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АМИТ Имомзода Муҳаммадюсуф Сайдалӣ ба доктори фалсафа РЬО 

Абдусаломзода Абдумалик Маҳмадулло

Абдусаломзода Абдумалик Маҳмадулло соли 2017 пас аз хатми шуъбаи 

арабии магистратураи факултети забонҳои Осиё ва Аврупо ба ҳайси 

доктори фалсафа «РЬВ», доктор аз рӯи ихтисоси 60020900 - 

“Шарқшиносӣ” дар кафедраи филологияи Эрон пазируфта шуд. Дар тӯли 

таҳсил номбурда аз худ намунаи шоистагӣ нишон дод. Рисолаи ӯ ба 

таҳқиқи “Шеъри нав” ва таҳаввули анъанаи манзумасароӣ (бар мабнои 

манзумаҳои Нимо Юшиҷ, Сиёвуши Касроӣ, Суҳроб Сипеҳрӣ, ва Аскар 

Ҳаким) ихтисос дорад. Ӯ мутахассиси донишманд дар риштаи адабиёти 

форсӣ маҳсуб мешавад. Номбурда пажӯҳишу таҳқиқро дар атрофи 

рисолаи илмияш пас аз интихоби мавзӯъ ва таийиди он дар ҷаласаи 

Шӯрои олимони факултети забонҳои Осиё ва Аврупо (қарори №5 аз 

25.01.2018) шурӯъ намуд.

Ҳамзамон бо фаъолияти таҳқиқӣ дар давраи таҳсилӣ 

Абдусаломзода А. М. бо мақсади касби таҷрибаву малака дар корҳои 

таълимӣ, барои гузаронидани дарсҳои лексионӣ ва амалӣ ҷалб карда 

шуд. Дар ин ришта низ мазкур худро ҳамчун муаллими боистеъдоду 

бобасират нишон дод. Докторант Абдусаломзода А. М. дар заминаи 

адабиётшиносӣ махсусан адабиёти муосири форсиву тоҷикӣ донишу 

мутолиоти фаровон дорад.

Диссертатсияи номбурда ба таҳлилу арзёбии таҳаввули 

манзумасаройӣ дар адабиёти муосири Эрон бар асари таъсири шеваи 

Нимо ва махсусан манзумаҳое, ки дар суратҳои озод таълиф намудааст, 

ихтисос дорад.

Зимни тадвину таълифи диссертатсия муҳаққиқ собит сохт, ки дар 

иҷрои умури таҳқиқӣ омодагии комил дошта ва мустақилона метавонад 

вазоифу аҳдофи масоили матруҳаро таъйину амалӣ созад. Донишу 
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огоҳии ӯ дар заминаи таълифоти илмӣ имконият медиҳад, то ҳар 

масъалаи илмиро таҳлилу арзёбӣ намояд ва дар таҳаққуқи масоили илмӣ 

аз равишҳои пазируфташудаи таҳқиқӣ баҳра бигирад. Мавсуф бо 

истифода аз шеваҳои навини таҳқиқӣ ба натиҷаҳои амиқи илмӣ 

расидааст, ки дар ҳақиқати онҳо шакку тардиде мавҷуд нест.

Натоиҷи пажӯҳишҳои Абдусаломзода А. М. саривақтӣ дар 

нашрияҳои илмӣ ба чоп расида, ҳамзамон дар конференсияҳои илмии 

донишгоҳӣ пешниҳод гардидаанд.

Диссертатсияи мазкур ҳосили фаъолияти амалии муҳаққиқ 

мебошад. Сатҳи баланду ҳаҷми кор имкон медиҳад ба докторант 

Абдусаломзода А. М. дараҷаи илмии доктори фалсафа (РИВ), доктор аз 

рӯйи ихтисоси 6В020900 - “Шарқшиносӣ” дода шавад
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Сардори раёсати 

ва корҳои махсус Тавқиев Э. Ш.
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