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ба автореферата диссертатеияи Шамсудинова Маҳтовбӣ Абдуалимовн^ 
дар мавзуи «Ҷанбаҳои назариявии ономастикаи осори бадей» (дар 
мисоли оеори Ахмади Дониш) барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02. 19 -  Назарияи забон

Диссертатсияи Шамсудинова Маҳтовбӣ Абдуалимовна ба яке аз 

мавзуъҳои мубрами забоншиносӣ -  ономастика бахшида шуда, мақсади 

он муайян намудани ономастикаи осори Аҳмади Дониш аз нигохи 

забоншиносӣ мебошад. Мавзуи диссертатсия мавзуи саривақтӣ мебошад, 

бавежа дар ҳоли ҳозир, ки мо давлати миллӣ сохта истодаем ва тайи 

чанд соли охир номи бисёре аз шаҳру навоҳӣ ва деҳаҳои кишварро иваз 

намуда, номхои қадимаи зебои тоҷикиро эҳё кардем, аз қабили Суғд, 

Бохтар, Левакант, Гулистон, Бӯстон, Хуррамшаҳр, Точмаҳал ва монанди 

инҳо. Аз ин нуқтаи назар, диссертант дар кори хеш ба ин масъала бо 

диди нав бархӯрд намуда, андешаҳои ҷолиби диққат баён кардааст.

Шиносой бо мазмуни диссертатсия нишон медиҳад, ки муаллиф ба 

таври хеле ҳирфаӣ, касбӣ ва моҳиронаву илмй максад, объект, мавзуъ ва 

вазифаҳои диссертатсияро муайян намудааст. Бо таваҷҷуҳ ба маводи 

автореферат метавон гуфт, ки муаллиф дар кори худ маводи зиёдеро 

истифода намуда, кори пурарзише таълиф кардааст. Ӯ масъалаи 

мазкурро ҳамаҷониба шарҳу тавзеҳ дода, сипас бевосита ба таҳлили 

осори Аҳмади Дониш пардохтааст.

Аҳмади Дониш аз бузургтарини донишмандони точи к мебошад, 

ки дар нимаи дуюми қарни XIX умр ба cap бурда, дар ҳайати сафорати 

Аморати Бухоро се дафъа ба Россиян подшоҳй сафар намудааст ва аз 

дидаву шунидаҳояш зери таассуроти амиқ қарор гирифта, дар ин мавзуъ 

якчанд асар таълиф намудааст. Аз ин назар осори ин нобиғаи точик 

моломоли номҳои гуногуни таърихй буда, маводи хубе барои 

донишмандони сохаи ономастика мебошад. Аз ин рӯ, кори анҷомдодаи 

диссертант кори нав буда, паҳлуҳои гуногуни ономастикаи осори 

Аҳмади Донишро ба риштаи таҳқиқ кашидааст.
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Аҳамияти назариявии кор аз он иборат аст, ки диссертант оо такя 

ба тадқикоти олимони ватанӣ ва хориҷӣ андешаҳои худро ба таври хе.те 

сода ва возех баён намудааст.

Кор аз муқаддима, се боб, хулоса ва феҳрасти адабиёти 

истифодашуда иборат мебошад.

Сарфи назар аз он ки кор бо забони бисер фасеҳу равон навишта 

шудааст, дар кор баъзе хатоҳои имлой ва техники низ дида мешаванд.

Дар мачмуъ, диссертатися кори баитмомрасида мебошад. Муаллиф 

ба ҳадафи гузоштааш расидааст ва аз ин рӯ, метавон гуфт, кор хислати 

таҳлилӣ ва эчодй дорад.

Кор мутобиқ ба талаботи КОА-и назди Президента Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таҳия карда шуда, ба тамоми талаботи иҷрои чунин корҳои 

илмӣ чавобгӯ мебошад. Аз доираи кор 9 мақола ба нашр расонида 

шудааст, ки 3-тои онҳо дар маҷаллаҳои такризшавандаи КОА-и назди 

Президента Ҷумҳурии Точикистон ба нашр расонида шудаанд.

Кори диссертатсионии Шамсудинова Маҳтовбй Абдуалимовна

кори тамомшудаи илмй буда, дар сатҳи баланди илмӣ таҳия карда шуда,

ба талаботи шиносномаи ихтисоси 10.02. 19 -  Назарияи забон комилан

мувофиқат мекунад ва муаллифи он сазовори дараҷаи илмии номзади

илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02. 19 -  назарияи забон мебошад.
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