Тадриз
ба автореферати диссертатсияи Шамшоди Дамшед
дар мавзуи «Аз таърихи эчоди «Ёддоиггхо»-и Садриддин Айнй
(дар асоси матнхри чопии асар)» барон дарёфти дарачаи илмии
доктори фалсафа (PhD), доктор аз руйи ихтисоси 6D020500 - Филология

Диссертатсияи Шамшоди Дамшед дар мавзуи “Аз таърихи эдоди
«Ёддоштхр»-и Садриддин Айнй (дар асоси матндои чопии асар)” барои
бозкушоии пахдухри норавшани ин асари арзишманди бунёдгузори
адабиёти навини тодик мух,им мебошад, зеро пажухрши таърихи эдод ва
махсусияти матнии он бисёр масъалахри матни асари бадей, аз кдбили
сужет, бандубаст, забону услубро ошкор гардонидааст.
Муаллифи диссертатсия кушиш ба хард додааст, ки бори аввал дар
адабиётшиносии муосир «Ёддоштхр»-и устод Садриддин Айниро аз диди
матншиносй дар шакли мукаммали илмй хддафи тахдилу пажухдш дарор
дихдд ва дар ин замина вазъи накди матн дар адабиёти муосир, хунари
мухдрририи устод Айнй, ташаккул ва такомули матни асарро аз дидати
мазмуну шакл ба таври муфассал ошкор намояд.
Ахдммияти назарии диссертатсияи Шамшоди Чдмшед аз он иборат
аст, ки бо он данбаи назарии масъалаи матншиносии адабиёти муосири
тодик неру ёфта, дар ин замина х,унари нигорандагй ва масъулияти
эдодии устод Айнй дар овони камолоти умр ва донишу тадрибаи у
нишон дода шудааст. Пажудиш инчунин барои тадияи матни илмии
«Ёддоштдо» хуб мусоидат менамояд.
Автореферати диссертатсия аз мудаддима, ду бобу чанд фасл, хулоса
ва федрасти адабиёт иборат аст. Дар мудаддима усули кор бисёр равшан
тадассум ёфта ва дар боби аввал такмили сохторй ва бандубасти
“Ёддоттттхо” баррасй шудааст. Дар ин1боб дар асоси далелу худдатхри

раднопазир надшаи таълиф ва бастубанди “Ёддоштдо” зикр гардида,
такмили мундаридавии он бо намунахри хеле долиб равшан шудааст.
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Муаллиф дар бораи истифодаи порчахои шеърии асар, ки аз хусусиятхри
мухимми эдодиёти устод Айнй махсуб меёбад, ёдрас шудааст.
Боби дувуми диссертатсия «Тагйироти шаклии матн ва масъалахои
чопи илмии «Ёддоштхо» ном гирифта, дар он тагйироти забонй ва
услубии асар баррасй гардидааст. Маълум мешавад, ки С. Айнй хангоми
тахрири «Ёддоштхо» ба пахлухои гуногуни матн, аз чумла, такмили
шаклии он диккати чиддй до да, барои таъмини суфтагй ва равонии ифода
дар матнхои китобй мехнати зиёди эчодй харч кардааст. Дар баробари
ин, дар асоси баррасии киёсии матни чилди шашум ва хафтуми “Куллиёт”
бо матнхои давраи хаётии асар масъалаи чопи илмии “Ёддоштхо” ба
миён гузошта шудааст.
Аз мутолиаи автореферата диссертатсияи Шамшоди Дамшед чунин
хулоса баровардан мумкин аст, ки муаллиф дар натачай мехнати
бурдборонаи чандсола ба хадафи худ расидааст. Тахлилу мухокима ва
натичагирии мухаккик аз хар чихат кобили таваччухднд. Новобаста аз
чанд комёбй дар автореферат баъзе камбудихо низ ба мушохида
мерасанд, ки кайд кардани онхо мувофики матлаб хохад буд:
1. Дар сахифаи 8-уми автореферат мафхумхое аз кабили “иродаи
эчодии нависанда”, “охирин иродаи эчодии нависанда” зикр шуда ва дар
чанд сахифаи дигар бидуни шарх такрор шудаанд. Бисёр хуб мебуд ба
шарху тафсири ин мафхумхо таваччух шавад.
2. Дар автореферата диссертатсия аз нашрхои “Ёддоштхо” дар
замони зиндагии муаллиф ва интишори ин асар дар колаби “Куллиёт”-и
устод Айнй сухан рафтааст. Шояд комил мебуд дар мавриди нашрхои
минбаъдаи “Ёддоштхо” низ иттилоот фарохам оварда шавад. Хоса дар
ягон чои автореферат аз нашри эронии “Ёдцоштхо”-и устод Айнй дар
Эрон бо кушиши Саидии Сирчонй сухан нарафтааст.
Ин камбудихо характери чузъй дошта, ислохшавандаанд ва ба хеч
вачх кимати илмии авторефератро намекоханд. Умуман, автореферата
диссертатсияи

Шамшоди Чдмшед дар мавзуи
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«Аз таърихи эчодй

«Еддоштхо»-и Садриддин Айнй (дар асоси матнхои чопии асар)» бо
навгонидои илмй, тарзи тахкдку баррасй, ахаммияти назариву амалй ва
сохтори илмиаш ба талаботи КОА-и назди Президента Думхурии
Тодикистон давобгу мебошад ва муаллиф барои дарёфти дарадаи илмии
доктори фалсафа (PhD), доктор аз руйи ихтисоси 6D020500 - Филология
сазовор мебошад.
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