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Тахкику пажухиши адабиёти ирфонии форсии тоники дар давраи асрхои
XI-XIII, ки аз шукуфотарин овони ин навъи адабиёт ба х,исоб меравад, аз
чумлаи мухимтарин масъалахои адабиётшиносии

точи к

мебошад. Дар вокеъ,

осори зиёде дар давраи мазкур ба арсаи зухур расиданд, ки баъзеи онхо ё
хануз умуман мавриди тахкику баррасии филологи карор нагирифтааид, ё
бархе ба таври мукаммал муаррифй нагардидаанд ва ё иддае, ки дар
тахаввули адабии замон муассир будаанд, аз нигох,и хунарй тахдилу
тахдик; нашудаанд. Бинобар ин, омузишу пажухиш ва баррасии ин осор
саривактй буда, тахкикот дар ин замина натичахои дакики илмй хох,ад дод.
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Хдмадонй,

«Маориф»-и

Бахоуддини Валад, «Авориф-ул-маориф»-и Шах,обуддини Сух,равардй,
«Кашф-ул-асрор»-и
Абусаиди
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Абулхайр,

Абдуллохи

Ансорй,

«Фусус-ул-^икам»

ва

«Асрор-ут-тавхид»-и

«Футух,от-ул-Маккия»-и

Мухйиддини Арабй, «Усул-ул-ашара»-и Начмуддини Кубро, «Тух,фатул-барара»-и Мачдуддини Багдодй, «Мирсод-ул-ибод»-и Начмуддини
Розй ва гайра, ки дар давраи мавриди гуфтугу офарида шудааид, дар таърихи
адабиёти форсии точикй аз осори та'ъсиргузор ва умда ба шумор мераванд ва
аз лихози адабиву бадей дорой вижагихое мебошанд.

Насри ин китобхо

омехта ба назми хеле содаву софу дилнишин ва муассиру барои хонанда
муфид таълиф гардидааст, ки дорой хадафхо ва вижагихои махсуси адабй
буда, тахкику баррасии онхо аз нигохи филологи хеле мухдм ва арзишманд

аст. Аз ин ру, дар мавриди мавкеъ ва чойгохи порахои манзум дар осори
мансури ирфонй навиштани диссертатсияи номзадй аз тарафи унвончу
Рачабова Марям Садриддиновна шоистаи тахсин ва дастгирй мебошад.
Маълум аст, ки дар бораи адабиёти суфия ва ифонии форсии точикй
чй дар адабиётшиносии точик ва чй дар адбиётшиносии хорич аз кишвар
тахдикоти зиёд сурат гирифтааст. Аммо хамон гуна ки дар диссертатсия
хам омадааст, “дар мавриди осори тасаввуфии форсии точикй дар асрхои
XI-XIII дар бораи мавкеъ, чойгох ва накшу нуфузи порчахои манзум дар
рисолахои таълимй ва ахлокию ирфонии ахли тасаввуф дар асархои
ёдшуда, хануз тахкикоти чомеъ ва монографй сурат напазируфтааст”.
Бинобар ин муаллифи рисола бо максади пур кардани ин хало ба пажухиш
ва тахкики ашъори мустаъмал дар осори мансури ирфонй пардохта, барои
мушаххастар анчом додани тахкикот онро дар доираи чанд асари мухимму
таъсиргузори асрхои ёдшуда махдуд кардааст, ки мувофики матлаб ва мантик
ба назар мерасад.
Диссертатсия дар асоси маъхазхои асосии илмию адабй, аз кабили
«Мирсод-ул-ибод»-и
Хдмадонй,

Начмуддини Розй,

«Авориф-ул-маориф»-и

«Тамхидот»-и Айнулкузоти
Шахобуддини

Сухравардй,

«Тазкират -ул - авлиё» -и Ш айх Фаридуддини Аттор ва асархои
Абдуллохи Ансорй, осори илмии шаркшиносону адабиётшиносони
ватанию хоричй, тахкикии марбути таърихи адабиёт, осори назарии
адабиётшиносй навишта шудааст.

Диссертатсия аз мукаддима, се боб,

фаслхо, хулоса ва китобнома иборат аст.
Дар мукаддима тибки маъмул ахаммияти мавзуи интихобшуда,
пешинаи тахкики мавзуъ, ахдоф ва вазифахои тахкикот, навоварии илмии он,
тавсифи мухтасари сарчашмахой илмй, арзиши назарй ва амалии рисола баён
карда шудааст.
Боби аввали диссертатсия «Назми ирфонй дар адабиёти асрхои XIXIII»

унвон дошта, дорой се фасл мебошад. Фасли якуми он тахти

унвони «Заминахои таърихй ва ичтимоии пайдоиши осори орифона дар

асрхои Х1-ХШ» дар бораи авзои идтимой вазъи таърихй ва инъикоси он
дар осори мансури суфия маълумот дода, фарогири заминахои пайдоиши
ин гуна осор ва рох пайдо кардани шеър ба онхо мебошад. Пайдо шудани
осори ирфонй дар мухдти фархангй ва илмии даврони ёдшуда ба чанд омил
вобастагй дорад.
Мухимтарин масъалаи адабии ин давр вобаста ба осори мансури
ирфонй ривод пайдо кардани муаллафахои форсй дар заминахои гуногун ва
рох ёфтани ин осор дар халкахои суфиён ва ба миён омадани суфиёни
сохибтаълиф ва сохибкалам метавонад бошад. Дар баробари носозгорихои
домеа, таассуботи мазхабй ин халкахо навъе панохгох ва мухити амну
осудатаре ба хисоб мерафтанд, ки дар далбу дазби соликон ва пайвастагони
ин дода аз адабиёту сухани манзум истифодаи босамару судманд аз тарафи
сарварони дараёнхои ирфонй сурат мегирифт. Табакахои идтимой дар ин
махфилхои пуршуру шавк фаро гирифта мешуданд, ки бо хонишхои шеър ва
баъзан хамрох бо савту тараннум хам буд. Аз хамин нигох арзиши ин гуна
мерос пеш аз хама дар рухияи оммавй ва мухтавои мардумии он метавонад
бошад.
Дар рисола аз бозтоби вазъи ноороми пас аз хамлаи мугулхо дар асархои
мансури ирфонй, хоса дар порахои манзуми мариди истифодаи муаллифон,
сухан рафта, бо намунахо таъкид ва таъйид шудаанд.
Дар фасли баъдии ин боб,

«Таъсири назми суфиёна ба адабиёти

форсии тодикй» ном гирифтааст, аз вуруди ашъор ба матнх;ои суфиёна ва
дойгоху мавкеъ пайдо кардани порах,ои манзум дар асархои мансури
ирфонй ва

таъсири онхо дар интишори афкору осори суфия баррасй

шудааст. Амалан ашъори дорой мазмуни ирфонй дар аввали карни
пандум ба адабиёт ворид ва боиси тахаввули шеъри форсй ва рух,и тоза
гирифтани он гардидааст. Мухимтарин тагйироте, ки бо вуруди афкору
ашъори тасаввуфй ба адабиёти бадей ба амал омад, хамоно риводи
соданигорй ва ба забони ба мардум наздик эдод кардани муаллифони осори

бадей буда, таквият пайдо кардани чанбахои оммавй ва хаётй дар адабиёти
ин давра хосса шеърро аз пахдуи дигари ин тахдввули адабй меетавон
донист. Ин чараён дар асрхои баъд боз хам бештар вусъат пайдо карда,
адабиёти суфиёна дар шаклу мухтаво тагйироту тахдввулоти зиёдеро
пазируфт, ки дар ин маврид бисёр сухан гуфтаанд.
Дар ибтидои пайдоиши шеъри форсии точикй чанбаи вокеии он
нуфуз дошта, маъонии ирфонй ба адабиёт ахёнан ва ба нудрат ба чашм
мерасид. Ашъори орифона пас аз асри X ба адабиёт рох ёфта ва дар асри XI
бо ашъор ва насри мусаччаъи Абдуллохи Ансорй ба навъе аз адаби роич
табдил ёфт.
Фасли охири боби якуми рисола «Мазмунхои ирфонй дар колаби
рубой» номида шуда, дар он аз хузуру нуфузи чашмгири ин навъи адабии
чанбаи мардумидошта сухан ба миён омадааст. Муаллиф бо нигохе гузаро ба
зиндагинома ва осору афкори орифони шоири ин давра бевосита ба тахлилу
баррасии ин навъи адабй дар рисолахои мансури «Мирсод-ул-ибод»-и
Начмуддини Розй, «Тамхидот»-и Айнулкузот ва «Кашф-ул-асрор»-и
Ш айх Рашидуддини Майбудй, ки аз умдатарин осори ирфонй ба хисоб
мераванд, пардохтааст.
Аз тахдикоти муаллиф бармеояд, ки аз ашъори истифода шуда дар
«Мирсод-ул-ибод»-и Начми Розй рубой кисмати аз хама зиёдро ташкил
медихад. Аз 457 байт ашъори мундрич дар «Мирсод-ул-ибод» 342 байти он
дар навъи рубой омадааст, ки аз мувофикати афкору орои Начми Розй бо
тарзи ифодаи ин навъи мардумй гувохй медихад.
Мулохизахои муаллифи рисола дар мавриди рубоисароии Абусаиди
Абулхайр ва вижагихои рубоиёти у чолиби диккат мебошанд:
Мансури Хдлоч, он наханги дарё,
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К-аз пунбаи тан донаи чон кард чудо,
Рузе ки “Аналхак” ба забон меовард,
Мансур кучо буд? Худо буд, Худо!

(сах.43)

Боби дуюми диссертатсия «Ч,ойгохи порахои манзум дар осори мансури
ирфонии «Мирсод-ул-ибод», «Тамхидот», «Кашф-ул-асрор» бо фаслхои
чудогона дар

рисолахои мансур бахшида шудааст. Тавре ки дар ин

фаслхои диссертатсия кайд шудааст, ашъори мундарич, дар рисолахои
мазкур аз нигохи навъу сохт ва мазмуну мухтаво мухталиф буда, барои
ибрози акидахои таълимй ва амалии муршидони ахли тасаввуф муваффакона
истифода шудаанд.
Боби

сеюми

диссертатсия

«Накши

рамзофарини

порахои

манзуми осори манзуми осори мансури форсии точикй дар асрхои XI-XIII»
унвон дошта, мункасим ба се фасл мебошад, ки фасли аввал ба «Шеъри
суфиёна ва тачаллии он аз анвори матнхои мукаддас (Куръону аходис)»
ихтисос дода шудааст.
Муаллифони рисолахои мансури ирфонй бо истифода аз порахои
манзуми ирфонй дар тарбияти завки бадеии хонандагони ин осор сахим
хастанд. Порахои шеърии рисолахои мансури ирфонй барои мафхумтар ва
возехтар баён гардидани матлаби муаллиф ёрй кардаанд. Бадеиёти рисолахои
мазкур аз бисёр чихат ба ашъори дар онхо истифода гардида вобаста аст, дар
фаслхои дигари ин боб ба онхо бахшида шудааст. Мухимтарин фаслхои ин
боб “Талмех дар осори мансури ирфонии асрхои ХТ-ХТТТ” ва “Таъсири
ашъори суфия дар таълиму тарбия ва ташаккули инсон” мебошад. Бино
ба тахкикоти муаллиф “талмех яке аз санъатхои серистеъмоли осори
мансури ирфонй ба шумор меравад”. Дар хамин кисмат муаллиф аз
«Мирсод-ул-ибод»-у «Тамхидот» ва «Кашф-ул-асрор», намунахое аз
санъати талмех овардааст, ки суханони уро таъйид ва таквият мебахшанд.
Хулосахои муаллиф дар чамъбасти рисола баёнгари лаёкати илмии у
буда, аз дорой кобилияти илмиву тахкикотй будани у дарак медиханд. Бо
вучуди муваффакиятхои зикршуда дар рисола баъзе нуксонхое чой доранд,
ки ислохи онхо сифати илмии онро бехтар хоханд намуд:

1. Омилхои пайдоиш ва рох, ёфтани ашъор ба мутуни мансури ирфони
дар диссертатсия ба таври илмй ва мушаххас баён нашудаанд.
2. Муаллиф ашъори истифодашуда дар рисолахои ирфонии мавриди
гуфтугуи

хешро

таснифот

накардааст,

ки

шоистаи

тахкикоти

илмй

намебошад.
3.

Ручуьхои

муаллиф дар бораи жанрхои адабй (сах.40-42) ва саноеъи

бадей (сах. 135-137) зиёдатй ва такрори гуфтахои маълум мебошанд.
Камбудиву нуксонхои зикр шуда ахамияти илмии рисоларо халалдор
карда наметавонанд.Фишурдаи рисола ва маколахои ба табъ расонидаи
муаллиф мазмуни умумии рисоларо ифода менамоянд.Рисолаи унвонду
Радабова Марям Садриддиновна «Ч^ойгохи порахои манзум дар рисолахои
мансури ирфонй» дар сатхи лозими илмй иншо гардида, барои дарёфти
унвони илмии номзади илми филология аз руи ихтисоси 10.01.01 -Адабиёти
тодик сазовор мебошад.
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