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ХУЛОСАИ
ШӮРОИ ОЛИМОНИ ФАКУЛТЕТИ ФИЛОЛОГИЯИ ТОҶИК В А 

ЖУРНАЛИСТИКАИ ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ КӮЛОБ БА НОМИ 
АБУАБДУЛЛОҲИ РӮДАКӢ

Диссертатсияи Кенҷаева Озодамо Убайдуллоевна таҳти унвони 
«Феълҳои таркибии номӣ, хусусиятҳои морфологӣ ва лексикию маъноии 
онҳо дар насри бадеии Сотим Улуғзода» барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 -Забони тоҷикӣ.

Роҳбари илмӣ: Ҷумъахон Алимӣ - доктори илмҳои филологӣ, 
профессор, мудири кафедраи забоншиносӣ ва таърихи забони 
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Корманди 
шоистаи Тоҷикистон.

Диссертатсия дар кафедраи забоншиносӣ ва таърихи забони 
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ ба анҷом 
расидааст (аз 15.04.2021).

Шӯрои олимони факултети филологияи тоҷик ва журналистика 
диссертатсияи Кенҷаева Озодамо Убайдуллоевнаро таҳти унвони 
«Феълҳои таркибии номӣ, хусусиятҳои морфологӣ ва лексикию маъноии 
онҳо дар насри бадеии Сотим Улуғзода» барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 -Забони тоҷикӣ, бо 
ширкати муқарризон Мухторов Зайнидин Мухторович - ректори 
филиали Донишкадаи менеҷменти Сингапур дар ш. Душанбе ва 
Давлатова Фароғат - номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи 
забоншиносӣ ва таърихи забон баррасӣ ва муҳокима намуд. Сараввал 
дотсент Абдусамадзода Э.А. баромад намуда, мавзуъро барои рушди 
илми забоншиносӣ, махсусан сарфи забони тоҷикӣ муҳим арзёбӣ намуд. 
Ҳамчунин, таъкид доштанд, ки мавриди омӯзиш, баррасӣ ва таҳқиқи 
амиқ қарор додани феълҳои таркибии номӣ, ки дар ташаккул ва 
такомули забони тоҷикӣ манзалати аён дорад, ба забоншиносӣ маводи 
хубе дода метавонад.

Рисолаи мавриди назар, ки аз ҷониби унвонҷӯ Кенҷаева Озодамо 
■Убайдуллоевна таҳия шудааст, маҳз ба ҳамин мавзуъ бахшида шуда, 1



аввалин тадқиқотест дар омӯзиши феълҳои таркибии номӣ зимни 
таҳлили насри бадеии устод Сотим Улуғзода. Муаллифи рисола дар 
доираи ду боб ва фаслу зерфаслҳои алоҳидаи он мавзуи интихобшударо 
аз ҷиҳати илмӣ мавриди баррасӣ ва тадқиқ қарор додааст. Дар бобҳои 
алоҳида муҳаққиқ оид ба хусусияти сохторию маъноии феълҳои 
таркибии номӣ дар насри бадеии Сотим Улуғзода, сатҳи омӯзиш ва 
доираи таҳқиқи феълҳои забони тоҷикӣ, аз ҷумла феълҳои таркибии 
номӣ андешаронӣ намуда, мавқеи илмии худро муайян намудааст.

Дар рисолаи тақризшаванда дар баробари комёбию муваффақияти 
зиёди илмӣ баъзе нуқсонҳои баҳсталаб ва мавридҳои номафҳум ба назар 
мерасанд, ки ислоҳи минбаъдаи онҳо зарур буда, барои боз ҳам боло 
рафтани эътимоднокии илмии рисола муфид хоҳанд буд:

1. Ба андешаи мо, дар қисмати “Мубрамии мавзуи таҳқиқот” на 
ҳама нуктаҳое, ки мубрамии мавзуи интихобшударо бояд нишон диҳанд, 
оварда шудаанд. Ҳол он ки мавзуъ хеле мубрам арзёбӣ шуда, диссертант 
метавонист ба таври хеле мухтасар зарурати интихоб ва муҳиммии онро 
дар ин қисмат иброз дорад.

2. Беҳтар мебуд, агар дар қисмати хулосаи диссертатсия 
натиҷагириҳои бадастомада дар шакли тезисҳои мушаххас ва бе 
такрори фикрҳо нишон дода мешуданд.

3. Рисола аз ғалатхои имлоӣ, услубию китобатӣ орӣ набуда, ба 
таҳрири ниҳоӣ ниёз дорад.

Доктори илмҳои филологӣ Мухторов З.М. дар баромади хеш нисбат 
ба диссертатсияи Кенҷаева Озодамо Убайдуллоевна иброз доштанд, ки 
мавзуъ хеле саривақти интихоб шудааст. Дисертатсия мувофиқ ба 
талаботи навтарин таҳия гардида, дар баробари дастовардҳо як қатор 
камбудиҳо низ дорад, ки ислоҳи онҳо ба манфиати кор хоҳад буд.

1. Ба назари мо, доираи фарогирии маводи диссертатсия хеле васеъ 
аст.Онро метавон дар доираи маҳдудтар низ таҳлил кард.

2. Дар диссертатсия баъзе адабиёт аз рӯи талаботи нав оварда 
нашудааст.

3. Мундариҷаи рисола дар шакли васеъ сохта шудааст.
Ҳамин тариқ, вобаста ба баромади муқарризон доктори илми 

филологӣ Мухторов З.М. ва номзади илми филология Давлатова Ф. 
Шӯрои олимони факултети филологияи тоҷик ва журналистикаи 
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ нисбат ба 
муҳиммияти илмии диссертатсияи Кенҷаева О.У. ба чунин хулоса омад, 
ки диссертатсия ба мавзуи хеле муҳим ва таҳқиқношудаи илми 
забоншиносӣ бахшида шудааст.
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Мақсади аслии таҳқиқи диссертатсионӣ ва вазифаи аввалиндараҷаи 
муаллифи он ба таҳлилу баррасӣ гирифтани феълҳои таркибии номӣ 
буда, барои расидан ба ин ҳадафҳо иҷрои вазифаҳои зерин зарур 
ҳисобида шудааст:

- ҷамъоварӣ ва таснифи феълҳои таркибии номӣ дар осори 
С.Улуғзода.

- таҳлили сохтории феълҳои таркибии номӣ
- дар шакли рисолавӣ таҳқиқ намудани ФТН -и насри бадеии адиб;
- баррасӣ ва таҳлил кардани сатҳи омӯзиш ва доираи таҳқиқи ФТН ;
- муайян кардани сохтори морфологии ФТН дар эҷодиёти 

нависанда;
- тасниф кардани ҷузъҳои ФТН дар осор;
- гузаронидани таҳлили лексикию маъноии ФТН дар насри бадеии 

адиб:
- омӯхтани дараҷаи корбурди ФТН дар насри бадеии нависанда;
- таҳқиқи сермаъноии ФТН дар насри бадеии Сотим Улуғзода;
- муайян кардани маънои аслӣ ва маҷозии ФТН дар насри бадеии 

нависанда;
- аниқ намудани дараҷаи серистеъмолӣ ва камистеъмолии ФТН дар 

насри бадеии адиб;
- тасниф намудани ФТ -и таърихи баромадашон аслӣ ва иқтибосӣ;
- натиҷагирӣ аз таҳлилу пажуҳиши хусусиятҳои сохторӣ ва маъноии 

ФТН дар насри бадеии Сотим Улуғзода.
Муаллиф ба ҳимоя нуктаҳои асосӣ ва меҳвариеро пешниҳод 

намудааст, ки воқеан, дар илми забоншиносӣ арзиш ва аҳаммияти зиёд 
доранд.

Муаллиф масъалаҳои зеринро барои ҳимоя пешниҳод кардааст:
- муҳтавои китобҳои грамматикаи забони тоҷикӣ, китобҳои дарсӣ ва 

дастурҳои таълимии забони тоҷикӣ, рисолаҳо ва мақолаҳои илмӣ зимни 
таҳлили ФТН бо инобати хусусиятҳои сохториву маъноӣ, сарфию наҳвӣ 
ва услубии онҳо баррасӣ карда шуд;

- хусусиятҳои сарфии ФТН -и насри бадеии Сотим Улуғзода бо 
мақсади дарк ва муаррифӣ кардани имкониятҳои ин гурӯҳи феълҳо 
таҳлил карда шуданд;

- сайри таърихии тадқиқоти феълҳо зимни мавзуи мавриди назар 
гузаронида шуд ва дараҷаи омӯзиши ФТН муайян гардид;

- тасниф ва гурӯҳбандии таркиби сарфии ФТН дар забони муосири 
тоҷикӣ бо мақсади исбот кардани нозукиҳо ва мухтасоти феълҳои мазкур 
зимни намунаҳо аз насри бадёии Сотим Улуғзода иҷро карда шуд;
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- ҷузъҳои номӣ ва феълии ФТН аз ҷиҳати сохтор ва маъно таҳлилу 

баррасӣ карда шуданд;

- ФТН-и насри бадеии Сотим Улуғзода аз ҷиҳати сермаъноӣ, 

муродифшавӣ, мутазодшавӣ, ҳамгуншавӣ, аслӣ ва маҷозӣ будани ҷузъи 

номии ФТН, дараҷаи серистеъмолӣ ва камистеъмолӣ, аслан тоҷикӣ ё 

иқтибосӣ будани ҷузъи номиашон бо таҳлили луғавию маъноӣ фаро 

гирифта шуданд.
Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар 1 китоб, 9 мақолаю гузориши илмӣ 

дар маҷмуаю маҷаллаҳои илмӣ, аз ҷумла, 4 мақола дар маҷаллаҳои 
илмии тавассути Муассисаи давлатии «Комисияи олии аттестатсионӣ»-и 
назди Президенти Ҷумҳури Тоҷикистон тақризшаванда ва 5 мақолаи 
илмӣ дар маҷаллаҳои илмии дигар ба табъ расида, ифода ёфтаанд. 
Нуктаҳои назариявӣ, мавод ва натиҷаҳои таҳқиқот дар конфронсҳои 
байналмилалӣ, конфронсҳои илмӣ-амалии ҳарсолаи ҳайати 
профессорону омӯзгорони ДДК ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Донишгоҳи славянии Россия ва 
Тоҷикистон инъикос ёфтаанд. Номгӯи мақолаҳои нашршуда ва дигар 
таълифоти нашрӣ оид ба мавзуъ дар фишурдаи рисолаи илмӣ низ оварда 
шудаанд:

Нашри таълифоти илмй дар мавзуи диссертатсия:
1. Китоб

[1-М]. Алимӣ, Ҷ., Кенҷаева, О.У. Хусусиятҳои морфологии феълҳои 
таркибии номӣ дар насри бадеии Сотим Улуғзода / Ҷ. Алимӣ, Ҷ. 
О.У.Кенҷаева- Душанбе:”Матбаа”, 2022. - 80 саҳ.

2. Маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

[2-М]. Кенҷаева, О.У. Хдмнишинии чузъи номӣ ва феълии феълҳои таркибии 
номӣ (аз рӯйи маводи романи «Фирдавсӣ»-и Сотим Улуғзода) /О.У. 
Кенҷаева // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон,- Душанбе, 2013, 
№4/3(113).-С.90-95.

[3-М]. Кенҷаева, О.У. Қолабҳои сохташавии ҷузъи номиву феълии феълҳои 
таркибии номӣ /О.У. Кенҷаева // Паёми Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон. - Душанбе, 2016. - № 4/2 (199). - С.90-96.

[4-М]. Кенҷаева, О.У. Бо исм ифода шудани ҷузъи номии феълҳои таркибӣ 
(дар асарҳои устод Сотим Улуғзода) /О.У. Кенҷаева //Паёми



Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. - Душанбе, 2018 № 8. - С.79-94.
[5-М]. Кенҷаева, О.У. Сохти ҷузъи номии феълҳои таркибӣ (дар асоси насри 

бадеии Сотим Улуғзода) /О.У. Кенҷаева //Паёми Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон. - Душанбе, 2018. - №7. - С.102-109.

3. Маҷаллаҳои илмии дигар:
[6-М]. Кенҷаева, О.У. Вижагиҳои “сохтан” ҳамчун феъли мустақил ва 

ёридиҳанда (дар ҳаммуаллифӣ) /О.У. Кенҷаева // Забон - рукни тоат. 
Китоби панҷум, 2011, -С. 102-106.

[7-М]. Кенҷаева, О.У. Феълҳои таркибии номӣ / О.У. Кенҷаева // Паёми 
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ. - Кӯлоб, 
2014.-№1(10).-С. 34-39.

[8-М]. Кенҷаева, О.У. Роҷеъ ба сохтори ҷузъи номии феълҳои таркибӣ (дар 

асоси осори Сотим Улуғзода) /О.У.Кенҷаева //Актуальные проблемы 

филологии и лингводидактики: Материалы международной научно- 

практической конференции. - Душанбе: РТСУ, 2018.-517с.-С.329-332.

[9-М]. Кенҷаева, О.У. Феълҳои таркибии номӣ (дар мисоли эҷодиёти 

Ҳ.В.Кошифӣ ва С.Улуғзода) /О.У.Кенҷаева // Маводи Конференсияи 

ҷумҳуриявӣ “Сиёсати давлатии забон дар давраи Истиқлол”.- 

Душанбе, 2021. - С.59-63.

[10-М]. Кенҷаева, О.У. Феълҳои таркибии номии ҷузъи номиашон тоҷикй ва 

иқтибосӣ дар осори С.Улуғзода / О.У.Кенҷаева // Сотим Улуғзода ва 

адабу фарҳанги миллӣ (бахшида ба 110- солагии С.Улуғзода).- С.257- 

262.

Ҷаласаи Шӯрои олимон бо муҳокимаи диссертатсия ба чунин 

хулоса омад:
Диссертатсияи Кенҷаева Озодамо Убайдуллоевна дар забоншиносии 

тоҷик мавзуи нав буда, ҷамъоварӣ, тасниф ва таҳлилу таҳқиқи 
хусусиятҳои морфологии феълҳои таркибии номӣ ва таҳлили лексикию 

маъноии онҳоро дар насри бадеии Сотим Улуғзода фаро мегирад.
Таҳқиқи феъл дар осори адибони ҳар давра мавриди таваҷҷуҳи 

забоншиносони муосир гардидааст. Пажуҳиши феълҳои таркибии номии 
насри бадеии Сотим Улуғзода барои муайян намудани тамоми 

имкониятҳои забонии ин нависандаи маъруф аҳамияти калон дорад.



Бинобар ин, муҳаққиқ насри бадеии нависандаро зимни истифодаи 
феълҳои таркибии номӣ таҳлил карда, паҳлуҳои гуногуни феълҳои 

мазкурро дида баромадааст.
Навгонии илмии таҳқиқот:

1. Нахустин бор дар рисолаи мазкур паҳлуҳои гуногуни феълҳои 

таркибии номии насри бадеии нависандаи бузурги адабиёти муосири 

тоҷик Сотим Улуғзода баррасӣ гардида, масъалаҳои мухталифи сохтор 

ва маънои онҳо рӯйи кор омадааст;

2. Умумият ва тафовути феълҳои таркибии номӣ бо ибораҳои 
фразеологии феълӣ дар асоси маводи насри бадеии Сотим Улуғзода 
муайян карда шудаанд, ки аз омилҳои муҳимми интихоби ҷузъи 

ёридиҳанда (ҷузъи феълӣ) мебошанд ва муҳаққиқ ба он муваффақ 
шудааст, ки на танҳо маънои аслӣ, балки маънои маҷозии феълҳои 
таркибии номиро ошкор намояд, зеро ин ба як навъ монандшавии 
феълҳои таркибии номӣ бо феълҳои фразеологӣ оварда мерасонад;

3. Хусусиятҳои морфологии феълҳои таркибии номӣ дар асоси 

маводи асарҳои нависанда ба риштаи таҳлил кашида шудаанд;

4. Афкори назарии муҳаққиқон доир ба феълҳои таркибии номӣ 

омӯхта шуд;
5. Феълҳои таркибии номӣ миқдоран ниҳоят зиёданд ва торафт 

инкишоф меёбанд, аз ин хотир таҳлилу омӯзиши пайвастаи онҳо барои 

инкишофи нутқи шифоҳию хаттии соҳибони забон ва омӯзандагони он 

тақозои замон аст;

6. Феълҳои таркибии номӣ бағоят сермаҳсул ва серистеъмоланд, аз 

ин рӯ, бамаврид кор фармудани онҳо низ яке аз ҷиҳатҳои навгонии ин 

мавзӯъро ташкил медиҳад;

7. Зимни таҳқиқи мисолҳои аз насри бадеии нависанда ба дастомада 

алоқаи сарфию наҳвии байни ҷузъҳои феълҳои таркибии номӣ, ки боиси 

тағйир ёфтани маънои феъл аст, равшан мегардад.



8. Бори нахуст таркиби морфологии феълҳои таркибии номии насри 
бадеии Сотим Улуғзода таҳлилу барасӣ гардид.

Аҳамияти назариявӣ ва илмию амалии таҳқиқот:
Моҳияти илмӣ ва назариявии ин диссертатсияро осори илмӣ ва 

назариявии муҳаққиқони забоншинос чун А. 3. Розенфелд, В.С. 
Расторгуева ва А. А. Керимова, Ю. А. Рубинчик, Л. С. Пейсиков, С. 
Ализода, Т. Зеҳнӣ ва Ҳ. Бақозода, Б. Ниёзмуҳаммадов ва Л. Бузургзода, 
Ш. Рустамов, Ҳ. Маҷидов, А. Б. Камолиддинов, С. Ҳалимиён ва дигарон 
ташкил медиҳанд. Зимни асарҳои илмиашон нуқтаҳои назари худро, ки 
дорои аҳамияти илмӣ ҳастанд, баён кардаанд.

Навгонии илмии таҳқиқ дар он зоҳир меёбад, ки перомуни эҷодиёти 
Сотим Улуғзода то ҳол аз тарафи муҳаққиқони ватанӣ ба таври бояду 
шояд ҳаллу фасл нагардидааст.

Таҳқиқи диссертатсионии мазкур аз ҷиҳати масъалагузориҳо, 
мавзуи интихобшуда, метод ва равишҳои таҳқиқ ва натиҷагириҳо 
аҳаммияти махсуси илмӣ дорад.

Баррасии диссертатсия, нуқтаҳои асосии ба ҳимоя 
пешниҳодшаванда, хулоса ва тавсияҳо, муҳокимаю далелсанҷиҳо, 
асосноккунии назария ва андешаҳои баёншуда аз саҳми шахсии довталаб 
дар таҳқиқ гувоҳӣ медиҳанд.

Диссертант дар раванди таҳқиқ аз методҳои муқоисавӣ-таърихӣ, 
китобхонаӣ, хронологӣ, оморӣ ва таҳлилӣ истифода карда, ба осори 
илмию назарии муҳаққиқони ватанию хориҷӣ такя намудааст.

Аҳамияти илмии диссертатсияро сохтори он ва хулосаҳои ҳар як боб 
муайян мекунанд. Таҳлили хусусиятҳои морфологӣ ва лексикию маъноии 
феълҳои таркибии номӣ зимни таҳлили насри бадеии устод Сотим 
Улуғзода аз бозёфтҳои илмӣ ба шумор меравад. Дастовардҳои илмии ин 
тадқиқот дар омӯзиши феълҳои таркибии номии осори адибони дигар ва 
барои ошкор намудани хусусиятҳои морфологӣ ва лексикию маъноии 
онҳо мусоидат карда метавонад.

Заминаи назариявии тадқиқоти диссертатсиониро грамматикаҳо, 
китобҳои дарсӣ ва асарҳои ба соҳаи сарфи забони тоҷикӣ, хусусан ба 
феъл бахшидашудаи забоншиносони ватанӣ ва хориҷӣ ташкил доданд. 
Таҳқиқоти мазкур собит месозад, ки феълҳои таркибии номӣ дар забони 
насри бадеии Сотим Улуғзода чун феълҳои серистеъмол доираи 
истифодаи васеъ доранд. Муайян намудани хусусиятҳои маъноӣ ва 
сохтории ҷузъҳои феълҳои таркибии номӣ зимни таҳлили насри бадеии 
устод Сотим Улуғзода аз бозёфтҳои илмӣ ба шумор меравад.

Заминаи назариявии тадқиқоти диссертатсиониро грамматикаҳо, 
китобҳои дарсӣ ва асарҳои ба соҳаи сарфи забони тоҷикӣ, хусусан ба 
феъл бахшидашудаи забоншиносони ватанӣ ва хориҷӣ ташкил доданд. 
Таҳқиқоти мазкур собит месозад, ки феълҳои таркибии номӣ дар забони 
насри бадеии Сотим Улуғзода чун феълҳои серистеъмол доираи 
истифодаи васеъ доранд.
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Аҳамияти амалии рисола аз инҳо иборат аст:
1. Рисолаи мазкур метавонад, ҳамчун мавод барои пурра кардани 

боби “Феъл” дар нашри нави ислоҳшудаи грамматикаи забони тоҷикӣ, 
таҳияи китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълимӣ, рисолаҳо ва маколаҳои 
илмӣ мусоидат намояд;

2. Дар рафти ҷамъоварӣ ва навиштани луғатҳои дузабона 
(бисёрзабона), тафсирӣ, басомад, фарҳанги осори устод Сотим Улуғзода 
ва адибони дигар мавриди истифода қарор гирад;

3. Ҳангоми тарҷумаи китобҳои бадеӣ, асарҳои оммавию 
публитсистӣ, мақолаҳои гуногун, таҳияи ҳуҷҷатҳои расмиву коргузорӣ, 
санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва амсоли онҳо мавриди истифода қарор дода 
шавад;

4. Зимни омӯзиши хусусиятҳои сифр забониву услубии эҷодиёти 
устод Сотим Улуғзода ҳамчун намуна кор фармуда шавад;

5. Ҳангоми таҳқиқи паҳлуҳои дигари феълҳо барои муҳаққиқон ба 
ҳайси маводи илмӣ хизмат кунад.

Мазмун ва муҳтавои автореферат нуктаҳои асосии диссертатсия ва 
натиҷаю хулосаҳои онро инъикос карда, пурра бо худи таҳқиқоти 
диссертатсионӣ мувофиқат мекунад.

Нуктаҳои алоҳида ва натиҷаҳои кори илмии муҳаққиқ дар 
маҷаллаҳое нашр шудаанд, ки ба ба номгӯи маҷаллаҳо ва нашрияҳои аз 
ҷониби Муассисаи давлатии Комиссияи давлатии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тақризшаванда шомиланд.

Натиҷаҳои ба даст овардаи довталаб бо ягонагии дохилии 
диссертатсия ба тасвиб расида, дар намуди робитаҳои байниҳамдигарӣ 
шакл гирифта, дар доираи таҳқиқоти назариявӣ таҳлилу таҳқиқи 
феълҳои таркибии номӣ метавонанд ба рушди назария ва амалияи 
масъалаҳои забоншиносӣ ва луғатнигорӣ мусоидат намояд.

Нуктаҳои асосии илмӣ ва хулосаҳои диссертатсионӣ тавассути усули 
диахронию синхронӣ таҳия шуда, асоснок гардидаанд ва тасдиқи худро 
ёфтаанд.

Тадқиқоти диссертатсиониро, дар маҷмуъ, мавриди арзёбӣ қарор 
дода, бояд таъкид кард, ки он кори илмии пурра ба анҷомрасида буда, 
шахсан аз ҷониби муаллиф иҷро гаштааст, проблемаи муайян - 
«Феълҳои таркибии номӣ, хусусиятҳои морфологӣ ва лексикию маъноии 
онҳо дар насри бадеии Сотим Улуғзода» ҳаллу фасл гаштааст.

Диссертатсия кори илмии ба анҷомрасида буда, барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - 
Забони тоҷикӣ, мувофиқ аст.

Шӯрои олимони факултети филологияи тоҷик ва журналистикаи 
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ 
диссертатсияи Кенҷаева Озодамо Убайдуллоевнаро кори илмии ба 
анҷомрасидаи муҳиму мубраме меҳисобад, ки дар сатҳи баланди илмию 
таҳқиқотӣ таълиф шудааст ва ба ҳамаи талаботи кори диссертатсионӣ 
ҷавобгӯ аст.

7



Дар ин замина Шӯрои олимони факултети филологияи тоҷик ва 
журналистикаи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи 
Рӯдакӣ диссертатсияи мазкурро барои дифоъ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - 
Забони тоҷикӣ барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология 
тавсия менамояд.
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