Тахриз
ба диссертатсияи унвонду Шамшоди Дамшед дар мавзуи «Аз таърихи
эдоди «Ёддоттттхо»-и Садриддин Айнй (дар асоси матнхои чопии асар)»
барон дарёфти дарадаи илмии доктори фалсафа Ph. D., доктор аз руйи
ихтисоси 6D020500 - Филология.

Матншиносии адабиёти давраи нав, аз думла матншиносии фардй,
аз сохдхри басо мухим ва душворписанди илмхои адабиётшиносй ба
шумор меравад ва онро асос ё тахкурсии дигар сохахои адабиётшиносй
низ меноманд. Унвонду Шамшоди Дамшед таи чанд сол аст, ки дойр ба
як мавзуи

мухимми

матншиносии

фардй -

«Аз таърихи

эдоди

«Ёддоштхо»-и Айнй (дар асоси матнхои чопии асар)» кори илмй бурда,
натидахои тахлилу таххихи хешро дар шакли як диссертатсияи басо
фарогиру мукаммал дамъбаст намудааст.
Унвонду сабаби ба ин мавзуъ даст задани худро чунин асоснок
кардааст: «Омузиши «Ёддоштхо» аз лихози матншиносй бешубха
идомаи хадафмандонаи мактаби айнишиносй мебошад. Мутахассисон ва
оммаи хонандагон то хол танхо аз матни охири асар огох буда, оид ба
тагйиру такмили матнхои чопии он иттилоъ надоранд. У меди хавй
меравад, ки ин костагй дар натидаи омузиши таърихи эдоди «Ёддоштхо»
бартараф хохад шуд». Дар хахикат, омушиши пахлухои гуногуни хаёт ва
эдодиёти пурбаракату доманфаррохи устод Садриддин Айнй хануз аз
давраи дар хайди хаёт будани нависанда огоз гардида, то имруз
таваддухи доираи васеи мухаххихону суханшиносони ватанию хоридиро
ба худ далб кардааст. Бо вудуди ин,

Шамшоди Дамшед бо

диссертатсияи худ дар айнишиносй сухани тозае туфта тавонистааст.
Диссертатсия дар асоси татбихи матнхои мадаллавй ва китобии ин
асари бузургхадм (чор хисми «Ёддоштхо» 1000 сахифаро фаро мегирад)
фарохам омада, аз мухаддима, ду боб, фаслхо ва зерфаслхо, хулоса ва
китобнома иборат мебошад. Дар боби аввал оид ба тагйиру тахрири
сохторй ва мазмунии асар сухан меравад, боби дувум бошад, ба
масъалаи тагйироти шаклии матнхои чопии «Ёддоштхо», аз думла

нашри куллиётии асар, бахшида шуда, масъалаи чопи илмии асар ба
миён гузошта мешавад.
Тахлилу тахкик ва мухокимахои диссертант, чуноне ки илми
матншиносй такозо дорад, дар асоси мукоисаи матнхои мадаллавй ва
китобии «Ёддоштхо» ва истифодаи адабиёти фаровони илмию бадей
сурат гирифта, ба мисолхои фаровон ва дадвалхои мукоисавй таквият
дода мешавад. Маълум мешавад, ки устод Айнй ба навиштани
«Ёддоштхо» аз синни 71 - солагй огоз намуда, дар муддати хашт сол чор
кисми онро ба андом мерасонад ва дар баробари таълифи кисматхои
минбаъда боз ба тахриру такмили кисматхои чопгардида мепардозад.
Х,ар чор кисми асар аз 110 боби матни мадаллавй дар чопхои китобй ба
146 боб мерасад. Вале ба сабаби бевафой кардани умри нависанда
«Ёддоштхо» нотамом мемонад. Дар дараёни тахлилу тахкик як катор
хусусиятхои нависандагии устод Айнй ошкор карда мешавад. Аз думла,
тахдили матнхои шеърй долиб аст. Маълум мешавад, ки устод дар
«Ёддоштхо» порчахри шеърии бисёре истифода кардааст, ки кисми
онхоро худ навишта. кисми дигарашон ба шоирони дигар ва осори
шифох,ии мардум тааллук доранд.
Хднгоми тахлил

мухаккики давон

собит менамояд, ки дар

матнхои чопии асар тайр аз тагйироте, ки ба калами нависанда тааллук
дорад, боз тагйироти шахсони мутасаддии чоп ва галатхои беихтиёр
руйдода низ дой доранд ва масъала мегузорад, ки матни илмии
«Ёддоштхо» тахия гардида, тагйироти беруна ва галатхое, ки хангоми
дойкой гуногун дар матни асар пайдо шудаанд, бартараф карда шавад.
Хулосахое, ки аз тахлилу тахкики матнхои чопии «Ёлгдоттттхо»
бароварда мешавад, басо муътамад буда, гувохи чун мутахассис камол
ёфтан ва ба комёбихои илмй муваффак гардидани унвонду мебошанд.
Оид ба мавзуъ 12 макола дар мадалла ва мадмуахои бонуфуз, аз думла,
чор макола дар нашрияхои ба фехристи мадаллахои илмии тавсия
намудаи КОА-и назди Президента Ч,умхурии Тодикистон

ба табъ

расонда шудааст. Автореферат масъалахои асосии дар кор матрах

гардидаро дар бар када, мазмуну мухтавои он

ба мундаридаи

диссертатсия мувофикати комил дорад.
Ба андешаи мо, диссертатсияи унвонду Шамшоди Дамшедро дар
хдмин шакл ба Шурой диссертатсионии 6D. КОА-022 назди Донишгох,и
миллим Тодикистон пешнидод кардан месазад.
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