Такриз
ба автореферати Маликнеъмат Гулихандони дар мавзуи «Вежагихои
сохторию маъноии кисса андар кисса дар «Маснавии маънавй»-и
Мавлоно Цалолиддини Балхй», ки барон дарёфти дарачаи илмии
номзади илми филология аз руйи ихтисосиси 10.01.01-Адабиёти точик;
равобити адабй пешниход гардидааст.
Мавлоно Далолиддини Балхй аз зумраи адибоне мебошад, ки дар
тамоми давру замонхо тавадчухи кишрхои гуногуни домеа ба асари безаволи
у «Маснавии маънавй» кам нашуда, балки бо гузашти карнхо афзуда
истодааст. Бо он ки адабпажухону ховаршиносони зиёди ватаниву хоридй
родеъ ба мавзуоти гуногуни «Маснавии маънавй»-и Мавлоно гахкикоги
арзишманде андом додаанд, аммо мавзуи интихобнамудаи Маликнеъмат
Гуйихандониро ба эътибори доштани навгонихо дар додай мавлоношиносй
ва махсусан дар адабиётшиносии тодик, метавон икдоми шоиста ва сахифаи
тозае каламдод кард.
Диссертатсияи илмии Маликнеъмат Гулихандони аз дихати мухтаво ва
ахамияти илмии хеш актуалй буда, тахкикоти диддие дар адабиётшиносии
тодик ба шумор меравад, зеро пажухиши мавзуи кисса андар кисса дар
«Маснавии маънавй», тибки гуфтаи диссертант, аз нахустин ковишхоест, ки
дар ин замина ва дар адабиётшиносии тодик мавриди тахкики амик карор
гирифтааст.
Аз автореферати диссертатсия бармало мегардад, ки пажухиши мавриди
назар аз мукаддима, се боб, шаш фасл, хулоса, фехристи сарчашмахои
истифодашуда, истилохот ва замима иборат аст.
Кисмати мукаддимаи диссертатсияи илмй мувофики талаботи ин намуди
корхои илмй тахия гардида, дар он муаллиф аз мухиммияти интихоби
мавзуъ, дарадаи тахкики мавзуъ, максаду вазифахои пажухиш, бозёфтхои
илмй, метод ва методологияи тадкикоти илмй, арзишхои амалию назарии
диссертатсия ва хамчунон, масъалахои мехварй барои дифоъ маълумот
додааст. Бояд зикр кард, ки тамоми кисматхои мукаддимавии диссертатсия аз
дихати масъалагузорй ва муаррифии онхо дар доираи талабот ба ин гуна
корхои илмй тахия гардида, мантикан якдигарро таквият мебахшанд.
Диссертатсия ба тахкику пажухиши хусусияти сохторию маъноии кисса
андар кисса дар «Маснавии маънавй»-и Мавлоно Цалолиддини Балхй
бахшида шуда, муаллиф масоил ва мабохдси марбут ба мавзуъро дар се боб
тархрезй ва хар бобро ба фаслхо дастабандй намудааст.
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Боби якуми диссертатсия «Сарчашмахо ва сайри такомулии кисса
андар кисса дар адабиёти форсии точикй: чанбахои назарии масъала»
тасмия туда, томили ду фасл аст. Диссертант дар фасли якуми ин боб, ки
«Назарияи кисса андар кисса дар адабиётшиносй: аз шигарди адабй то навъи
адабй» унвон дорад, ба мафхуми кисса андар кисса ва навъхои он ба таври
мушаххас дахл кардааст. Дар фасли дуюми хамин боб, ки «Таърихи пайдоиш
ва ташаккули кисса андар кисса: чанбахои типологии масъала» ном дорад,
муаллиф ба арзёбии заминахои пайдоиши кисса андар кисса ва сайри
такомули он дар адабиёти форсии точикй пардохтааст.
Боби дуюми диссертатсия «Хунари Мавлоно дар киссапардозй:
тасарруф дар сохтор ва маъно» унвон дошта, дар ду фасли он диссертант
масоили шигардхои хунарии Мавлоно дар киссапардозй, киссахои мехварй
ва илхокй: ибтикор ба хотири вусъати маъно ва амсоли инхоро мавриди
тахкику тахдил карор додааст.
Боби сеюми диссертатсия «Вежагихои кисса андар кисса дар
«Маснавии маънавй» тасмия туда, ин боб низ чун бобхои каблй томили ду
фасл аст. Мухаккик дар фаслхои боби мазкур масъалахои чузъхои сохторсоз
дар «Маснавии маънавй»: ровиён ва усули ривоят, воситахои сохторсози
пайванди киссахо, фабулахои муштарак, тадоии маъно, мавзуи мехварй,
такрор ва дигар масоили ба мавзуъ рабтдоштаро мушикофона тахкику
баррасй намудааст.
Харч анд мухаккик дар фардоми хар кисмати кор натоиди бадастовардаи
худро ба таври мухтасар хулоса карда бошад хам, боз дар 10 банди хулосаи
диссертатсия, ки онро натидагирихои муаллиф аз раванди тахкик хам
метавон гуфт, куллияи мабохиси оростаи хешро дар диссертатсия ба таври
мушаххас дамъбандй кардааст.
Дар руйхати адабиёт зикри теъдоди зиёди манобеи муътабари адабиву
таърихй, инчунин дигар сарчашмахои адабиву илмй, бавижа тахкикоти родеъ
ба «Маснавии маънавй»-и Мавлоно Цалолиддини Балхй андомёфта аз
хавсалаи омузиш, дониш ва огохии мукаммали муаллиф дар тахкики
хаматарафа ва фарогир навид медихад. Корбурди теъдоди зиёди пажухишот
ва
накду назари мустакилонаи мухаккик родеъ ба андешахои бархе
муаллифон дар таркиби рисола истиклоли назари уро дар раванди куллии
нигориши диссертатсия таъмин кардааст.
Аз фехрасти адабиёти диссертатсия ва автореферата он бармеояд, ки
диссертант давоми солхои зиёдест, ки ба тахкику баррасии мавзуи мавриди
назар машгул аст ва натри маколахои зиёди у родеъ ба масоили мухталифи
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марбут ба мавзуъ дар мадаллаву мадмуахои илмй ба эътирофи вай хам чу н
мухаккик далолат мекунад. Хамзамоп. ширкати муаллифи диссертатсия дар
хамоишхои илмии думхуриявиву байналмилалй низ ба истиклоли дидгоххои
илмии вай родеъ ба шеъру андешаи шоир ишорат доранд.
Ба хам ин тартиб, автореферати диссертатсия мазмун ва мухгавои кори
андомдодаи муаллифро ба пуррагй дар бар гирифта, тарзи нигориши он аз
мусгакидияги фикрй, пажухишхои илмй ва кушиши навгуйии муаллиф дарак
медихдд. Цанбахои илмй, методологй, мантикй ва имлоию услубии
автореферат кавй буда, ба талабот давобгу мебошанд.
Бо вудуди чунин арзишхо, дар автореферати диссертатсия баъзе заъф ва
норасоихо ба назар расиданд, ки ислохи онхо хам ба арзиши диссертатсия
меафзояд ва хам барои пешниходи он ба доираи васеи ахли илм мусоидат
хохад намуд. Аз думла:
1.
Илова бар он ки дар автореферат баъзе галатхои дузъии техники
ва имлой, аз кабили мухаккик ба дои мухаккик (сах. 5), пажухиш ба дои
пажухиш (дар хама маврид) ва амсоли инхо мавдуданд, хамчунин унвони
боби сеюм, яъне «Вежагихои кисса андар кисса дар «Маснавии маънавй»
(сах. 17) ба мисли дигар бобхо бо хуруфи сиёх нишонагузорй нашуда, балки
хамсон бо харфхои матни автореферат навишта шудааст.
2.
Диссертант авторефератро бояд гибки талаботи КОА-и назди
Президента Чумхурии Тодикистон тадвин намояд, аммо дар автореферати
мавриди назар бахши заминахои эмпирикй сарфи назар шудааст.
Бояд арз дошт, ки камбудихои манзуршуда ба хед вадх арзиши илмии
диссертатсияро коста намегардонанд, зеро муаллифи он вазифахои дар назди
худ гузоштаро бомуваффакият ба идро расондааст.
Фишурдаи рисола ва матолиби интишорнамудаи муаллиф, ки аксарашон
дар мадаллахои такризшавандаи КОА-и назди Президента ЧП ба табъ
расидаанд, асоси мундаридаи диссертатсияро инъикос мекунанд.
Хулосахои мухтасари кори диссертатсионй, ки ба забонхои тодикй, русй
ва англисй дар охири автореферати диссертатсия оварда шудаанд, гибки
талаботи дории Комиссияи олии аттестатсионии назди Президента Чумхурии
Тодикистон тахия гардида, мохияти илмии диссертатсияи мазкурро ба таври
фишурда инъикос менамоянд.
Диссертатсияи илмии Маликнеъмат Гулихандони дар мавзуи
«Вежагихои сохторию маъноии кисса андар кисса дар «Маснавии маънавй»и Мавлоно Чалолиддини Балхй» тахкикоти комилан андомёфта буда, дар
сатхи зарурии илмй таълиф шудааст. Диссертатсия бо мухиммият,
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навгонихои илмй ва арзиши назариву амалиаш ба талаботи КОА-и назди
Президента ЦТ мувофик буда, муаллифи он барои дарёфти дарадаи илмии
номзади илми филология аз руйи ихтисосиси 10.01.01-Адабиёти тодик;
равобити адабй сазовор аст.

Доктори илмхои филологй,
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