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Дар бораи фаъолияти эчодиии Кдхрамони Точикистон, адиб,
публитсист ва аввалин Президента Академияи илмхои Точикистон
Садриддин Айнй то имруз асархои зиёди иажухишй таълиф гардидаасг.
Осори таълифгардида дар иажухиши бештари эчодиёти устод Айнй
мусоидат менамоянд, аммо то хануз мавзуи хувияти миллй дар шинохти
устод Айнй, мавкеъ ва шинохти миллат дар публитсистикаи у ба таври
бояду шояд тахкик нашудааст. Аз ин чост, ки диссертант дар пажухиши
%

худ мавкеи устод Айниро дар масъалаи хувият ва худшиносии миллй бо
такя бо осори арзишманди у мавриди тахлилу баррасй карор додааст.
Мухаккик зимни тадкики мавзуи мазкур мушаххас намудааст, ки
дар осори гуногунпа^луи устод Айнй масъалаи хувияти миллй,
худшиносии миллии точикон бештар аз хама дар осори публитсистии
муаллиф ба мушохида мерасад. Маълум аст, ки устод Айнй дар солхои
бистуми карни гузашта бо мубохисахои илмй дар муайян намудани
асолату чойгохи забони адабии точик, алифбо ва забоншиносй
хидматхои шоиста карда, т а х д и к о т и арзишмандеро анчом додааст. Дар
замони Истиклолияти давлатии Ч,умхурии Точикистон ба гумони
инчониб, тахкикоти мазкур ахамияти баландро дар раванди давлатсозии
миллй сохиб аст. Мухаккик дар диссертатсия бахри машаххас намудани
масъалаи хувияти миллй дар осори мохияти ёддоштидошта «Ёддоштхо», «Таърихи инкилоби Бухоро», «Ч,аллодони Бухоро»,
«Таърихи амирони мангитй», дар тахкики илмй - «Зайниддин Восифй ва
«Бадоеъ-ул-вакоеъ», «Абуалй Сино», «Бедил», «Намунаи адабиёти
точик», дар асархои таърихй - «Кдхрамони халки точик Темурмалик»,
«Исёни Муканнаъ», маколахои бахшида ба забону алифбо, кавми точик
ва гайрахоро мавриди баррасй карор додааст.

Диссертатсия аз мукаддима, се боб, хулоса ва руйхати адабиёт
иборат аст. Дар мукаддимаи асар мохияти вазифахои тахкикот ба таври
мушаххас нишон дода шудааст. Маълум мегардад, ки муаллиф дар
таълифи диссертатсия осори зиёди назариявии мухаккикони дохил ва
хоричи кишварро ба таври фарогир мавриди омузишу тахдил карор
дода, аз онхо бамаврид истифода кардааст.
Боби якуми диссертатсия «Шинохти хувияти миллй дар осори
Садриддин Айнй» унвон дошта, аз ду фасл - «Хувияти миллй дар осори
публитсистй-таърихй» ва «Инъикоси масъалаи миллат дар эчодиёти
илмй-бадеии устод Айнй» иборат аст. Диссертант зимни
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мавзуъхои мазкур бо усули мукоиса дар муайян намудани масъалахои
хувияти миллй, шинохти миллат ба осори публитсистй ва таърихии
устод Айнй руй овардааст. Ба таъкиди мухаккик, «Яке аз асархое, ки дар
онхо ба таври бадей ва публитсистй рухи миллй, ватанхохй ва
миллатдустй баръало инъикос ёфтааст, «Ёддоштхо»-и устод Айнй
мебошад, ки як навъ чамъбасти тамоми афкору андешахои ватанхохии
уст. Дар ин асари бузургхачм эхсоси ватандустй ва миллй ба шакли
бадеии

образнок

ва

публитсистй

хеле

чолиб

инъикос

ёфтааст.

«Ёддоштхо»-и устод Айниро то як андоза ба романи «Истамбул»-и
нависандаи турк, барандаи Ч,оизаи Нобел Орхан Памук метавон монанд
кард, аммо аз чихати фарогирии мавзуъ, ахамияти таърихию бадей асари
устод Айнй бартарй дорад» (сах 17). Аз порчаи мазкур маълум мегардад,
ки пажухишгар дар тахкики масъалаи мазкур ба осори устод Айнй
махдуд нагардида, дар мукоиса бо осори нависандагони барчастаи
чахонй шахомат ва бартарии осори устод Айниро нишон додааст. Дигар
масъалаи таваччухбарангез дар диссертатсия дар он зохир мегардад, ки
мухаккик дар хамагуна осори устод Айнй масъалаи хувияти миллиро чуё
мегардад. Дар фасли мазкур дар такя бо асархои публитсистй - таърихй «Ёддоштхо», • «Таърихи инкдлоби Бухоро», «Чдллодони Бухоро»,
«Таърихи амирони мангития» масъалахои хувияти миллиро баррасй ва
пажухиш намудааст ва дар ин самт муваффак хам гардидааст.
Дар фасли дуюми боби якум «Инъикоси масъалаи миллат дар
эчодиёти илмй-бадеии устод Айнй» пажухишгар масъалаи худшиносии

миллиро дар осори илмиву бадей чуё шудааст. Зимни тахкики мавзуи
мазкур муаллиф ба хулосае расидааст, ки дар хамаи осори адабии устод
Айнй - повестхо, романхо, хикоя ва шеърхо ба ин ё он хад масъалаи
миллй ба мушохида мерасад. Дар тахкикоти илмии устод Айнй «Восифй ва хулосаи «Бадоеъ-ул-вакоеъ», «Абуалй Сино», «Бедил»,
«Намунаи адабиёти точик» худшиноси миллй ва эхсоси ватандустй
бештар
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мешавад.

Дар

асархои

«К^ахрамони

халки

точик

Темурмалик», «Исёни Муканнаъ», ки аз зумраи осори публитсистии
пурмухтавои устод Айнй мебошанд, оханги баланди ифтихори миллй ва
чанбаи худшиносй иуркувват аст. Мухаккик, инчунин, ба маколахои
чудогонаи устод Айнй дар масъалаи зинда гардонидани забони халки
кухистонии точик, ки яке аз омилхои вусъат бахшидани худшиносии
миллй махсуб меёбад, мавриди тахлилу баррасии амик карор додааст.
Боби дуюми диссертатсия «Устод Айнй - асосгузори илми
точикшиносй» номгузорй шуда, аз фаслхои «Шакл ва истифода шудани
мафхуми «точик» аз нигохи устод Айнй» ва «Мохияти маколаи «Маънии
калимаи «точик» ва бардошти устод Айнй аз омузиши таърихи халки
точик» иборат мебошад. Дарвокеъ, дар боби мазкур масъалае мавриди
тахлилу баррасй карор гирифтааст, ки хануз хам атрофи он миёни
олимону пажухишгарон бахсхо идома доранд. Маълум мегардад, ки
мухаккик, пеш аз он ки мавкеи хешро дар масъалаи мазкур мушаххас
намояд, пажухишу хидматхои абармардони илму фарханг ва сиёсати
точик, мухаккикони эрону афгон, олимони русу гарбро дар шинохт ва
муаррифии вожаи «точик» мавриди тахлилу омузиши васеъ карор
додааст.
Дар фасли якуми боби дуюм «Шакл ва истифода шудани мафхуми
«точик» аз нигохи устод Айнй» мухаккик кушидааст, ки дар заминаи
маколахои публитсистиву илмии вобаста ба омузиши таърихи забон ва
пайдоиши калимаи «точик» бахшидаи устод Айнй собит намояд ва
зимни пажухиш ба хулосае расидааст, ки таърихи пайдоиши ин ном аз
огози пайдоиши ориёихо шуруъ шудааст. «Зеро мувофик ба давру замон
номхо тагйир меёбанд, аммо маънои худро дар вожахои гуногун нигох
доштаанд. Номи точик ба монанди забони форсй-точикй таърихи дуру

дароз дорад». Дар ин фасл чихати мушаххас ва ба таври илмй собит
намудани андешаи хеш аз асархои дар масъалаи пайдоиши калимаи
«точик» таълифгардида мухаккикони точику рус ва Аврупо мисолхои
раднопазирро далел овардааст.
Дар фасли дуюми боби дуюм «Мохияти маколаи «Маънии калимаи
«точик» ва бардошти устод Айнй аз омузиши таърихи халки точик»
пажухишгар кушидааст, ки дар асоси маколаи хамноми устод Айнй бо
диди фарох ва чахонбинии васеъ мохият ва пайдоиши калимаи точикро
бо тахдили васеъ мушаххас намояд. Мухаккик зимни пажухиш ва
арзёбии мавкеи устод Айнй дар масъалаи маънии калимаи «точик» осори
дар ин мавзуъ бахшидаи мухаккиконро радабандй намуда, ба таври
фишурда андешахои онхоро ракамзанй намудааст.
Ба таъкид пажухишгар, дар хусуси маънии вожаи «точик» чуз ду-се
пешниход дигар дар хама маврид назари эшон бо андешахои устод С.
Айнй мувофикат мекунад ва бори дигар собит мегардад, ки точикон
миллати кадимаю сохибтамаддунанд.
Боби сеюми диссертатсия «Накши Садриддин Айнй дар инкишофи
забони адабии муосири точик» ном дошта, «Устод Айнй ва асолати
забони точикй» ва «Чдвхари маколаи «Дунёи нав ва алифбои нав»-и
С.Айнй» фаслхои онро ташкил медихад. Мусаллам аст, ки сахми устод
Айнй дар рутттду инкишоф ва пок нигох доштани забони адабии точик
бузург аст ва яке аз омилхои хувиятсози миллй забон махсуб меёбад. Аз
ин чост, ки навиштахои алохидаи устод Айнй дар масъалаи таомулу
тахаввули забони точикй имруз хам ахамияти хешро аз даст надодаанд.
Махз забон (хат ва алифбо)-и кавму миллат омили муаррификунанда ва
барои карну асрхо бакои хастй ва пойдории миллатхоро ташкил
медихад.
Дар ин боб диссертант маколахои «Дунёи нав ва алифбои нав» ва
«1^авми точик ва рузнома»-ро мавриди тахлилу баррасй карор дода,
зимни тахкики маколахои устод Айнй дар боби мазкур масоили
мураккаби забон ва алифбо, аз чумла, дар бораи гузариш ба алифбои
дорой ахамияти баланди таърихиро баррасй намудааст. Барои дарки
масъала нахуст шароиту замон ва мухитро бояд пеши назар овард. Дар

он замон бахсу мунозирахо оид ба тарзи кабули алифбои нав ва бар сари
лоихди «кй бехтар?» шиддатнок идома дошт. Мухаккик дар ин самт
таъкид медорад: «Вакте ки баъзехо устод Айниро дар мавриди
маколахои зикршуда бисёр майдакор ва хурдагир мехисобиданд, бояд ба
хисоб гиранд, ки агар устод Айнй хар хурдтарину чузъитарин масъалаи
алифборо ба бахс намекашид, аз кабули алифбои нав манфиате набуд.
Зеро хадафи гузариш ба алифбои нав харчи зудтар босавод гардонидани
кисми бештари ахолй, пеш аз хама, халки авом ба хисоб мерафт».
Дар кисмати хулоса мухаккик баъди тахкику тахлили мавзуи мазкур
ба хулосаи амики илмй мерасад ва собит менамояд, ки дар тамоми
асархои адабии устод Айнй - повеет, роман, хикоя ва шеърхо ба ин ё он
хад масоили хувияти миллй инъикос ёфтааст
Мухаккики чуянда, ки осори безаволи устод Айниро ба таври
фарогир мутолиа намудаву мавзуъхои онро хамачониба мавриди тахлил
карор додааст, пешниходи судмандро ироа кардааст, ки ба гумони
инчониб, амалй гардидани инхо дар шинохти бештари хам шахсияти
устод Айнй ва хам осори безаволи у мусоидат мекунанд. Диссертант
пешниход кардааст, ки дар Точикистон Маркази Айнишиносй ташкил
дода шавад, ки он ба омухтану таблиги тамоми мероси устод, тарбияи
мутахассисони ватанию хоричй - Айнишиносон машгул гарданд. Дар
хамаи ихтисосхои гуманитарии мактабхои олии Точикистон дар
барномаи таълимй Айнишиносй хатман дохил карда шавад ва бо
назардошти ихтисос таълим дода шавад - адабиётшиносии Айнй,
таърихшиносии Айнй, чахоншиносии Айнй, фалсафаи Айнй,
педагогикаи Айнй, публитсистикаи Айнй ва амсоли ин. Дар заминаи
Фехрасти соли 1978 омода ва чоп намудани Фехрасти нав дар ду чилд,
чилди аввал то солхои Истиклолияти давлатй ва чилди дуюм баъди
Истикдолияти давлатй зарур аст. Ч,устучуву пайдо намудан ва бознашри
нусхахои то хрл номатбуи осори устод С.Айнй ва оид ба фаъолияти у, ки
бо забонхои хоричй чоп шуда, дар китобхонахои дигар кишвархо
махфузанд, айнй муддаост.
Дар баробари ин, диссертатсия аз камбудихо орй нест.

1. Мавзуи интихобкардаи диссертант хеле фарох аст. Масъалахое,
ки дар диссертатсия ба онхо дахл карда шудааст, хар яке метавонанд,
мавзуи алохидаи тахкикотй бошанд.
2. Муаллифи диссертатсия агарчанде дойр ба мавзуи мавриди
тахкикаш чандин макола ва хатто рисолае нашр кардааст, бо вучуди ин
мавкеъ ва назари шахсиаш дар баъзе холатхо чандон равшан нест. Аз ин
ру, зимни чамъбасти андешахои худ баъзан ба андешаи дигар
донишмандон такя мекунад.
3.Объекта тадкикот бештар асархои бадеии устод Айнй интихоб
шуданд, маколахои публитсистй дар зимни он норушан мондааст ва
масъалаи шинохти жанрй баррасй нагардидааст.
4. Хатохои имлой, услубй чо-чо ба назар мерасад.
Дар мачмуъ ин нукот арзиши диссертатсияро кам накарда, он пажухиши
арзишманде махсуб меёбад. Автореферат бо забонхои русй ва точикй ба
мазмун ва мундаричаи диссертатсия мувофикат мекунад. Диссертатсияи
илмии Сафарзода Эхсон
“Масъалахои хувияти миллй дар
публитсистикаи Садриддин Айнй” кори анчомёфта буда, диссертант
сазовори унвони номзади илми филология аз руи ихтсоси 10.010.10 журналистика мебошад.
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