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ТАҚРИЗИ МУҚАРРИЗИ РАСМИИ АВВАЛ 

ба диссертатсияи Шарифов Шодиқул Ҳасанович дар мавзӯи  

«Поэтика ва масъалаҳои матншиносии маснавии «Интиҳонома»-и 

Султон Валад» барои дарёфти дараҷаи номзади илмҳои филологӣ, аз рӯйи 

ихтисоси 10.01.08 – Назарияи адабиёт. Матншиносӣ 

 

Шеъри ирфонӣ мақом ва ҷойгоҳи муътабару намоѐнеро дар 

қаламрави адабиѐти порсии тоҷикӣ cоҳиб гардидааст. Аз симоҳои намоѐни 

ирфонпешае чун Саноии Ғазнавӣ, Аттори Нишопурӣ, Мавлоно Ҷалолуддини 

Балхӣ, Маҳмуди Шабистарӣ, Шамсиддини Мағрибӣ, Неъматуллоҳи Валӣ, 

Фахруддини Ироқӣ, Камоли Хуҷандӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ то адибони 

ирфондӯсте чун Саъдӣ ва Ҳофизи Шерозӣ, дар қаламрави ирфони исломӣ 

сухангустарӣ карда, тавассути осори беназири хеш адабиѐти порсии 

тоҷикиро ба яке аз дурахшонтарин адабиѐти ҷаҳон табдил кардаанд. Маҳз 

адабиѐти ирфонӣ, бавежа шеъри ирфонии порсии тоҷикӣ бар латофат ва 

зарофати баѐн ва тавоноии калому назокати забон чандин баробар афзуд. 

Шоирони ирфонпеша ба хотири баѐни таҷрибаҳои ботинӣ ва бозшинохтаҳои 

маърифатии интизоию душворбаѐни хеш забони порсии тоҷикиро чи аз 

манзари таркиби луғавӣ, чи аз ҷиҳати маъноофаринӣ вусъати назаррасе 

бахшиданд. Бино бар ин Султон Валад шеъри аҳли ирфонро «худонамой» ва 

ашъори шоирони ғайриорифро «худнамой» номида, таъкид кардааст, ки агар 

шеъри шоири ғайриориф ҳайрату мастӣ ва васвоси дев аст, шеъри аҳли 

ирфон ҳама тафсири каломи раббонию маънои офариниш мебошад.  
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Воқеан, забони шеъри ирфонӣ  дар баѐни масъалаҳои душворбаѐни 

абстрактии худошиносию ҳастишиносӣ ба имкониятҳои беназире даст ѐфт ва 

бад-ин васила бар ғановатмандии забони модарии мо афзуд. Орифони шоир 

маънои вожагони ашъори хешро, агар ба забони формалистони русӣ гӯем, 

«нисбат ба ҷойгоҳи қомусияш васеътар карданд». Аз ин рӯ, метавон ба 

ҷиддият гуфт, ки доманаи вожагони шеъри ирфонӣ хеле васеъ аст. Забони гӯѐ 

ва зояндаи орифи шоир метавонад ба рушди илмӣ кӯмак кунад. Забони гӯѐ – 

забони вожаофарин ва таркибсоз аст ва вожасозии орифон зарфият ва 

тавоноии забонро бештар мекунад. Маъноҳои шеъри ирфониро, ки дар 

луғатномаҳои умумии забон вуҷуд надоранд, метавон барои баѐни 

мафҳумҳои илмӣ ва фалсафӣ истифода бурд. Агар бигӯем, ки рушду тавсеаи 

забони порсии тоҷикӣ вомдори адабиѐти ирфонӣ аст, газоф нагуфтаем. 

Мақсад аз ибрози ин муқаддимаи тӯлонӣ аз он иборат буд, ки пажӯҳанда 

ҳангоми бозсозии зиндагиномаи адиб агар бо назарияи биографии Сент-Бѐв 

ва равишҳои илмӣ дар ин замина ошно мебуд, метавонист симои Султон 

Валадро ҳамчун орифи шоир бозсозӣ кунад, зеро маҳз огоҳиҳои вофир дар 

бораи шахсияти ҳунарии шоир, ки тавассути омӯзиши равишманди рӯзгори 

адиб ба мо имкон медиҳад, то ба жарфо ва паҳнои ҷаҳони шоир даст ѐбем.   

Дар миѐни намояндагони мактабии шоирии Мавлоно  Ҷалолуддини 

Балхии Румӣ писари дӯстдоштааш Султон Валад бо шахсияти фавқулодаву 

ҳайсияти устувори иҷтимоӣ ва мероси адабӣ, аз ҷумла маснавии 

«Интиҳонома» аз беҳтаринҳо эътироф гардидааст. Ин фарзанди қобил 
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муваффақ бар он гардид, ки дар самтҳои ирфонию адабӣ аз роҳи падараш 

равад ва осору орои ӯро баробари таблиғу ташвиқ бо забони содаи манзуму 

мансур шарҳу тавзеҳ дода, ба ҳамин васила аз худ асарҳои мондагоре ба 

мерос гузорад. Бо он ки роҷеъ ба мероси маънавии Мавлонои Балхӣ дар 

адабиѐтшиносии тоҷик силсилаи пажӯҳишҳо сурат гирифтааст, аммо ҳанӯз 

мактаби адабиву ирфонии ӯ, билхусус рӯзгору пайкорҳои давомдиҳандагони 

силки адабиву ирфонии ӯ, бавежа Султон Валад ба пажӯҳишҳои ҳамаҷониба 

ба андозаи лозима ва дар сатҳи матлуб дар адабиѐтшиносии тоҷик ба риштаи 

таҳқиқ кашида нашудааст. 

Аз ин рӯ, диссертатсияи Шарифов Шодиқул Ҳасанович дар мавзӯи 

«Поэтика ва масъалаҳои матншиносии «Интиҳонома»-и Султон Валад»  аз 

аҳамияти вежа бархурдор аст. Агарчӣ масъалаҳои гуногуне дар атрофи 

шахсият ва осори Султон Валад дар мақолаҳои ҷудогонаи аҳли пажӯҳиш то 

андозае баррасӣ гардидаанд, вале то кунун ба таври куллӣ масоили марбут ба 

поэтика ва матншиносии маснавии «Интиҳонома»-и ӯ ба сурати таҳқиқоте 

ҷудогона коре сурат нагирифтааст.  

Аз сохтору мундариҷаи диссертатсия, тарзи масъалагузорӣ ва шеваи 

ҳаллу баррасии онҳо ва натиҷагириҳои шахсии муаллиф бармеояд, ки 

диссертант дар тадқиқи мавзӯъ мустақилияти эҷодӣ аз худ нишон дода, 

ҳаддалимкон талош кардааст, ки мақсад ва вазифаҳои дар назди хеш 

гузоштаро ҳал намояд. Дар ҷараѐни баррасии ҳамзамонӣ (синхронӣ) ва 

дарзамонӣ (диахронӣ)-и мавзӯъ Шарифов Ш. Ҳ. мустақилияти фикрияшро 



4 

 

нишон дода, дар натиҷаи  омӯзишу таҳлили ҳамаҷонибаи масъалаҳои  

матншиносӣ ва поэтикаи маснавии «Интиҳонома»-и Султон Валад ба 

дарѐфти натоиҷи шоистаи илмӣ муваффақ шудааст.  

Хадамоти Султон Валад дар зинда ва пӯѐ нигоҳ доштани тариқати 

мавлавия беназиранд. Таблиғи симои нахустин саромадони тариқати 

мавлавия чун Шамси Табрезӣ, Салоҳуддин, Ҳисомуддин  ва мустаҳкам 

кардании суннатҳои тариқати мавлавия, ки баъдан ба низоме мустақар 

даромаданд аз ҷониби вай пайгиронаву ҳадафмандона сурат гирифтаанд. 

Тавассути се маснавии Султон Валад – Ибтидонома», «Рубобнома» ва 

«Интиҳонома» орову андешаҳои падараш Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ 

шарҳу тавзеҳи воқеъбинонае шуда, боиси шуҳрати бештари Мавлоно ва 

мавлавия гардидаанд. Худи Султон Валад низ ишора мекунад, ки чизе беш аз 

онки падараш ба ӯ омӯзонидааст, намедонад, аммо дар доираи он донишҳо 

осори мондагоре офарид, ки дар мавлоношиносӣ аҳамияти вежаи илмӣ 

доранд. Баракси Мавлоно, ки пайрави ирфоне худҷӯш ва бидуни ҳар гуна 

расму қоида буд, Султон Валад низоми ҷадидеро дар асоси фаҳмишу 

бинишҳои худ аз таълимоти падараш дар тариқати мавлавия асос гузошт. 

Талошу кӯшишҳои пайгиронаи ӯ буд, ки ирфони ошиқонаву озод аз ҳар гуна 

русуму одоти хонақоҳии падараш Мавлоноро дохили мадрасаву такияҳо 

карда, мавлавияи озоду ошиқонаро ба тариқати хонақоҳии зоҳидонаи дорои 

назму низоми дақиқ табдил кунонд. Ҳамин дигаргунӣ, таҳаввул ва тағйири 

шакл буд, ки тариқати мавлавия то рӯзгорони мо зинда монд. Маҳз ҳамин 
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масъалаҳо муаллифи диссертатсияро водор намуд, ки рӯзгору осори Султон 

Валадро дар бахше мустақил мавриди таҳқиқ қарор диҳад.  

Дар таърихи инсоният ҳамеша одамоне будаанд ва ҳастанд, ки дар дин 

зиндагӣ мекунанд. Маънои зиндагӣ ва дин барои онон як аст. Ашхоси дигар 

дар ҷанбаҳои зоҳирии дин қарор доранд ва дин ҷузъе аз зиндагии онҳост. Ин 

гурӯҳи одамон динро ғайрихаллоқ, беҳаракат ва гузаштанигар медонанд. 

Аммо ононе, ки дин маънии зиндагияшон аст, онро халлоқ, пӯѐ ва 

акнуннигару оянданигар медонанд. Ирфони исломӣ, бавежа ирфони 

Мавлонову мавлавия ба ҳамин гурӯҳ тааллуқ дорад. Бо Мавлоно метавон аз 

ҷаҳони воқеӣ то олами ирфон пила-пила боло рафт. Мавлоно бештар дар 

ҳолати сукру азхудворастагӣ ба сурудани ашъори ноби хеш мепардозад. 

Аммо шеъри Султон Валад гунае дигар аст ва ин боис шудааст, ки 

гурӯҳе аз муҳаққиқон кайфияти осори ӯро дар муқоиса бо мероси адабии 

падараш каммоя донанд. Дар ин бора диссертант муфассал маълумот 

додааст. Воқеан, хонанда ҳангоми мутолиаи «Маснавии маънавӣ» ва 

маснавиҳои Султон Валад ба осонӣ дармеѐбад, ки корбурди забон ба ду тарз 

сурат гирифтааст: дар осори Мавлоно ҷанбаи отифии забон фаъолтар аст ва 

Султон Валад бо ҷанбаи ахбории забон сарукор дорад. Дар навиштаҳои 

Султон Валад андешарониҳои мантиқӣ ба корбурди истилоҳоти калимаҳои 

фиқҳию фалсафӣ фаровон мушоҳида мешавад ва забон аз марзҳои меъѐрии 

худ таҷовуз намекунад. Дар осори Мавлоно забон аз маҳдудаи қавонини 

сарфию навҳии забон берун меравад ва бо истифодаи ҳунарии вожагон, яъне 
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бо истифода аз саноеи бадеӣ, мафҳумҳои тозае халқ мекунад. Таваҷҷуҳ 

фармоед, ки ҳатто падару писар, ки пайванди маърифатию отифии танготанг 

байни ҳамдигар доранд, ҳангоми истифода  аз вожагони якхела дар мавзӯе 

ягона тавофути маъноӣ дар осори онон дида мешавад. Ба баѐни Шафеии 

Кадканӣ, «дар яке аз онҳо забон  ҷанбаи сонавӣ (poteriori)  дорад ва дар 

дигаре забон ҷанбаи аввалӣ (a priori) дорад». Барои равшантар шудани 

масъала як мисоли дигар аз мушоҳидаҳои Шафеии Кадканӣ дар бораи 

корбурди мутафовити забон дар осори ирфонӣ меоварам. Агар ба «Кимиѐи 

саодат»-и Абуҳомид Ғазолӣ ва «Савонеҳ»-и Аҳмади Ғазолӣ назари гузаро ва 

сатҳӣ афганем, хоҳем мушоҳида кард, ки тарзи корбурди забон дар ин ду 

рисола комилан фарқ дорад. Забони «Кимиѐи саодат» ахборист ва дар 

«Савонеҳ» баѐни ҳунарию отифӣ тасаллут дорад. Кадканӣ ба ин назар аст, ки 

чунин тафовут ба рӯҳияи муаллиф дар лаҳзаи нигориш вобаста аст. Ба ақидаи 

мо корбурди ҳунарии забон вобаста ба таҷрибаи руҳонӣ ва ирфонии шоир 

аст: таҷриба ҳарчи тозатару асилтар бошад, баѐни он низ отифитару 

шоиронатар мешавад. Агар Шарифов Шодиқул Ҳасанович ҳангоми баррасии 

ҷанбаҳои поэтикии маснавии «Интиҳонома» зовияи диди хешро васеътар 

карда, аз ин манзар ба ҷанбаҳои ҳунарии маснавии Султон Валад таваҷҷуҳ 

мефармуданд, ба натиҷаҳои беҳтаре даст меѐфтанд.  

Мавҷудияти дидгоҳҳои адабии Султон Валад дар бораи шеъру 

шоирӣ, ки дар боби сеюми диссертатсия таҳқиқ шудаанд, ҷойгоҳи 

афкори адабии ӯро аз манзари андешаҳои ирфонӣ бозгӯӣ карда, дар 
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шинохти моҳияти шеъри ирфонӣ ва нақши он дар бозтоби афкори 

орифона муҳим арзѐбӣ мешаванд.  Натиҷагириҳои диссертант дар охири 

ин боб дорои арзишу аҳамияти муайян буда, шеваи  истинботу 

пешниҳоди истидлол аз ҷониби  ӯ қобили пазириш ва истифода дар 

маърифати дидгоҳҳои хос дар назарияи адабиѐт мебошад. Диссертант 

корбурди пораҳои хурди насриро дар оғози бахшҳои маснавии 

«Интиҳонома» як навъ тозакории адабии Султон Валад муаррифӣ 

намуда, ҷанбаҳои адабии онҳоро низ таҳлилу баррасӣ кардааст. Зимнан, 

истифодаи ин порчаҳои насрӣ имконият додаанд, ки нависандаи рисола 

дар як вақт ба сабки таълифи Султон Валад ҳам дар осори манзум ва ҳам 

мансур баҳогузорӣ намояд. Ба таври куллӣ ибтикороти ҳунарӣ ва сабки 

фардии муаллифи «Интиҳонома»-ро чунин муайян кардааст, ки қобили 

таваҷҷуҳ мебошад: «бар асоси «оғозанависӣ» = вусъатдиҳии ҳаҷми 

бахши насрии маснавиѐт ва эҷоди таносуби зоҳирӣ байни бахшҳои назму 

насри  маснавиѐт; баррасии матолиби таълимӣ ва ахлоқӣ бидуни гурезу 

руҷӯъ аз як қисса ѐ масъала ба қисса ѐ масъалаи дигар; тафсиру тавзеҳи 

мабонии ирфонӣ ва ба забони авом наздик сохтани масоили меҳварии 

тасаввуф» (дисс., саҳ. 139) 

Хулосаҳои диссертатсия, ки дар ду бахш баѐн шуда, ҳамагӣ бозгӯи 

натиҷаҳои таҳқиқоти анҷомдодаи диссертант буда, ба таври кулли 

муҳтавои асоси диссертатсияро таҷассум намудаанд. Хулосаҳои 
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диссертатсия бо феҳристи мақолаҳо ва монографияи муаллиф мувофиқат 

доранд. 

Ҳамин тавр, диссертатсия бар асоси истифодаи сарчашмаҳои 

муътабари адабию илмӣ таҳқиқоти анҷомѐфта буда, аз ҷумлаи нахустин 

корҳои пажӯҳишӣ роҷеъ ба масоили матншиносӣ ва поэтикаи маснавии 

«Интиҳонома»-и Султон Валад ба шумор меравад. 

Дар баробари ин дастовардҳои муайяни илмӣ диссертатсия аз 

камбудиҳо холӣ намебошад, ки ба чанде аз онҳо ишорат хоҳем намуд: 

1.  Дар сартосари рисола номи Мавлоно Ҷалолуддини Балхии Румӣ дар 

шакли «Мавлоно» (саҳ. 3,11, 17), «Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ» (саҳ. 8, 43), 

«Мавлоно Ҷалолуддин» (саҳ. 12), «Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ» (саҳ. 16, 

17,18) оварда шудааст, ки хилофи сабки нигориши рисолаи илмист. Бояд 

баъд аз нахустин зикри пурра номи «Мавлоно Ҷалолуддини Балхии Румӣ» 

дар қавсайн, дар дохили матн ѐ дар поварақ ишора кунед, ки: «Минбаъд номи 

шоир кутоҳ «Мавлоно» навишта мешавад. 

2. Дар сабки нигориш зиѐдгӯиҳо ва ибороти ғайриилмӣ ҷо-ҷое ба 

назар мерасанд. Масалан дар саҳифаи 4-уми рисола омадааст: « барои манзум 

баѐн кардани андешаҳои ирфонӣ шоир ҳароина аз қолаби сухани бадеии 

манзум – вазн истифода бурда...» (саҳ. 4). Истилоҳи «вазн» ба ҳама ошност, 

ҳеч зарурате нест, ки онро шарҳ бидиҳед.  

3. Дар саҳифаи 5-уми рисола омадааст, ки «муаррифии нусхаҳои 

хаттии мероси адабии шоир, хусусан, «Интиҳонома» аз ҷумлаи корҳои 
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муҳими» рисола мебошанд. Аз баррасии рисола маълум гардид, ки баррасии 

ба истилоҳ «мантшиносӣ»-и «Интиҳонома»-и Султон Валад дар асоси 

маълумоти шумораи каме аз Феҳристҳои нусахи хаттӣ ва матни интиқодии 

М. Хазонадорлу сурат гирифтааст. Суоле ба миѐн меояд, ки чи гуна нусхаҳои 

хатии маснавиро бевосита надида, бар асоси маълумоти дасти дуввум 

таҳқиқоти матншиносӣ анҷом дод? Мусаллам аст, ки яке аз принсипҳои 

асосии таҳқиқоти илмӣ шак овардан ва санҷидани ҳама гуна маълумоти 

дасти дувум аст. Аз таҷрибаи шахсии худам медонам, ки маълумоти 

феҳристҳои нусахи хаттӣ дар баъзе мавридҳо саҳеҳ нестанд.  

4. Яке аз камбудиҳои рисолаи мазкур ва аксари рисолаҳои илмии 

барои дарѐфти дараҷаи илмӣ пешниҳод шаванда масъалаи истифодаи 

огоҳона  аз методология ва методҳои илмист. Аксари пажӯҳандагон фарқи 

равишҳо ва мактабҳои назарии адабиѐтшиносиро бо таҷрибаҳои 

пажӯҳишгарони номдори хориҷию ватанӣ надониста, аз рӯйи одат заминаҳои 

методологии диссертатсияи хешро аз рисолаҳои дигар рӯбардор карда, 

чунонки расм шудааст номи олимони соҳаи хешро новобаста аз он ки чизе 

дар мавзӯи мавриди таҳқиқи ӯ навиштааст ѐ хайр, пайи ҳам меоваранд. Ин 

амал расм шудааст ва як қатор номҳо такрор ба такрор аз як диссертатсия ба 

диссертатсияи дигар кӯчонида мешаванд, ҳол он ки сатҳ ва савияи илмии 

таҳқиқ бо интихоб ва бакоргирии методология ва методи таҳқиқ вобаста аст. 

Бидуни донишҳои методологӣ ѐ равишшиносӣ ва мантиқи амалӣ наметавон 

ба натиҷаҳои дурусти илмӣ даст ѐфт. 



10 

 

5. Дар баъзе мавридҳо диссертант хулосабарориҳои 

мутаноқизнамое мекунад, ки бо раванди таҳқиқи вай робита надоранд. 

Масалан, фасли якуми боби дуюмро чунин хулоса мекунад: «Нашрҳои илмӣ-

интиқодии мероси адабии шоир ва муқоисаи онҳо бозгӯи он аст, ки бо 

вуҷуди ҳама арзишу заҳмат дар баъзе аз бахшҳо ба такмил, таҷдиди назар 

ниѐз дорад. Хусусан, масъалаи тасҳеҳи дубораи абѐти арабӣ, юнонӣ ва 

туркии Султон Валад дар девон бояд пайгирӣ шавад» (саҳ. 64). Барои чунин 

натиҷа гирифтан бояд ҳадиақал ин забонҳоро донист. 

6. Дар ҷойи дигар ҳангоми баррасии масъалаи интисоби баъзе осори 

адабӣ ба Султон Валад диссертант мақолаи Н. Муродиро таҳти унвони 

«Хароботӣ ва адабиѐти ирфонии форсӣ» дар бораи шоири асрҳои ХVII− 

ХVIII ӯйғур Мавлоно Хароботӣ ва пайванди ӯ бо Мавлонову мавлавия 

барраси карда, хулосае мекунад, ки дар мақолаи фавқуззикр нест. Шарифов 

Ш. навиштааст: «Адабиѐтшинос Н. Муродӣ ин саҳви Н. Муҳаммадро 

дарѐфта, бо далелҳои илмӣ собит намудааст, ки маснавии мазкур ба Султон 

Валад тааллуқ надорад» (саҳ. 67). Дар воқеъ, Муродӣ бо риояи амонати илмӣ 

қазияи шоири ӯйғур Хароботӣ ва мероси адабии ӯро батафсил таҳқиқ карда, 

саҳми олими ӯйғур Ҳурматҷон Абдураҳмонро дар ҳал кардани масъалаи 

фавқ мунсифонаву содиқона таъкид кардааст.  

Иштибоҳоти мазкур арзиш ва аҳамияти илмии диссертатсияро 

коҳиш намедиҳанд ва дар умум диссертатсияи номзадии Шарифов 

Шодиқул Ҳасанович  дар мавзӯи «Поэтика ва масъалаҳои   матншиносии 



маснавии «Интиҳонома»-и Султон Валад» кори анҷомёфта ва мутобиқ 

ба талаботи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, 

муаллифи он шоистаи дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 

филологӣ, аз рӯйи ихтисоси 10.01.08 -  Назарияи адабиёт. Матншиносӣ 

мебошад.
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