зиёд кашидааст ва ин лои 1̂ и дастгирист.



Бо вучуди муваффакият?^ои зиёд камбуди^^о низ ба назар мерасанд, 
ки ишораи баъзе аз он?^оро зарур донистем.

1. Дар кисмати мубрамияти мавзуъ, муаллиф рочеъ ба нак;ши наклу 
ривоят?^ои мардумй дар ташхиси симо, хислат ва рафтору муносибати 
Абуабдулло^^и Рудакй маълумот додааст. Чун истилоди ташхис ба сох,аи 
равоншиносй иртиботи 1̂ авй дорад, хуб мешуд, ки муаллиф аз та^^лилх,ои 
тафсири психоаналитикй низ истифода мебурд. Х,оло он ки ин усул дар 
ибтидои асри XX ба майдони со)^аи фолклоршиносй ворид гардид.

2.Дар кисмати мукаддимавии фишурда т^умлах,о аз чи?^ати услуб 
коста дастанд.

3.Дар фишурда галатх,ои техникй ба назар мерасанд.
Камбудидои дар автореферат ^^ойдошта чузъй буда, киммати

илмии онро кам намекунанд.

Метавон кайд намуд, ки фишурдаи рисолаи Исмоилов Фаредун 
Хучакулович та?̂ ти унвони «Сарчашма^ои фолклории хаёт ва энодиёти 
Абуабдуллохи Рудакй» ба талаботи умумии КОА-и назди Президенти 
Ч,ум?^урии Точикистон чавобгуй буда, муаллифи он Исмоилов Фаредун 
Хунакулович сазовори дарёфти дарачаи номзади илм^^ои филология аз 
руйи ихтисоси 10.01.09 -  Фолклоршиносй мебошад.

Саромузгори кафедраи педагогика ва равоншиносии 

Донишгохи давлатии Хоруг ба номи М. Назаршоев, 

номзади илмхои филологи 

Имзои Рахматуллоева Гулханда Аб,

Сардори раёсати кадр̂ о̂ 

Сурога: 736000, ш. Хоруг, хиёбони

Рахматуллоева Г. 

ик мекунам:

Шабдолов К̂. 

ел: моб: 93-770-33-89


