
Хулосаи
кафедраи забони точикии ДДБ ба номи Носири Хусрав ба диссертатсияи 

Сабзаева Адиба Саидкуловна дар мавзуи “Роххои ифодаи муносибатхои 
хилофй дар “Ёддоштхо”-и Садриддин Айнй” дар кафедраи амалия ва усули 
таълими забои ва адабиёти точик ба анчом расидааст. Унвончу омузгори 
кафедраи амалия ва усули таълими забои ва адабиёти точики ДДБ ба номи 
Носири Хусрав мебошад. Сабзаева Адиба дар соли 1994 ДДК ба номи 
Абуабдуллохи Рудакиро аз руи ихтисоси омузгори забои ва адабиёти точик 
хатм намудааст. Шаходатнома дар бораи супоридани имтихонхои номзадй 
дар соли 2018 аз тарафи Института забон ва адабиёти АИ Чумхурии 
Точикистон дода шудааст.

Рох,бари илмй -  Бахриддин Камолиддинов, доктори илмхои филология, 
профессори кафедраи услубшиносй ва тахрири адабии Донишгохи миллии 
Точикистон мебошад.

Баъд аз мухокима чунин хулоса шуд:
Кори диссертатсионии Сабзаева Адиба Саидкуловна “Роххои ифодаи 

муносибатхои хилофй дар “Ёддоштхо”-и С.Айнй кимати баландй илмй 
дорад, чунки масъалаи ифодаи муносибатхои хилофй дар колаби чумлахои 
сода ва чумлахои мураккаб бо пайрави хилоф дар заминаи маводи 
“Ёддоштхо”-и С.Айнй бори нахуст дар забоншиносии точик дар сатхи 
рисолаи алохида омухта мешавад.

Маводи тахкик “Нддоштхо”-и асосгузори адабиёти навини точик С.Айнй 
мебошад. (Айнй С. Ёддоштхо.К,исми 1.2.// Куллиёт, ч.б.-Душанбе, 1962.- 
404с.Ёддоштхо. К,исми 3,4//Куллиёт, ч.7.-Душанбе, 1962.-618с).

Дар тахлили рисола унвончу аз методхои маъмулу санчидашудаи тахкики 
забоншиносй истифода намуда, аз чихати назариявй дар “Ёддоштхо” 
истифодаи холи хилоф, чумлаи мураккаб бо пайрави хилоф, муродифшавии 
чумлахои содаи хилофмаъноро бо чумлахои мураккаби тобеъ бо пайравхои 
хилоф ва хусусиятхои услубии истифодаи онхоро васеъ тахлил намудааст.



Навоварихои илмии тахкикот дар он ифода меёбад, ки диссертант дар 
рисолаи хеш дар колаби аъзои чумла-хол ва дар колаби чумлаи пайрав ифода 
ёфтани муносибатхои хилофиро дар “Ёддоштхо”-и С.Айнй мавриди баррасй 
карор додааст. Дар кор воситахои алокаи холи хилоф, мавкеи пайвандакхои 
гуногун дар алокаманд намудани чумлахои пайрав, чумлахои хилофмаъно 
дар таркиб® чумлахои омехта ва сертаркиб, тобишхои гуногуни маъноии 
чумлаи пайрави хилоф, хусусиятхои услубии истифодаи холи хилоф ва 
Чумлахои пайрави хилоф дар “Ёддоштхо”-и С.Айнй тахкик шудаанд.

Асоси назаринвии тахкикотро осори илмии мухаккикони забоншинос, 
ба хусус нахви забони точикй ва услубшиносй ташкил медиханд.

Ахамияти илмии тахкикот ба он асос ёфтааст, ки мавод ва хулосахои 
диссертатсия метавонанд барои тахкики хусусиятхои нахвии осори адибон, 
васеътар омухтани забону сабки баёни устод Айнй истифода шаванд.

Мухтавои кори диссертатсионй барои донишчуёни факултетхои 
филология хангоми тахлили корхои курсй ва рисолахои бакалаврию 
магистрй, ташкили курсхои махсус истифода шуда метавонанд.

С а х м и  муаллиф. Диссертант дар раванди тахкики мавзуъ васоити алокаи 
холи хилоф дар чумла, ифодаёбии холи хилофро бо вожаю иборах.о дар 
“Ёддоштхо”-и С.Айнй муайян намуда, мавкеи истифодаи холи хилофи 
истисной, чойи чумлаи пайрави хилофро дар таркиби чумлахои мураккаби 
тобеъ, сертаркиб ва омехта хуб тахлил кардааст.

Тахкикот муайян намуд, ки омузиши масъалаи роххои ифодаи 
муносибатхои хилофй дар “Ёддоштхо”-и С.Айнй мухим буда, дар мукаммал 
намудани курси назариявии нахви забони точикй, васеътар тахкик шудани 
роххои ифодаи маънои хилоф дар забон, пажухиши забон ва услуби адибон, 
муайян кардани сахми онхо дар корбурду тавсеаи роху усулхои ифодаи 
маънои хилоф ва ганй сохтани илми забоншиносии точик сахми калон 
гузошта метавонад.

Нуктахои асосй ва натичахои тахкикот дар 9 макола, аз чумла дар 5 макола 
дар мачаллахои илмии такризшавандаи КОА ЧТ интишор ёфтаанд. 
Маводхои илмии нашркардаи муаллиф мухтавои рисоларо дар бар мегиранд.

КАРОР КАРДА ШУД:
1.Дисссертатсияи Сабзаева Адиба Саидкуловна дар мавзуи “Роххои 

ифодаи муносибатхои хилофй дар “Ёддоштхо”-и С.Айнй'1 тахкикоти 
анчомёфта буда, ба талаботи рисолаи номзадй чавобгу мебошад.



2.Диссертатсияи Сабзаева Адиба Саидкуловна дар мавзуи “Роххои ифодаи

дарачаи илмии номзади илмхои филология аз руйи ихтисоси 10.02.22- 
забонхои кишвархои Аврупо, Осиё, Африко, сокинони бумии (аборигенхои) 
Амрико ваАвстралия (забони точикй) тавсия дода шавад.

Х улоса9 аз тарафи номзади илмхои филология, дотсент...Рачабалй 
Худоёрзода тартиб дода шуда, дар мачлиси кафедраи забони точикй тасдик 
гардидааст.
Дар мачлис 18 нафар иштирок доштанд.
Натичаи овоздихй “тарафдор” 18, “зид” нест, “бетараф” нест.
К,арори № 1 аз 26-уми сентябри соли 2018.

Раиси мачлиси якчояи кафедраи забони точикй ва кафедраи амалияи усули 
таълими забон ва адабиёти филология, дотсент

муносибатхои хилофи дар “Ёддоштхо”-и С.Айнй ба дифоъ ва дарёфти

Р.Худоёрзода.
26. 09. 2018-12-16

Имзои Р.Худоёрзодаро 
тасдик мекунам.
Мудири ШК
ДДБ ба номи Носири Хуср; Амиршоев А.А.
26.09.2018

ш.Бохтар, кучаи Айнй, 67. 
ktsu 78@mail.ru 
www. ktsu. edu.tj
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