
Такриз 

ба автореферати диссертатсияи Алишерзода Фарзона дар мавзуи 

«Гахлили киёсин маъноиву сохтории соматизмх;ои ашъори Фарзона ва 

«Маснавии маънавй»-и Чдлолуддини Балхй», ки барон дарёфти дарадаи 

илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз руйи ихтисоси 6D021300 - 

Забоншиносй (6D021302 - Забоншиносии мукоисавй-таърихй, циёсй ва 

мукобилавй) пешниход гардидааст.

Диссертатсияи Алишерзода Фарзона ба мавзуи мухим ва то имруз 

дар ин шаклу мазмун омухтанашудаи забоншиносии муосири тодикй 

бахшида шудааст.

Диссертатсияи мазкур аз дихати мухтаво ва ахамияти илмии хеш 

актуалй буда, тахкикоти диддие дар забоншиносии тодик ба шумор 

меравад, зеро пажухиши мавзуи тахлили мукрисавии маъноиву сохтории 

вожатой соматикии ашъори Фарзона ва «Маснавии маънавй»-и 

Цалолуддини Балхй, тибхи гуфтаи унвонду, аз нахустин ковишхоест, ки 

дар ин замина ва дар забоншиносии тодик мавриди тахкики амид карор 

гирифтааст.

Аз мутолиаи автореферати диссертатсия аён мегардад, ки 

пажухиши мавриди назар аз номгуи ихтисорахо, мудаддима, се боб, х,ашт 

фасл, хулоса ва фехристи осори тахкикй иборат аст.

Маводи асосии диссертатсия аз мунтахаби седилдаи ашъори 

Фарзона - «1^атрае аз Мулиён», дилди дуюми «Хдма гул, хама тарона» 

ва «Маснавии маънавй»-и Чдлолуддини Балхй гирд оварда шудааст.

Боби аввал - «Тахлили маъноии соматизмхо дар назми Фарзона ва 

«Маснавии маънавй»-и Чдлолуддини Балхй» - аз чахор фаслу се зерфасл 

иборат буда, дар ин бахшхо вижагихри маъноии соматизмхо (сермаъной, 

омонимхо, синонимхо ва антонимхо) мавриди тахлил дарор гирифтааст.

Боби дуюм - «Накши калимасозии соматизмхо дар ашъори Фарзона 

ва «Маснавии маънавй»-и Чдлолуддини Балхй» ду фаслу панд зерфаслро 

дар бар мегирад ва ба масъалаи калимасозии соматизмхо бо пешванду 
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пасвандхо ва нахши калимахои соматики дар ташаккули калимахои 

мураккаби пайваст, -тобеъ ва омехтасохт бахшида шудааст.

Боби сеюм - «Мавкеи соматизмхо дар ташаккули иборахои 

синтаксисй ва фразеологии назми Фарзона ва «Маснавии маънавй» 

фарогири ду фаслу хафт зерфасл буда, ба тахлили иборахои соматикии 

озод ва иборахои соматикии фразеологй оид аст.

Хулосаи кор аз дувоздах банди мушаххас иборат буда, натидаи 

тахлилу таххих ва мухоиса боварибахш дамъбаст гардидааст.

Фишурдаи рисола ва матолиби интишорнамудаи муаллиф, ки 

чахор адади он дар мадаллахои тахризшавандаи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Перезиденти Цумхурии Тодикистон ба табъ 

расидаанд, асоси мундаридаи диссертатсияро инъикос мекунанд.

Бо вудуди муваффахияту дастовардхо дар автореферата 

диссертатсияи Алишерзода Фарзона баъзе норасоихо низ ба назар 

расиданд. Аз думла:

1. Мухаххих дар боби дуюми диссертатсия дар фасли «Нахши 

вожахои соматики дар ташаккули калимахои мураккаби тобеъ дар 

ашъори Фарзона ва «Маснавии маънавй» тарзи сохта шудани вожаи 

дилцавитарро дар асоси холаби исм+сифат нишон додааст (сах.19), ки 

сахех наменамояд. Ин вожа дар асоси холаби исм+сифат+пасванд сохта 

шудааст.

2. Дар -матни автореферат баъзе аз галатхои имлоию услубй ва 

техники ба мушохида мерасанд.

Камбудихои ишорашуда ба арзиши илмию амалии таххихоти 

андомёфта таъсири манфй намерасонанд.

Хулосахои мухтасари кори диссертатсионй, ки ба забонхои тодикй, 

русй ва англисй дар андоми автореферати диссертатсия оварда шудаанд, 

тибхи талаботи дории КОА-и назди Перезиденти Чумхурии Тодикистон 

тахия гардида, мохияти илмии диссертатсияи мазкурро ба таври 

фишурда инъикос менамоянд.
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Диссертатсияи Алишерзода Фарзона дар мавзуи «Тахлили киёсии 

маъноиву сохтории соматизмхои ашъори Фарзона ва «Маснавии 

маънавй»-и Цалолуддини Балхй» тахкикоти комилан андомёфта буда, 

дар сатхи зарурии илмй таълиф шудааст. Диссертатсия бо мухиммият, 

навгони^ои илмй ва арзиши илмиву амалиаш ба талаботи КОА-и назди 

Президента Чумхурии Тодикистон мувофик, буда, муаллифи он шоистаи 

дарадаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз руйи ихтисоси 

6D021300 - Забоншиносй (6D021302 - Забоншиносии муцоисавй-таърихй, 

киёсй ва мукобилавй) мебошад.

Мудири кафедраи забон^ои 
Донишкадаи технология ва 
менедменти инноватсионй 
дар шахри Кулоб 
номзади илм^ои филологй
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тел: +992 918276962
E-mail: gulomov.haidar@mail.ru

Гулямов Хайдар
Халандарович

з

mailto:gulomov.haidar@mail.ru

