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Нумончон Нигматов бо маколахояш родеъ ба муаммохои матншиносй
ва насри ахлокии тодикй ва маърузахояш дар конфронсхои илмй кайхо боз
дар байни ахли илм ба хайси пажухишгари давони умедбахш ва дорой фикру
акидаи мустакил муаррифй шудааст. Ин олими босалохият ва мехнаткашро
на танхо дар Тодикистон, балки дар мамолики дигар, аз думла, дар
Узбекистан низ хуб мешиносанд. У дар конфронси илмии байналхалкии
анъанавие, ки тахти мавзуи “Макоми мероси эдодии Алишер Навой

дар

рушди маънавият ва маърифати умумбашарй” рузхои 5-6 феврали соли 2019
дар шахри Навой баргузор шуд, бо маърузаи худ бо унвони “Мадолис-уннафоис” ва тардумахои форсй-тодикии он” диккати олимони узбек ва
хоридиро ба худ далб намуд.
Н. Нигматов ба сабаби он ки дониши кофй дорад ва аз машаккати илм
намехаросад, мавзуи нихоят калонро асоси тадкикоти худ карор додааст: хам
поэтикаи насри ахлокии асри XIV, хам хусусиятхои матншиносии он. Дар
асл бошад, яке аз ин ду мавзуъ, хатто як асари муайян низ барои кори
тадкикот кифоя мекард.
Диссертатсия аз се боб таркиб ёфта, дар боби якуми он родеъ ба таърихи
насри ахлокй ва тахаввули он дар даврахои сабки наср бахс меравад. Дар он
дар баробари омузиши таърихи насри ахлокии то даври Сомониён холати
даври услубхои насри хуросонй, байнобайн ва илмй мавриди тадкик карор
гирифтааст.
Дар боби дувуми рисола асархои сирф ахлокй, осори ахлокиву ирфонй
ва футувватномахо ба хайси намунахои насри ахлокй ба доираи тадкик
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кашида шудаанд. Зеро осори ирфонй хам, футувватномахо хам бевосита ба
ахлок вобастагй доранд: онхо барои тарбия кардани ахлокй инсон ва ба
камол расондани у пешбинй гардидаанд.
Боби савум ба матншиносй ва поэтикаи насри ахлокй бахшида шудааст.
Боби мазкур нисбатан пурмухтаво ва, гуфтан мумкин аст, ки мехвари
диссертатсия ба шумор рафта, аз чор кием иборат аст, дар кисми якум насри
ахлокии даври мавриди омузиш аз нуктаи назари матншиносй тахлил карда
шудааст. Дар он муаммохои вобаста ба тайёр кардани асархои оид ба мавзуъ
барои нашр: як катор камбудихои вобаста ба хато хондани матн тадкик ва
бар асоси мукоиса ва тахлили мисолхои дакик нишон дода мешаванд. Ин
имруз яке аз пахлухои дардноки сохаи матншиносй буда, аз муаммохои
асосии матншиносии узбек низ махсуб меёбад. Дар кисми дувум поэтикаи
насри ахлокй ба санъатхои лафзиву маънавй чудо ва барраей карда мешавад.
Дар кисми савум родеъ ба корбасти порчахои шеърй дар насри ахлокй,
нишон додани маком ва вазифахои он дар асар сухан меравад. Дар ин кием
масъала бо истифода аз шеъри гузаштагон, ашъори худи муаллифон ва
шеърхои забони арабй тасниф карда, омухта мешавад. Кдсми чорум бошад,
ба манбаъшиносии насри ахлокии асри XIV ихтисос ёфтааст: масъалаи дар
он гузошташуда ба тарзи манбаъхои адабиву ирфонй тасниф гардида,
мавриди омузиш карор мегирад.
Диссертатсия бо услуби равони илмй таълиф шудааст. Хдр як фикри
муаллиф асоснок буда, бевосита аз тахлили асархо бармеояд. Тадкикотчй оид
ба мавзуъ бисёр манобеъро омухта, тахлил мекунад. Ин нишонаи он аст, ки
олими давони умедбахше бо фикру овози ба худ хос ба дунёи илм кадам
мегузорад.
Албатта, хар коре аз камбудй холй нест, аз ин хотир, дар диссертатсияи
мазбур низ баъзе камбудихо ба назар мерасанд. Аммо ба фикри мо, дар назди
чунин кори хадман бузург баъзе камбудихои дар он рохёфтаро аз назар сокит
кардан маъкул менамояд.

Масалан, барои то охир хама масъалахои дар

диссертатсия гузошташударо барраей кардан имконият надодани нихоят

васеъ будани мавзуъ, барои сайр ба таърихи насри ахлокии форс-тодик
эхдиёд набудан, хамчунин, дар тадкикот вохурдани баъзе гализихои услубй
ва хатоихои имлоиро зикр кардан мумкин аст.
Камбудихои чузъии зикршуда ба савияи умумии кор хед гуна таъсир
нахоханд гузошт. Диссертатсия ба хайси тадкикоти илмии дамъбастшуда ба
талабхои назди диссертатсияхои докторй

(PhD) гузошташуда ба пуррагй

давобгуст
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Нигматов
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диссертатсияи таълифкардаи худ тахти мавзуи “Хусусиятхои матншиносй ва
поэтикии насри ахлокии асри XIV” аз руйи ихтисоси 10.01.08. - Назарияи
адабиёт. Матншиносй барои дарёфти дарадаи илмии докторй фалсафа (PhD)
бинобар улуми филология аз хар дихат сазовор аст.
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