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муассисаи пешбар ба диссертатсияи Рачабова М арям
Садриддиновна дар мавзуи “Ч^ойгохи порахои манзум дар рисолахои
мансури ирфонй” барои дарёфти дарачаи илмии номзади илмхои
филологй аз руи ихтисоси 10.01.01- А дабиёти точик
Яке аз ш охахои пурбори адабиёти бадеии форсии точ,икй осори
ирфонй мебошад, ки бо мухтаво ва таркиби гании худ дар такомулу
пешрафти адабиёти оламшумули мо накши мухимму носутурданй
гузош тааст. П айдоиш ва вучуди ин навь осор пеш аз хама ба рохёбии
аш ъори бадей ба махфилхо ва мачлисхои ахли тасаввуф бастагй дорад.
Хдмин ниёзмаидии ин тоифа ба каломи манзум боиси вуруди кисмате аз
аш ъори ш оирони машхур ба рисолахо ва навиш тахои мансури ирфонй
гардидааст. Сабабхо ва омилхои вуруд ва нуфузи аш ъор ба осори
мансури ирфонй аз мавзуъхои мухимми адабиётш иносии имруз ба хисоб
меравад. Аз хамин ру, даст ба таълифи диссертатсияи номзадй задани
унвончу Р ачабова М арям Садриддиновна дар мавзуи “Ч,ойгохи порахои
манзум дар рисолахои мансури ирф онй” шоистаи тахсин ва дастгирй
мебоша7Д.
М аълум аст, ки асархои тасаввуфй бо максади интиш ори афкору
орои мундарич дар онхо аз хама гуна роххои таъсири сухан истифодаи
босамарро чуста, бо максади хар чи мафхум ва муассир баён кардани
таълимоти худ аз воситахои каломи манзум аз хар шеваи дигар бештар
суд бурдаанд.
Ба таълиф расидани рисолахои мансури «Кашф-улхакоик;» ва «Инсони комил»-и А зизу глип и Н асафй, «Савонех-улушшок»-и А хмади Раззолй, «Рисолат-ут-тайр»-и А буалй ибни Сино,
«Тамхидот»-и Айнулкузоти Хдмадонй, «М аориф»-и Бахоуддини Валад,
«Авориф-ул-маориф»-и Ш ахобуддини Сухравардй, «Кашф-ул-асрор»-и
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Х оча Абдуллохи Ансорй, «Асрор-ут-тавхид»-и Абусаиди Абулхайр,
«Фусус-ул-хикам» ва «Футухот-ул-маккия»-и М ухйиддини Арабй, «Усулул-ашара»-и Н ачмуддини Кубро, «Тухфат-ул-барара»-и М ачдуддини
Багдодй, «М ирсод-ул-ибод»-и Начмуддини Розй ва даххо китобу
рисолахои дигар дар давраи мавриди тахкики Р ачабова М.С. баёнгари
он аст, ки нависандагони ин навъи адабиёт хам дар миёни хонандагони
одй, хам дар миёни ахди илму адаб ва хам дар миёни доирахои хукмрони
ин асрхо аз нуфузу макоми шоиста бархурдор будаанд. А гарчи дар
мавриди осору афкори ирфонии форсии точикй асархои тахкикотии
муфассал ва пажух,ишхои густурдае аз тараф и мухаккикони хам киш вари
азизамон ва хам хоричй анчом дода шудааст, вале боз хам чои як
тахкикоти м онографй ва хамачониба дар бораи чойгох ва накши
порахои манзум дар осори мансури ирфонй дар адабиётш иносии точик
холй буд. Бо ба назар гирифтани ин нукта метавон гуфт, ки унвончу
Рачабова М арям Садриддиновна ба пажух,иши масъалаи хеле мухим ва
мубрами адаби ирфонии форсии точикй пардохтааст.
Диссертатсия дар асоси сарчаш махои мухимму кобили эътимоди
осори тасаввуфии асрхои
X I-X III пеш аз хама «М ирсод-ул-ибод»-и
Начмуддини Розй, «Тамхидот»-и Айнулкузоти Хдмадонй, «Кашф-уласрор»-и Раш идуддини М айбудй таълиф шудааст.
Н авии диссертатсия дар баррасии аш ъори зиёди истифодаш уда дар
рисолахои мансур, ки голибан мазмуну мухтавои ахлокй, таълимй ва
ирфониро дар худ тачассум кардаанд ва арзиш хои адабию бадей ва
илмии ин гуна осор, ки дар адабиётшиносии точик бори нахуст дар
шакли рисолаи алохида ва монографй сурат мегирад, падидор мегардад.
Бори нахуст дар диссертатсия кисмате аз аш ъори чунин рисолахо аз
нигохи адабиётш иносй тахлилу баррасй ва санъатхои бадеии лафзию
маънавии онхо муайян гардида, чойгоху маком, таъсиру накши онхо
нишон дода шудааст.
А рзиш и назарии рисола дар муайяну мушаххас намудани накшу
нуфузи чунин аш ъор хамчун воситаи муассири таъсир ба хонанда ва
такмилкунандаву таъминкунандаи чанбахои зебоишиносии асархои
мансури таълимию ахлокии тасаввуф дар асрхои X I-X III бозтоб ёфта,
дар баррасихову тахлили муаллиф ин сифатхои аш ъори истифодашуда
хотирниш он гардидаанд.
А хамияти назарии тахкики мазкур дар он зохир мегардад, ки
натичагирихои он дар халли чанде аз масъалахои адабиёти таълимй ва
ирфонй ёрй ва мусоидат хохад кард. И нчунин натичахои илмии
бадастомада аз тахлилу баррасии аш ъори манкул дар рисолахои мансури
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ирфонй дар мушаххас ва муайян кардани муаллифони аслии онхо ва
тасхехи ин аш ъор ёрии амалй расонида метавонад.
Ахамияти амалии рисола аз он бармеояд, ки маводи онро метавон
дар омузишу тахкики асархои таълимй, ахлокй, ирфонй дар асрхои
баъдй, дар таълифи таърихи адабиёти асрхои ёдшуда, бахусус, адабиёти
тасаввуфии ин давра, дар тахияи маводи корхои курсию дипломии
донишчуён, дар таълими курсхои махсуси доииш кадаву таълимгохдои
чумхурй, дар навиш тани китобхои дарсии таърихи адабиёти тасаввуфии
асрхои X I-X III истифода намуд.
Диссертатсия аз мукаддима, се боб, фаслхо, хулоса ва китобнома
иборат аст.
Д ар мукаддима дар бораи мубрамияти масъалаи
тахкикш аванда, пешинаи омузиши мавзуъ, максаду ахдофи тахкик,
равиш и тахкик, сарчаш махои тахкикот, навоварихои он, ахамияти
назарй ва амалии тахкикот, нуктахои барои химоя иешниходш аванда,
татбики натичахои пажух,иш дар амал ва коркарди он мулохизаронй
шудааст.
Боби аввали диссертатсия «Назми ирфонй дар адабиёти асрхои XIX III» унвон дош та, фарогири се фасл мебошад. Фасли нахустини ин боб
ба «Заминахои таърихй ва ичтимоии пайдоиш и осори орифона дар
асрхои X I-X III» бахш ида шудааст.
М уаллифи диссертатсия бар он аст, ки дар давраи ёдшуда новобаста
ба нооромихои дар натич,аи хучуми мугулон бамиёномада, носозгории
хаёти адабй ва илмй, пареш ониву аз хам пош идани мухити илмй, фирори
дониш мандон ва ахли таълиф боз хам дастовардхои илмй, фалсафй ва
ирфони махаллй сабаби интиш ори илму адабу ирфон ва бунёди
хонакоххо ва мачомеи илмиву ирфонй дар дигар шахру мамлакатхо
гаштааст. Адабиёти форсии точикй бо касби вежагихои хос ва ба вучуд
омадани ш ароити ичтимоии вежа дар асрхои XI- X III ба нашру забти
мавзуъхои ирфонй мепардозад ва ин “падида боиси ба миён омадани
осори зиёде дар заминахои ирфон ва тасаввуф м егардад” . М уаллифони
осори мансури ирфонй барои ба тудахои беш тари мардум расонидани
паёму таълим оти худ ва иблоги андешаву афкори хеш аз муассиртарин
воситаи таблиг-адабиёти бадей, хоса каломи манзум истифода бурдаанд.
Онхо бо хадафи таъсир дар афкори мардум ва зехну шуури онон ба
адабиёти бадей, бахусус шеър, ки аз кадим дар зехну забони мардуми
точик аз м уаассиртарин воситахост, истифодаи босамар карданд.
Ф асли дуюми боби якум «Таъсири назми суфиёна ба адабиёти
форсии точикй» номгузорй шуда, чойгоху мавкеи порахои манзум дар
рисолахои мансурро баррасй ва таъсири аш ъорро дар густариши афкор
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ва осори суфия нишои додааст. М уаллифи диссертатсия менигорад, ки
“шеърхои дорой мазомини орифона аз асри X роич, гаш та”, бо аш ъори
мардумписанди Абдуллохи Ансорй дар адаби форсии точикй • дою
мавкеи хос дарёфт намуд. Баъдан бо густариш и дараёни тасаввуф дар
асри X I шеър рушду тахдввул иазируфта, дар карнхои X II- X III ба
нуктаи балаиди худ мерасад, ки дар натич,а осори гуиогунжаир дар ин
самт ба миён меояд.
Фасли сеюми ин боб «М азмунхои ирфонй дар колаби рубой» унвон
дошта, дар бораи ин навъи мардумии колаби назми орифона - рубой
маълумоти муфассал ироа гардидааст. Таври маълум кисмати умдаи
осори ирфонии асрхои X I-X III бо ин навъи адабй музайян гаш таанд, дар
муассиру хотирниш ин гардидани онхо накшу чойгохи рубой беш аз хар
навъи адабй будааст.
Боби дуюми диссертатсия «Чрйгохи порахои манзум дар осори
мансури ирфонии «М ирсод-ул-ибод», «Тамхидот», «Кашф-ул-асрор»
унвон дош та, муаллиф дар фаслхои сегонаи он шеър ва мавкеъю
чойгохи онро дар се асари мансури номбарш уда мавриди тахкику
баррасй карор додааст.
Боби сеюм «Н акш и рамзофарини порахои манзуми осори мансури
форсии точикй дар асрхои X I-X III» номгузорй шуда, аз се фасл иборат
аст. Фасли аввали ин боб «Ш еъри суфиёна ва тадаллии он аз анвори
матнхои мукаддас (К^уръону аходис)» унвон дош та, дар он
таъсирпазирии ш оирони форсу точик аз Куръон ва аходис баррасй
шудааст. Ф асли дуюми боби сеюм «Талмех дар осори мансури ирфонии
асрхои Х1-ХШ » номгузорй шуда, дар он истифодаи фаровони
ин
санъати бадей дар порахои шеърии осори мансури ирфонии асрхои XIX III мавриди пажух,иш карор гирифтааст.
Н ихоят фасли охири боби сеюм «Таъсири аш ъори суфия дар
таълиму тарбия ва таш аккули инсон» унвон дош та, дар он муаллиф ба
натичае расидааст, ки аксари аш ъори рисолахои мансур фарогири
масъалахои идтимой, мушкилоти сиёсй буда, дар онхо муаллифон
равобити хешро бо чомеа ва хукуматдорон зохир сохтаанд. Д ар ин гуна
аш ъор эътироз ба синфи хоким дар баробари мушкилоту нобаробарихои
идтимой, “зулму ситами мугулони хунхор ва беадолатии амирону
хокимон бар мардум, фирори зиёиён ба мамолики нисбатан ором ва
дасттангии мардум мушохида меш авад” .
Д ар хулосаи диссертатсия ба таври куллй натичахои бадастовардаи
муаллиф чамъбаст гардидаанд. Хулосахои муаллиф дар заминаи
вазифахои гузош таш уда илмй, вокей, мантикиву боэътимоданд.
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Забону баёни муаллиф дар ибрози масъалахои илмй бомантик, илмй
ва баёнгари андеш ахои устувори у дар таъйиди натичахои илмияш
мебошанд.
Д ар баробари комёбихои арзиш манди илмй дар диссертатсия баъзе
нуктахои бахснок ва маш кук ба назар мерасанд, ки ислохи онхо бар суди
пажухиш хохад буд:
1. Д ар мукаддимаи диссертатсия иешинаи тахкики мавзуи
баррасиш аванда нопурра ба назар мерасад;
2. Бисёр рисолахои мансури ирфонй аз доираи тахкикот берун
мондаанд, ки дар хамин давраи мавриди пажухиши рисола таълиф
шудаанд;
3. Д ар боби дуюм масоили баррасиш аванда хдмадихата хулоса
нагардидаанд;
4. Ф асли дуюми боби сеюм танхо ба тахкики санъати талмех
бахшида шудааст, дар холе, ки дар ин гуна аш ъор аз санъатхои дигар низ
истифода шудааст;
5. Д ар диссертатсия баъзан чумлахои услубан галат ва
калимасозихои номуносиб ба назар мерасанд. М асалан, дар сахифаи 84-и
кор, сархати дуюм чунин чумла омадааст «Х онанда аз таъсири ин калом
ва навозиши насри охангини ин нависандаи боистеъдод ва бомахорат
шефтаву ш айдо гардида, ба шунидани идомаи мухтавои хитобкунанда
м ароки беш тар зохир мекунад»;
6. Д ар диссертатсия хатохои имлой, китобат ва техникй (сахифахои
5,13,15,20,23,30,43 ...) ба назар мерасанд, ки ислохи онхо ба фоидаи кор
хохад буд.
Н ихоят таъкид кардан бамаврид аст, ки камбудихои дар боло
зикрш уда чузъй ва ислохш аванда буда, харгиз кимати илмии
диссертатсияро коста намегардонанд.
М азмун ва мухтавои диссертатсия бо фишурдахои он, ки бо ду
забон: русй ва точикй таълиф гардидаанд, мувофикати комил дошта,
мундаричаи корро бо маколахои батабърасонидаи муаллиф инъикос
мекунанд.
Диссертатсияи Р ачабова М арям Садриддиновна дар мавзуи
“Ч рйгохи порахои манзум д а р !рисолахои мансури ирф онй” тахкикоти
пурра анчомёфтаи илмй буда, ба талаботи Комиссияи олии
аттестатсионии
назди Президенти Ч,умхурии Точикистон комилан
чавобгу аст ва муаллифи он сазовори дарёфти дарачаи илмии номзади
илми филология аз руи ихтисоси 10.01.01- А дабиёти точик мебошад.
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Такриз дар чаласаи кафедраи адабиёти тоники Дониш гохи давлатии
Бохтар баррасй ва тасдик шудааст. Д ар чдласа 12 нафар устодон
иш тирок дош та, 12 нафар овоз доданд. Натич,аи овоздихй: “тараф дор” 12 нафар, “мукобил” - нест, “бетараф”- нест.
П ротоко ли № 1 аз 26-уми августи 2019.
Раиси чаласа,
мудири кафедраи адабиёти точикй
ДДБ ба номи Носири Хусрав,
номзади илми филология:

Ахмадов Сафармад
Гадомадович

Котиби чаласа, саромузгори кафедра:

Махмадалиева
Мухаббат Рахмоновна

Эксперт, доктори илми филoJ
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тасдик мекунам:
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ба номи Носири Хусрав:
Нишони: 735140, ш. Бохтар кучай^ини 67,
Донишгохи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Тел: (832 22) 2-45-20; 2-22-53
E-mail: ktsu78@mail.ru
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