
Такриз
ба фишурдаи рисолаи номзадии Исмоилов Фаредун Х^ак;улович дар 

мавзуи «Сарчашма?!;ои фолклории ?;аёт ва эчодиёти Абуабдулло^^и 

Рудакй» барои дарёфти дара^аи илмии номзади илм̂ о̂и филология аз 

руйи ихтисоси 10.01.09 - Фолклоршиносй
Мавзуи рисолаи номзадии Исмоилов Фаредун Ху^акулович 

во1̂ еан актуалй, му?^им ва к;обили пажудиш буда, аз диди ин ч;ониб дар 

доира?^ои илмии адабиётшиносй ва фолклоршиносии хори^иву ватанй 

мавриди тах,к;ик; к;арор нагирифтааст. Агарчи Абуабдуллох,и Рудакй 

ифтихори халвдои Шарк ва хоса мардуми ориёнтабору фарх,ангофари 

кулли форсизабонон, аз симо^ои аввали офарандаи каломи дунарй ба
»

шумор рафта бошад х,аёт ва фаъолияти адабии у бо сабаб^^ои 

айниву зех,нй х,ануз ба таври комил омухта нашудааст ва ба мех,вари 
пажу^иш ворид намудани ривояту накд^^ои шифодй лав^ах,ои зиндагй, 

симо, хислат, муносибати шоирро ба арзиш?^ои моддиву маънавй ва 

таъсири мута1̂ обилаи ашъори устод Рудакй ва осори шифо?^иро возех, 

месозад.

Муаллиф дар рисола саъй намудааст, ки накши накуту ривоятх,оро 

дар муайян намудани сана]>̂ ои даёту фаъолияти шоир, муносибати 

мардум ба ?^унар ва истеъдоди шоирй ва анвои дигари пешаву шугли 

устод Рудакй, нишон до дани ма^орати у дар истифода аз осори мардумй, 

мав1̂ еи унсурх^ои асотирй, корбурди зарбулмасалу мак;ол, к;иссаву ривоят 

ва амсоли ин:х;оро ба доираи тавдик; кашида, ма?^бубияти шоирро дар 

байни оммаи мардум аз як тараф ва аз тарафи дигар х,исси худшиносии 

устод ва муносибати уро ба чашну маросимх,ои миллй ва бовару 

эътикодоти мардумй ошкор намуда, ба тавассути он таъсири мутак;обили 

фолкор ва адабиёти ?^ирфаиро бо далоили 1̂ отеъ ;^амчун раванди 
мук;аррарии фарх,ангй собит намояд.



Мух,тавои рисола дар се боб ва шонздад фасл баён гардида, 

гузориш?;ои илмй ба таври муназзам ва тибк;и так;озои принсищои илмй 

мавкеъ гирифтаанд.

Дар боби аввали диссертатсия, ки аз :?̂ афт фасл иборат аст, 

муаллиф аз мавкеи ривоятх,ои мардумй ба масъала?^ои кудакй ва зодго^^и 

шоир, муносибати у бо амирон, симои шоир ва х,аким, масъалах,ои ишк;у 

ошикй, нобиноии шоир, мазор ва ^ои дафни у, авлоди Рудакй ва 

муносибати ондо ба шахсияти шоир назар намуда, сипас дар робита ба 

дар ривоят ва мавзуи он аз диди дастовард?^ои илмии адабиётшиносй 

бархурд намуда, дар асоси к;иёси он?^о натичагирй кардааст.

Дар боби дуюми диссертатсия, ки «Абуабдуллох,и Рудакй ва 

адабиёти шифо^^й» унвон дорад, муаллиф ба масъалаи мавриди тавач^ух, 

аз мавкеи адабиётшиносй муносибат намуда, унсурх,ои гуногуни 

фолклорй ба монанди махлукоти асотирй, зарбулмасалу мак;олх,о, 

жанрх.ои фолклорй, чистон ё лугз, марсия, че?^ра?^ои асотириву фолклорй 

ва амсоли ин^^оро ба маърази ковиши илмй ворид мекунад ва ба ин 

тарик мах,орати шоирро дар корбурди ондо нишон дода, дар робита ба 

ин масъала сатди маърифати устод Рудакиро дар масъалаи арзёбии 

фарх^анги кадимаи халвдои Шарк баррасй намудааст.

Дар боби сеюми диссертатсия, ки дорой се фасл аст, муаллиф 

ч;ашну маросимх^о ва боварх,ои мардумиро дар шеъри устод Рудакй ба 

ме^^вари тах,к,и1̂  кашида, аз як тараф, муносибати шоирро ба арзишх,ои 

фарх,ангии мардум нишон дода бошад, аз тарафи дигар, ба тавассути он 

таъсирпазирии адабиёт ва хоса шеъри замони Сомониёнро аз адабиёти 

шифо?^й таъкид намудааст.

Дар баробари арзиши баланди илмй доштани диссертатсия, аз 

диди ин ч(ониб баъзе камбуди:?^ои ч;узъй дар фишурда ба чашм расидаанд, 

ки дар оянда ислох, намудани он?^о боиси боз х,ам баландтар гардидани 
арзиши кор мегардад:

1. Ба назари мо фасл?«;ои боби аввал хеле тулонй сурат гирифтаанд, 

шояд камтар мухтасар кардани он?;о боиси бех;будии сифати кор бошад.
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2. Дар са?;ифаи 4 баъди сарлавт^ачаи «Дарачаи коркард карда шудани 

мавзуи тах,к;иБ;от» чумлаи дарозе омадааст, ки аз сабаби содир шудани 

галати техникй (бояд ба ч;ои пайвандаки «ва»- и дуюм пайвандаки 

пайвасткунандаи хилофии «вале» истифода мешуд) тобиши хилофии 

ч;умла зарар дидааст.

3. Такрори бемав1;еи калимаи «тавоно» дар са^^ифаи 11 ва пайвандаки 

«дар» дар ^амин са^ифа ба дусни гуфтор халал ворид намудаанд.

Бояд кайд намуд, ки ин камбудит^о хусусияти чузъй дошта, арзиши 

корро паст карда наметавонанд.

Ба назари мо ва дар асоси иттилои фишурдаи мавриди назар 

диссертатсияи Исмоилов Фаредун Хучакулович комилан тадкиь^оти 

анч;омёфта буда, ба талаботи КОА назди Президента Ч|умх,урии
»

Точикистон пурра ^^авобгу ва муаллифи он сазовори дара^аи илмии 

номзади илмх^ои филология, аз руи ихтасоси 10.01.09. -  Фолклоршиносй 

мебошад.

Мукарризи гайрирасмй:

Доктори илм?^ои филологи, профессори 

кафедраи назария ва таърихи адабиёта 

Донишкадаи давлатаи забон^^ои Точикистон 

ба номи Сотим Улугзода Давлатбеков Л.

Нишони: 734064, ш. Душанбе, кучаи Ф. Му^аммадиев 31/1. 
Тел; 931.92. 48.84

Имзои д.и.ф, проф ессор 
Давлатбеков Лолоро'тасддзк мекуг^^

I Мудири шуъбаи кад|)^ри ■ А Д Р х; о /
ДДЗТ ба номи Сотим У^^^гзода Нач;муддинов Ш.М.


