تقريظ
به رسالۀ دکتری نعمتوف نعمانجان اسالماويچ تحت عنوان "خصوصيت ھای متن شناسی و پائيتيکی نثر اخالقی
عصر  "ХIVکه به شورای دفاع رساله ھای دکتری مؤسسۀ دولتی تعليمی دانشگاه دولتی خجند به نام
آکاديميک باباجان غفوروف پيشنھاد شده است
من اين فرصت را داشته ام که نگاھی به مطالب رسالۀ آقای نعمانجان اسالماويچ بيندازم که به عنوان
"خصوصيت ھای متن شناسی و پائيتيکی نثر اخالقی عصر  "ХIVنوشته و برای دريافت درجۀ علمی دکتر
 ،PhDبه مؤسسۀ دولتی تعليمی دانشگاه دولتی خجند به نام آکاديميک باباجان غفوروف ارائه داده اند .آقای
نعمتوف نعمانجان در حين نگارش و تحقيق رساله با من ھم مشورت داشته اند.
اين جانب پيشنھاد می نمايم که توجه به نکته ھای زيرين به حسن رساله خواھد افزود:
پيشينه و سابقۀ تحقيق روی متون اخالقی فارسی به کار ھای پرفسور شارل ھانری دو فوشه کور به زبان
فرانسه و پرفسور ظھير احمد صديقی به زبان اردو برمی گردد.
پرفسور دو فوشه کور روی متون قرن  ٧تا  ١٣ميالدی تحقيق کرده که به نام
Moralia: Les notions morales dans la literature persane du 3e / 9e au 7e / 13e siècle.
در  ١٩٨۶م در فرانسه چاپ شده است.
ترجمۀ فارسی اين اثر به قلم محمد علی امير معزی و عبد المحمد روح بخشان با نام "اخالقيات )مفاھيم
اخالقی در ادبيات فارسی از سدۀ سوم تا سدۀ ھفتم ھجری(" ،در تھران ١٣٧٧ ،ش چاپ شده است.
تحقيق پرفسور صديقی با نام "اخالقيات در ادبيات ايرانی" در الھور پاکستان به چاپ رسيده است.
يقين دارم که آقای نعمتوف نعمانجان از عھدۀ تمام جزئيات اين کار مھم برآمده اند و اين کار مورد رضايت
استادان ايشان و موجب پيشرفت ھای علمی در آينده واقع شود.
در فرجام مؤلف رساله را جھت انجام دادن چنين تحقيق پربار تبريک ميگويم و پژوھش ايشان را شايستۀ
تمجيد و دستگيری ميخوانم.
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