
Такризи

мукарризи расмй, иомзади илмхои филологи ба рисолаи Исмоилов 

Фаредун Хунакулович дар мавзуи «Сарчашмахои фолклории хаёт ва 

эчодиёти Абуабдуллохи Рудакй» барои дарёфти дарачаи илмии иомзади 

илмхои филологи, аз руйи ихтисоси 10.01.09. -  Фолклоршиносй

Абуабдуллох Ч,аъфар ибни Мухаммад Рудакй аз зумраи 

шоиронест, ки бо истеъдоди фардй ва арзиши волои кулли ашъораш аз 

замони зиндагониаш то ба имруз диккати ах,ли илму адабро чалб 

намуда, бо як каломи мухтасар, че?^раи фар?^анг, тамаддун ва адаби 

миллати точик ба шумор меравад. Бо вучуди он ки бе исми Рудакй 

адрферо аз калому адаби форсии точикй ба забои овардан амри му\ол 

аст, чех,ра, тарзи зиндагонй, му?^ити тарбия, х,уиари шеърофарй, 

шеърхоий, о^^ангсозй ва соири х,унару хислат?^ои дигари ин устоди 

забардаст то ба хол хаматарафа омухта нашудааст.

Бииобар ИИ, Исмоилов Фаредун Ху^акулович кушиш ба харч 

додааст, ки сарчашмахои фолклории хаёт ва эчодиёти Асосгузори 

адабиёти классикии форсу точ;ик- Абуабдуллоди Рудакиро дар рисолаи 

худ ба риштаи тахкик кашида бошад.

Рисолаи тахкикнамудаи Исмоилов Фаредун Хучакулович аз 

мукаддима, се боб, шонздах фасл, хулоса, фехристи адабиёт ва руйхати 

гуяндахо иборат мебошад.

Диссертант дар мукаддима мубрамияти мавзуъро асоснок карда, 

боби якуми онро “Рузгор ва чехраи Абуабдуллохи Рудакй дар ривоятхои 

мардумй” унвон гузоштааст. Дар боби мазкур ривояту наклхои омиёнаи 

точик дар хафт фасл тахлилу баррасй шуда, ривояту наклхои шифохй, ки 

низ дар хамин боб оварда шуданд, аз рун мазмун ва мундаричаашон ба 

зермавзуъхо тасниф гардидаанд.



Фасли аввали диссертатсия “Ривоятхои мардумй оид ба зодгох, за 

овони кудакии Абуабдулло^^и Рудакй” унвон дорад, ки дар он 

масъалах,ои мудимми даврони кудакиву наврасй ва чавонии А. Рудакй аз 

руи ривояту накдх,ои шифох,й ва маълумоти тазкираву дигар осори 

таърихй баррасй шудаанд.

Х,амчунин, дар фасли номбурда диссертант ба мо маълум месозад, 

ки гурух,е аз ровиёни халкй зодго^^и шоирро дех,аи Рудак }^исобида ва 

гурухи дигар Панчруд пиндоштаанд. Аммо ро^еъ ба ин масъала ривояту 

накл^^ое, ки аз тарафи сокинони де?^оти Панчруд, Зери Х,исор, Кулолй ва 

Некнот гуфта шудаанд, ба маълумоти осори пажуадндагони осори шоир 

мувофикат мекунад ва Рудакиро Панчрудй муаррифй кардаанд.

Фасли дуюми он “Муносибати Абуабдуллоди Рудакй бо амирони 

Сомонй дар ривоятх,ои мардумй” ном гирифтааст. Дар ин бахш аз 

чониби диссертант ривояту накл^^ои омиёна муносибати дустиву 

бародарй, якдиливу адмдигарфалмии амирони Сомонй бо устод Рудакй 

хуб арзёбй мегардад. Дар идомаи матлаб Исмоилов Фаредун 

Хучакулович таъкид мекунад, ки бунёди ин ривоёту нак,л?^ои мардумй 

х,амон вокеаи таълифи касидаи “Буйи чуйи М улиён”-и худи Устод 

ма?^суб меёбад.

Дар фасли сеюми боби якум, ки “Симои Рудакии шоир ва хаким дар 

наклу ривоятх,ои мардумй” номгузорй шудааст, муаллиф дар бораи 

х,унари шоирй ва табибии Рудакй маълумот медих,ад. Тавре ки 

диссертант зикр мекунад “як силсилаи ривояту накдло барои он офарида 

шудаанд, ки гуяндагон ба шоириву шеъргуйии Рудакй дилбастагии зиёд 

доштанд. Ба таъбири халк; Рудакй “шоири ш оирон” ва “устоди шоирон” 

будааст ва албатта, ин бах,огузории мардум дар заминаи иттилооти 

таърихй аст.

Дар фаслх,ои баъдии (фасллои 4,5,6,7) боби якум муаллиф талоши 

онро кардааст, ки масъалах,ои “Симои Рудакии ошик дар ривоятх,ои 

мардумй”, “Нобиноии Рудакй аз руи ривоятдои мардумй”, «Назари



мардум дар бораи мазор ва чойи дафни Рудакй» ва Ривоятдои мардумй 

дар бораи авлоди Рудакй ва муносибати онх,о ба шахсияти шоир”-ро ба 

риштаи та?;лил кашида бошад.

М асъалаи муайян намудани чойи дафни Рудакй тавассути ривоятх^о 

яке аз масъала^ои боиси тавач;ч;у\и муаллифи диссертатсия карор 

гирифтааст, ки дар асоси та^^лил ривоят)^ои зиёду мук;оисаи он}^о бо 

далелх,ои таърихй ин масъала бештару хубтар равшан гардидааст. Аз 

та)^лили ин навъ ривоятхо диссертант маълум месозад, ки халк эдтирому 

эътикоди худро нисбат ба чой ва мазори Рудакй баён доштаанд.

Боби дуюми диссертатсия “Абуабдулло?^и Рудакй ва адабиёти 

шифо^^й” номгузорй шуда, он аз шаш фасл иборат мебошад.

Дар шаш фасли боби дуюм масоили бозтоби махлув;оти асотирй, 

зарбулмасалу маколдои мардумй, истило^^оти фолклорй, чистон ё лугз, 

марсия ва чех,рах,ои асотириву фолклорй дар ашъори Абуабдуллохи 

Рудакй матра}^ гаштаанд.

Дар фаслх,ои номбурдаи рисола диссертант пиромуни че?^рах,ои 

фолклориву таърихй, амсоли Х,отами Той, Лукмони Х,аким, Кисро, 

Рустам, Сифандиёр (Исфандиёр), Сом, Лайливу Мачнун, Юсуф ва 

Зулайхо дар ашъори устод Рудакй сухан карда, х,амчунин, рочеъ ба 

симох,ои мазкур, ка^^рамониву пах,лавонй, тачассуми ишки поки онх,о ва 

махсусан, бозтоби онх,о дар шеъри Рудакй ибрози андеша намудааст. 

Бояд зикр намуд, ки зимни овардани мисолх,о аз ашъори шоир ва 

намунах,о аз осори шифо?;й Исмоилов Фаредун Хучакулович андешах,ои 

шахсии худро рочеъ ба алокамандии фолклор ва адабиёт низ иброз 

доштааст, зеро осори шифох,ии халк бо адабиёти китобй дар адр давру 

замой дар алокамандиву таъсирпазирй зух,ур мекунанд. Ба андешаи 

муаллиф, бархурдор будан аз таърихи гузаштаи миллати худ ва дигар 

кавмх,о, албатта, )^унари шоириву донишмандии Рудакиро нишон 

медих,ад.\, ки бо зикри номи чунин ашхоси таърихиву асотирй чавадри 

таърихии аш ъори шоирро метавон дарёфт.
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Боби сеюми диссертатсия тадти унвони “Тасвири чашну маросимх.о 

за бовархои мардумй дар шеъри Абуабдуллох,и Рудакй” карор дода 

шудааст, ки дар он диссертант та^^лили масъалах,ои марбут ба унсурх,ои 

улуми фараднгшиносй, мардумшиносй, адабиётшиносй ва 

фолклоршиносии алокаманд бо ашъори устод Рудакиро анчом додааст 

ва он аз се фасл иборат мебошад.

Фасли аввали ин боби диссертатсия “Тасвири чашнх,ои Наврузу 

Мех,ргон дар ашъори Абуабдуллоди Рудакй” унвон гирифтааст. Маълум 

аст, ки фасли зеботарини сол бах,ор аст ва дар ин фасл яке аз чашнх,ои 

мух,ташам ва куадни ориёй Навруз баргузор мегардад. Аз ин ру, Рудакй 

яке аз нахустин шоиронест, ки дар ашъораш васфи зебоиву латофати 

ба^ору Навруз кардааст. Дар ин фасли диссертатсия бештар анъанаву 

урфу одатдои мардумй, ки х,ангоми тачлили чашн)^ои Наврузу Ме?^ргон 

баргузор мешаванд, дар ашъори саромади шеъри форси ибрози андеша 

гардидааст.

Фасли дуюми ин боби диссертатсия тахти унвони “Инъикоси одобу 

русуми азодорй дар ашъори Абуабдулло^^и Рудакй” карор гирифта, ба 

масъалаи одобу русуми азодории точикон дар шеъри Рудакй бахшида 

шуд. Рудакй дар ашъори хеш аз одату суннатдои маросими азодорй чун: 

муй ва руйкании заной, гиристани марди сугвор, чомах,ои сиёх ба бар 

кардани мардон ва суннати «мурдашуйй» ишорату ибрози андеша 

намудааст.

Рудакй хамчун шоири мушохидакор аз одату русуми азодории 

мардум бархурдор буда, хусусиятхои хоси онро дар шеъри худ баён 

намудааст. Пажух,иш нишон дод, ки ашъори дар ин бахш сурудаи Рудакй 

дар хар руна анвои шеърй: китъа, шеър, рубой ва байтхои алохида баён 

ёфтааст.

Фасли сеюми боби сеюми диссертатсия “Инъикоси бовархои 

мардумй дар ашъори Абуабдуллох,и Рудакй” унвонгузорй шудааст. Дар 

фараднгу адаби форсу точик эътикод доштан ба адр гуна махлукоту



ашёхо як падидаи кух,ан буда, мардум аз ибтидо то ин замон аз руйи 

фах,миш ва биниши худ ба ин гуна падида боварй пайдо намудааст. Дар 

ашъори Рудакй низ аз бовариву эътикодоти мардумй истифода шудааст, 

ки чанба^^ои асотирй доранд. Бояд зикр намуд, ки дар ин фасл муаллиф 

роч;еъ ба бовару эътикоди мардум дар бораи хоб ва хобгузорй, се\ру 

^оду, шаби лайлатулкадр ва дуодо, ки халк нисбат ба ин масъалах,о 

боварх^ои гуногун дорад, ибрози андеша гардида, тачассуми ондо дар 

ашъори Рудакй чустучу ва баррасй шудааст.

Дар хулосаи рисола диссертант андешах^ои худро чамъбаст намуда, 

кайд мекунад, ки Рудакиро на танх,о аз чих,ати бадеият ва образофаринй, 

}^унари эчод ва фасох^ати забон х,амчун як намунаи шеъри олй кабул 

кардан мумкин аст, балки онро чун манбаъи суннату расму ойин, чашну 

маросимхо ва дигар чорабиних,ои миллии кадимй ва бовару эътикодоти 

гузаштагони мо эътироф кардан зарур аст, ки ин дорой аадмияти махсус 

мебошад.

Х,амин тавр, диссертатсияи Исмоилов Фаредун Хучакулович як 

тах1;ики муваффак, баанчомрасида ва дар сат)^и баланди илмй 

таълифшуда ба шумор рафта, муаллифи он ба тамоми максаду 

вазифа^^ои дар пеш гузошта ноил гардидааст. Рисола аз огоз то фарчом 

бар равиши таадикиву хулосабарории манти^ии илмй ва навгуй тадия 

шудааст.

Яке аз мух,имтарин дастовардх,ои муаллифи диссертатсия дар он аст, 

ки бори нахуст сарчашмах,ои фолклории адёт ва эчодиёти Абуабдуллох,и 

Рудакиро ба риштаи тах,к;ик; кашидааст.

Аммо диссертатсияи мазкур низ аз камбудиву норасоих,о орй 

набуда, эрод^^о чиадти дар оянда боз хам бе?^тар гардидани сатх,у сифати 

диссертатсия иешни?;од мегарданд:

1. Хатоади имлой ва услубй: сах,. 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 19, 33....

2. К^исми навгонии илмии та?^к;ик;оти диссертатсионй (дар 

автореферат сах,.6) ба таври комил матрах, нагаштааст.



3. Дар автореферат кисмх,ои тавсифи умумии тахкикот омехта зикр 

гаштаанд.

4. Диссертант дар автореферат хангоми зикри руйхтаи таълифоти 

хеш дар варианти точ[икй “Ривоятх,о дар бораи устод Рудакй”-ро х,амчун 

китоб (сах,.13) ном бурда, дар варианти русии он чун мачмуа (сборник- 

сах.31) ном бурдааст.

5. Ишораи сарчашмахои матни рисола бо руйхати адабиёт 

номувофиканд (сах,.33, 53).

Аммо камбудихои зикргардида ба }̂ еч вачх, а?^амияти илмии 

диссертатсияро кохиш намедидад ва он кори баанчомрасида ва 

мувофики талабот, меъёрхо ва мукаррароти таъиннамудаи банд)^ои 10, 

И , 12, 14 ва 16-и КОА-и назди Президенти Ч,умдурии Точикистон оид 

ба «Тартиб до дани дарача?^ои илмй ва унвони илмй (дотсент, 

профессор)» тах,ия гардидааст, ки бо карори Х,укумати Ч,умхурии 

Точикистон аз 26.11.2016, №505 талаботи мазкур таслик гарлилаасг. 

Диссертатсияи Ис.моилов Фаредун Хучакулович дар мавзуи 

«Сарчашма}<,ои фолклории даёт ва э’̂ одиёти Абуабдуллохи Рудакй» » 

барои дарёфти дарачаи илмии номзади илм^^ои филологй, аз руйи 

ихтисоси 10.01.09. -  Фолклоршиносй арзанда буда, барои химоя 

пешниход карда мешавад.
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