ТАЦРИЗИ
рохбари илмй ба диссертатсияи номзадии Маликнеъмат Гулихандони
дар мавзуи «Вежагихои сохторию маъноии кисса андар кисса дар
“Маснавии маънавй”-и Мавлоно Цалолиддин Балхй» барон дарёфти
дарадаи илмии номзади илмхои филологй аз руйи ихтисоси
10.01.01 - Адабиёти тоник; равобити адабй
То имруз якчанд маколахое дойр ба масъалаи данбахои мухталифи кисса
андар кисса дар «Маснавии маънавй» руйи кор омадаанд, аммо рисолаи
илмие, ки мустакиман кисса андар киссаро дар ин асар баррасй намуда
бошад, мавдуд нест, дар холе ки адибтарин гунаи кисса андар кисса дар ин
шохасари Мавлоно зухур кардааст. Огохй аз сохтори кисса андар кисса дар
«Маснавй», ки аслан сохтори куллии асар аст, ба масобаи як харита ё
рохнамоест, ки мухаккик ё хонандаро дар кучахои пурпечутоби «Маснавй»
рохёб мегардонад.
Мубрамии мавзуъ дар он ифода меёбад, ки бо тахкики данбахои назарй,
таърихи пайдоиш ва такомули тадридии шигарди кисса андар кисса дар
адабиёт ва тахлилу баррасии он дар «Маснавии Маънавй»-и Мавлоно, аз як
тараф, ба шинохти дакиктари кисса андар кисса хамчун шигарди ривой ва аз
дониби дигар, ба дарки амиктари андешахои Мавлоно метавон даст ёфт.
Рисола дар 3 бобу 6 фасл шакл гирифта, бо мукаддима, хулоса, номгуйи
адабиёт 177 сах. ташкил медихад.
Боби якум «Сарчашмахо ва сайри такомулии кисса андар кисса дар
адабиёти классики форсии тодикй: данбахои назарии масъала» унвон
дорад. Дар ин боб бо ба кор гирифтани равиши мукоисавй диссертант
кушиш кардааст, мафхуми кисса андар киссаро мушаххас намуда, бо
истифода равиши тахлили сохторй навъхои онро муайян кунад. Дар
баррасии заминахои пайдоиши кисса андар кисса ва сайри такомулии он дар
адабиёти форсии тодикй аз равиши мукоисавй-таърихй ва оморй истифода
бурдааст. Муаллифи рисола ба хулосае омадааст, ки кисса андар кисса
тамоюли муттахидшавии жанрхои хурд буда, тасвири комилтареро аз
тасвири бадеии зиндагй ба даст медихад.
Боби дуюми рисола «Хунари Мавлоно дар киссапардозй: тасарруф
дар сохтор ва маъно» унвон дорад. Дар ин боб муаллиф бо истифода аз
методи мукоисавй дахлу тасарруфи Мавлоно бар киссахои пешинро нишон
дода, ба хулосае омадааст, ки тасарруфоти Мавлоно пайи вокеинамой сурат
мегирад ва хамин талоши Мавлоно на факат дар офариниши дахони кисса,
балки дар офариниши дахони ривоят низ эхсос мешавад. Дар ин боб,

хамчунин, бо усули равонтахдилй
таъвилоти Мавлоно аз кдссахри
«Маснавии маънавй» мавриди тавадчух карор гирифтаанд.
Муаллиф дар баррасии вежагихри циссаи мехдарии чрмеъ, циссахои
мехдарии таркиби «Маснавй» аз равиши сохторшиносй истифода бурда,
асосан усули тахди^и ТсефанТодоров, ки сохтори дисса андар кдссаро ба
сохтори чумлаи мураккаб месанчдд, илдом гирифтааст.
Боби сеюм «Вежагихри кисса андар кисса дар “Маснавии
маънавй”» унвон дошта, ба баррасии масъалахри марбут ба ровй, сутухи
ровй, дарадаи мадсусияти ровй, дарачди эътимоднокии ровй, омилдои
бадалшавии сутуди ровй дар «Маснавй» бахшида шудааст. Дар ин баррасидо
муаллиф бо равиши татбикй аз назариядои ривоятшиносии Жерар Жаннет ва
Виктор Шмид истифода бурдааст. Дар мавриддое, ки «Маснавй» ба
назариядои ривоятшиносони мазкур мутобидат намекунад, ба ин
номутобидатидо ишора хам кардааст.
Дар хулоса ба тариди фишурда натицаи таддидот цамъбаст шудааст.
Намунаи федристи осори дисса андар диссаи адабиёти форсии тодикй, ки дар
охири рисола илова гардидааст, хулосадо ва мушодидадои илмии муаллифро
тасдид менамояд.
Ба ин тарид, туфта метавонам, ки мадсад ва вазифадое, ки диссертант
дар таддиди мавзуи интихобшуда гузоштааст, ичро шудаанд. Кдйддои ман
дар дамкории дудониба вадт ба вадт аз тарафи муаллиф ислод ва ба назар
гирифта шудаанд. Натидахри таддид дар шинохти раванди такомулии
падидахри адабй ва назарияпардозидо дар атрофи онхр маводи муфид ходад
ДОД.

Рисолаи номзадии Маликнеъмат Гулихандони - «Вежагихри сохторию
маъноии дисса андар дисса дар «Маснавии маънавй»-и Мавлоно Цалолиддин
Балхй»-ро дар мадмуъ таддидоти андомёфта медисобам ва барои дифоъ
тавсия медикам.
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