
ТАҚРИЗИ
беруна ба автореферати рисолаи диссертатсионии Алишерзода Фарзона 
«Тахлили киёсии маъноиву сохтории соматизмхои ашъори Фарзона ва 
«Маенавии маънавй»-и Ҷалолуддини Балхӣ» барои дарёфти дараҷаи 
илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D021300 -  

Забоншиносй (6D021302 - Забоншиносии мукоисавй-таърихй, қиёсй ва
муқобилавй)

Таҳкики диссертатсионии унвонҷӯйи ҷавони тоҷик Фарзона 
Алишерзода таҳти унвони «Таҳлили қиёсии маъноиву сохтории соматизмҳои 
ашъори Фарзона ва «Маснавии маънавй»-и Ҷалолуддини Балхй», ки зери 
роҳбарии забоншиноси номвари тоҷик, профессор Шокиров Туғрал 
Сироҷович ба анҷом расидааст, аввалин таҳқиқи мукаммали илмй роҷеъ ба 
хусусиятҳои маъноиву сохтории соматизмҳои ашъори Фарзона дар муқоиса 
бо «Маснавии маънавй»-и Ҷалолуддини Балхй махсуб мешавад.

Мақсади асосии тахкики диссертатсионии Алишерзода Фарзона 
муайян намудани вижагиҳои семантикй ва калимасозии соматизмхои ашъори 
Фарзона дар муқоиса бо соматизмҳои «Маснавии маънавй»-и Ҷалолудини 
Балхй муаррифй мегардад, ки аз нигоҳи зарурати илмию моҳияти амалии худ 
пажӯҳиши муҳим буда, арзиши бесобика дорад.

Аз тахдилу баррасии бобу фаслҳо ва зерфаслҳои пажӯҳшыи мазкур 
метавон ба чунин хулоса омад, ки диссертант саъй намудааст, то хама 
паҳлуҳои масъалаи баррасишавандаро мавриди омӯзиш қарор дода, онҳоро 
ба муомилоти илмй ворид созад.

Тавре ки дар автореферат зикр гардидааст, кор аз номгӯйи ихтисораҳо, 
муқаддима, се боб, хулоса ва феҳристи осори таҳқиқй иборат аст ва 180 
саҳифаи чопи компютериро ташкил медихад.

Дар қисмати мукаддима муаллиф оид ба мубрамии мавзуи таҳқиқ, 
дараҷаи тахкики мавзуъ, чигунагии алоқамандии таҳқиқ бо барномаҳо ва 
мавзуъҳои илмй ва дар қисмати тавсифоти он роҷеъ ба мақсаду вазифаҳои 
таҳқик, объекта пажуҳиш, асосҳои назариву методологии тахкик, нукоти ба 
ҳамоя пешниҳодшаванда ва аҳамияти назариву амалии таҳқик бо риояи 
низоми мукаррарнгуда маълумот додааст.

Боби нахустини кор «Тахдии маъноии соматизмҳо дар назми Фарзона 
ва «Маснавии маънавй»-и Ҷалолуддини Балхй» унвон дошта, фарогири чор 
фаслу 3 зерфасл аст. Муҳаккиқ дар фаслҳои ҷудогонаи ин боб мафҳумҳои 
метафора ва соматизмҳо, метонимия ва соматюмҳо, синекдоха ва 
соматизмҳо, инчунин, омонимия, синонимия ва антонимиям калимаҳои 
соматикиро мӯшикофона тахдил ва тахкик карда, ба асарҳои олимони русу
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тоҷик такя намудааст. Инчунин, муҳаккиқ хусусиятҳои маъноӣ ва сохтории 
соматизмҳоро дар назми Фарзона ва «Маснавии маънавй»-и Ҷалолуддини 
Балхй тасниф намуда, ба хулосаҳои амиқу дақик меояд ва далелҳои 
раднопазир оварда, ба таври муназзаму мантиқй фикри худро баён кардааст.

Боби дуюми диссертатсия бо унвони «Нақши калимасозии соматизмҳо 
дар ашъори Фарзона ва «Маснавии маънавӣ»-и Ҷалолудцини Балхй» аз 2 
фасл ва 5 зерфасл иборат буда, ба масъалаҳои созмони калимаҳои сохтаву 
мураккаб ва омехтасохт бо ҷузъи вожаҳои соматикй бахшида шудааст.

Дар боби сеюми диссертатсияи Алишерзода Фарзона бо номи «Мавқеи 
соматизмҳо дар ташаккули ибораҳои синтаксисӣ ва фразеологии назми 
Фарзона ва «Маснавии маънавй»-и Ҷалолуддини Балхй» бо фарогирии ду 
фаслу 7 зерфасл масоили мубрами забони тоҷикй чун корбурди ибораҳои 
исмй, сифатй, ҷониншнй, феълии соматикй ва, инчунин, истифодаи ибораҳои 
устувори соматикй бо навъҳояш (рехтаҳои фразеологй, омехтаҳои 
фразеологӣ ва вобастаҳои фразеологй) дар назми Фарзона ва «Маснавии 
маънавй»-и Ҷалолуддини Балхй мавриди таҳқиқу баррасй қарор гирифтааст.

Хулосаи кор хуб аст, муаллиф тавонистааст, ки дар ҳаҷми 12 банд 
асоситарин натиҷаҳои бобҳову фаслҳои таҳқиқи хешро ба таври муъҷаз баён 
намояд. Зимни хулоса тавсияҳои муаллиф низ қобили ситоишанд.

Мақолаҳои батабърасидаи муаллиф, ки 4 адади он марбут ба 
маҷаллаҳои аз ҷониби Комиссияи олии аттестатсионии назди Президента 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдикшуда ва 8-тои дигар мансуб бар маҷмуаҳои 
конфронсҳову гузоришҳои илмй мебошанд, фарогирандаи муҳтавои мавзуъ 
ва мундариҷаи кор мебошанд.

Дар фишурдаи рисолаи Алишерзода Фарзона баробари комёбию 
дастовардҳои ҷолибу назаррас баъзе камбудиву норасоиҳо ба назар мерасанд, 
ки дар оянда ба инобат гирифтани он боиси олоравии сифати кор хоҳад шуд:

1. Дар муқаддимаи автореферат қисмати дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмй 
дар мавриди пажӯҳиши осори Фарзона муфассал оварда шудааст, 
аммо доир ба дараҷаи омӯзиши соматизмҳо дар забони тоҷикй 
маълумот дода нашудааст.

2. Дар диссертатсия ҳамгунии истилоҳот риоя нагардидааст. Масалан, 
соматизмҳо, вожаҳои соматикй, калимаҳои ифодагари узвҳои инсон, 
узввожаҳо ва ғ.

Сарфи назар аз ин эродҳои ҷузъй автореферата рисолаи 
диссертатсионии Алишерзода Фарзона дар мавзуи «Таҳлили қиёсии 
маъноиву сохтории соматизмҳои ашъори Фарзона ва «Маснавии маънавй»-и 
Ҷалолуддини Балхй» ба меъёрҳои умумии аз ҷониби Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Перезиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳодшуда
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мутобиқат допгга, муаллифи он барон дарёфти дараҷаи илмии доктори 
фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D021300 -  Забоншиносй (6D021302 
-  Забоншиносии муқоисавй-таърихй, қиёсй ва муқобилавӣ) сазовор мебошад.

Муқарриз: номзади илми филология, 
мудири кафедраи таърихи забон ва 
типологияи ДМТ Камолзода Х.М.
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