ТАЦРИЗ
ба автореферати диссертатсияи Маликнеъмат Гулихандони дар мавзуи
«Вежагикои сохторию маъноии цисса андар к;исса дар «Маснавии
Маънавй»-и Мавлоно Цалолиддини Балхй», барон дарёфти дарадаи
илмии номзади илми филология аз руйи ихтисоси
10.01.01 - Адабиёти тодик; равобити адабй

Бахси шинохти арзиш ва мокияти бадеии «кисса андар кисса» ба
унвони намунае аз навъи киссапардозй дар адабиёти кукани форсу тодик,
ки бештар дар иртибот ба осори насри ривой шарку тафсир ёфта, аз
кухантарин манобеи киндиву порсиву арабй сарчашма гирифтааст,дар
шумори масоиле матрак мешавад, ки дар адабиётшиносии тодик ба
таккики он дар сатх,и зарурй таваддук зокир нашудаанд. Он чй то кунун
дар ин арса мавриди пажукиш карор гирифта, аслан ба маърифати анвоъи
мутадовили насри классикй, бавежа насри ривоятй рабт мегирад, ки дар
таккикоти донишмандони сокибноми тодик Юсуфдон Салимов,
Мукаммаддон Шакурй, Худой Шарифзода, Салимй Носирдон ва дигарон
тадассум пайдо намудаанд. Аммо тааммул ва тафаккус дар сохторшиносй
ва мухтавои маснавикои бадеиву ирфонии форсу тодик бозгуи ин амр аст,
ки шоирони сокибкунар ва орифони некмахдари мо дар такаввули
гунакои манзуми ин навъи киссаи кукан ибтикороте ба намоиш
гузоштаанд, ки баёнгари кунари бардастаи шоирии эшон аст. Мавлоно
Цалолуддини Балхй, бо он ки барояш «Маснавии маънавй» дар асл
дукони вахдат ва оинаи тамомнамои афкори орифонаии уст, бо табаккур
дар суннату оинко, киссаву достонкои кукани аквоми Шарк дар такмилу
таддиди гунакои манзуми кисса андар кисса икдоме шоиста ва кунаре
шоирона аз худ дилвагар сохта, ки мадмуан дар тадассуми бештари
арзишкои бадеии ин асари бузурги ирфонй накши муассир гузоштаанд. Аз
он дикат, ки дар меквари баррасикои илмии диссертатсияи Маликнеъмат
Гулихандони такти унвони «Вежагикои сохторию маъноии кисса андар
Кисса дар «Маснавии Маънавй»-и Мавлоно Чдлолиддини Балхй» таккик
ва шарку тафсири вежагикои сохториву маъноии кисса андар кисса дар ин
асари бузурги беназир карор доранд, ин амр худ шореки тозагии таккикот
ва интихоби мавзуест, ки то кунун дар адабиётшиносии тодик камтар ба
шинохту арзишдоварии он таваддук зокир шудааст. Мутолеа ва мурур
бар мундаридаву муктавои автореферати диссертатсия мукаррар месозад,
ки диссертант барои иншои таълифоти хеш дусторкои фаровоне бар асоси
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мутолеаи осори фаровони насри классики, сарчашмаву манобеи адабй,
пажукишкои дар ин дода ба поёнбурдаи донишмандони шаркиву гарбй ба
андом расонида, тарки дурусту дакики пешинаи таккики мавзуъро
муцаррар сохтааст. Хдмин шеваи сакеки интихоби равиши тахкик имкон
додааст, ки нахуст ба шинохти худи мафкуми «кисса андар кисса» дар
назариёти пажукишгарони Шарку Гарб рок кушода, бакси шигард ва ё
навъи адабй будани онро бар асоси тахдили накду назаркои донишварон
матрак кардааст. Таклилкои дакики андомдодаи муаллиф уро ба хулосаи
дакики илмй расонидаанд, ки мафкуми «кисса андар кисса» -ро назар ба
ин ки жанр ё навъи адабй ба шумор оварем, онро чун навъ ва ё тарзи
устухонбандй бидонем, сакектар ба назар мерасад, зеро ба таъкиди
дурусти нависандаи диссертатсия «жанр донистани кисса андар кисса,
махсусан, дар осори манзум душворикои зиёдеро пеш меоварад».
Албатта, дурустии ин акида пеш аз кама ба он мепайвандад, ки дар осори
бузурги камосии манзум жанри он дар макватаи куллии худи асар камчун
достон ё маснавй таъйин гардидааст.
Масъалаи баррасии таърихи пайдоиши «кисса андар кисса» низ яке
аз мабокиси муким ва кобили таваддуки диссертатсия мебошад, ки он кам
бо такя бар шинохти муктавои осори кукани киндиву паклавй ва зикри
мушаххаси намунакои таълифоти насрй ва дидгоккои нокидону
адабпажукони шаркиву гарбй дар сатки матлуб каллу фасл шудааст.
Дар боби дувуми диссертатсия мавзуи кунари киссапардозии
Мавлоно дар «Маснавии маънавй» баррасй шудааст, ки аз чанд дикат
кобили акамият аст. Цусторкои амики сарчашмашиносии киссако,
таклилу баррасии сохтор ва мундаридаи онко ба муаллиф имконият
додааст, ки ибтикорот ва ба таъбири худи у «тасарруфот»-и Мавлоноро
дар чанд бахш дастанбандй ва баррасй намояд, ки мукимтарини онко
тагири сужа, шахсиятпардозй, гуфтмон ва амсоли ин мебошанд.
Боби савуми диссертатсия ба таври комил фарогири мабокиси
марбут ба дойгоки «кисса андар кисса» дар «Маснавии маънавй»
мебошад. Дар он дар навбати аввал накши муассири муаллифи ин асари
довидона дар эдод ва такмили гунакои манзуми кисса андар кисса
мукаррар шудааст. Диссертант дар заминай таклилкои андомдодаи худ
дар ин бахш дузкои сохторсоз дар киссако, накши ровиён ва шевакои
ривой дар асар, таклили киёсии унсуркои киссакои мазкур дар «Маснавии
маънавй» бо сарчашмакои аслии онон дар осори мансури ривоии кукан
чун «Хдзору як шаб», камзамон маснавикои ирфонии дигар, воситакои
сохторсози пайванди киссако ва дигар мавзуоти меквариро мавриди
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пажукиш карор дода, ба хулосакои мантикй расидааст, Мавлоно на танко
чун орифи сокибназар дар ин асари бузург симои хешро мунаввар
кардааст, балки шоиру достонпардози мокирест, ки дар такмилу
такаввули киссакои кукан, идомаи суннатхри хоси ривоии онко ва
таъмини пайвандхри сохториву маъноии киссакои мухталиф чех,ранамой
мекунад. Аз ин нуктаи назар, таккикоти андомдодаи диссертантро аз
думлаи пажукишкои тозае метавон эътироф намуд, ки дар таъйини
арзишкои бадеии «Маснавии маънавй» ва дар умум такаввули «кисса
андар кисса» камчун унсури муким ва шигарди адабии на танко осори
мансур, балки манзум низ накщи муким ва кобили таваддук дорад.
Аз шеваи нигориш ва муктавои автореферати диссертатсия
кувайдост, ки он бо фарогирии косили мутолеаи осори фаровони адабиву
бадей, сарчашмакои муайян, пажукишоти донишмандони шаркиву гарбй
ба калам омада, бо сабки шевои илмй ва корбурди равишкои муосири
таккикй ба калам омадааст.
Баробар ба арзишкои мукими илмй дар автореферати диссертатсия баъзе
камбудикои дузъй ба чашм мерасанд, ки ба эътибор гирифтани онко ба
нафъи кор аст:
1. Дар мукаддимаи автореферат чунин таъкид шудааст: «Дар мадмуае
аз киссакои кадимии додугаронаи мисрй, ки дар кудуди садаи ХУШ-ХУ!
пеш аз милод нигошта шудааст, дар осори маъруфи адабиёти кадими
санскрит - «Макабкарата» (то асри IV то м.), «Панчатантра» (Ш-ГУ) ва
дар «Одиссея» (III) метавон ин шеваро ба мушох,ида гирифт» Ба андешаи
мо кабл аз зикри номи асар Одиссея ишорат ба достони кукани юнонй
будани он мувофики максад аст, чун дар ин шакли нигориш зокиран
чунин ба назар мерасад, ки он камчун намунаи осори маъруфи адабиёти
кадимаи санскрит муаррифй шудааст.
2. Дар баъзе сакифакои автореферат аз думла, сак 4, 16, 19 ва г.
галаткои имлоиву текникй ба чашм мерасанд, ки ислоки онко ба салоки
муаллиф аст.
Тавре таъкид гардид, камбудикои мазкур дузъй буда, ба кед вадк
арзиш ва акамияти илмии диссертатсияро кокиш намедиканд. Дар умум,
метавон изкор дошт, кии диссертатсияи Маликнеъмат Гулихандони
сакифаи тозае дар адабиётшиносии тодик ба шумор рафта, таълифоти
мукаммал дар шинохти кунари киссапардозии Мавлоно дар ин китоби
довидона ва такмилу таддиди шеваи нигориши кисса андар кисса дар он
ба шумор меравад. Аз ин ру, диссертатсияи Маликнеъмат Гулихандони
дар мавзуи «Вежагикои сохторию маъноии кисса андар кисса дар
з

«Маснавии Маънавй»-и Мавлоно Ч,алолиддини Балхй» давобгуи
мукдррароти комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти
Цумхурии Тодикистон буда, муаллифи он шоистаи дарёфти дарадаи
илмии номзади илми филология аз руйи ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти
тодик; равобити адабй мебошад.
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