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Диссертатсияи «Мутаммими ҷумлаи форсӣ ва мушкилоти тарҷумаи он 

ба забони арабӣ (бар асоси романи Бузург Алавӣ «Чашмҳояш») барои 

дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (РЬВ)-доктор аз рӯйи ихтисоси 

6В020900- Шарқшиносӣ (бВ020901-Забони форсӣ) дар кафедраи филологияи 

Эрон ба анҷом расидааст.

Мушовирони илмӣ - номзади илмҳои филология, дотсенти кафедраи 

филологияи араби ДМТ Исмонов Кароматулло Бадридинович; доктори илмҳои 

филология, мудири кафедраи филологияи Эрони ДМТ, профессор Сафаров 

Умархоҷа Раҳимович.

Мавзӯи диссертатсия дар Шӯрои олимони факултети забонҳои Осиё ва 

Аврупои ДМТ рӯзи 02.12.2015, қарори № 3 тасдиқ шудааст.

Аз муҳокимаи диссертатсия ҷаласаи муштараки 

кафедраҳо чунин хулоса кард:

дар мавзӯи «МутаммимиДиссертатсияи АлсенанПАСдулҳаким Фаҳад

ҷумла дар забони форсӣ ва мушкилоти тарҷумаи он ба забони арабӣ (бар 

асоси романи Б. Алавӣ «Чашмҳояш») аз ҷумлаи мавзӯъҳоест, ки ба таърихи 

тавсифи мутакобилаи забонҳои арабӣ ва форсӣ дар соҳаи грамматика 

бахшиада шуда, аз назари аҳамият саривактӣ ва аз ҷиҳати аҳдоф давоми 

таъсири судбахши мутақобилаи ҳарду забон аст, хосатан баъди истиқлолияти 

сиёсӣ ва забонии Тоҷикистон.
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Мавзӯи мазқур барои таҳқиқи яқ диссертатсияи ҷудогона ниҳоят 

мубраму муҳим аст. Зеро то кунун қамтар диссертатсияеро дар ихтиёр дорем, 

ки ба мушкилоти тарҷумаи мутуни форсӣ ба арабӣ ихтисос дошта бошад. То 

ба ҳол чунин пажӯҳише, ки ҷанбаи қиёсӣ дошта бошад, дар заминаи забони 

форсӣ ва арабӣ вуҷуд надорад. Корҳое, ки шудаанд, бештар ба истилоҳоти 

соҳавӣ ва гоҳо зарбулмасалу мақолҳо пайванд доранд.

Бо назардошти ҳамаи ин гуфтан лозим аст, ки пажӯҳиши шеваҳои 

тарҷумаи мутаммими ҷумлаи форсӣ (махсусан мутаммими феъли лозим, 

мутаммими мубтадо, мутаммими фоил, мутаммими хабар, мутаммимоти 

афъоли ёвар) метавонад, мавзӯи як диссертатсияи алоҳида қарор гирад.

Диссертант дар чаҳорчӯби диссертатсия бо такя ба дастовардҳои 

забоншиносии ҷаҳонӣ ва форсию арабӣ роҷеъ ба тарҷумаи арабӣ ва 

мушкилоти он дар адабиётшиносӣ таҳқиқ ба анҷом расонида, дар атрофи 

таҳқиқи ҷузъиёти тарҷума чун тарҷумаи адабӣ ва мушкилоти он мушкилоти 

мутарҷим, мушкилоти хонанда, мушкилоти матн ва алфоз, сохтори ҷумла ва 

мушкилоти он истифодаи санъатҳои бадеӣ дар таркиби ҷумла, дараҷаи 

аҳамияти мавзӯъ, аҳдоф, навгониҳо, сарчашмаи таҳқиқ, дараҷаи 

шудани мавзӯи пажӯҳишӣ ва шеваи таҳқиқ ибрози назар намуда, масоилро 

дар пояи асарҳои забоншиносии муосир мавриди таҳқиқ ва баррасӣ қарор 

омухта

додааст.

Дар диссертатсия ҳамчунин роҷеъ ба таҳқиқи наҳвиёни эронӣ дар садаи 

XX ва XXI таҳқиқи амиқ анҷом шудааст. Дар бахшҳои баъдии диссертатсия 

унвонҷӯ роҷеъ ба мутаммимҳо (ё худ ба қавли наҳвиёни тоҷиқ пурқунандаҳо), 

дар бораи навъҳои мутаммимҳо дар робита ба тарҷумаи матнҳо аз арабӣ 

таҳқиқи муфассал дар истинод ба сарчашмаи таҳқиқ, романи нависандаи 

бузурги эронӣ - Бузург Алавӣ, пешкаш намуда, нозукиҳои тарҷума ва 

равишҳои онро баён намудааст.

Ҳадафи аслии таҳқиқ омӯзишу баррасии густурдаи мавзӯи мутаммими 

ҷумлаи форсӣ, анвои мутаммим вижагиҳои дастуриву маъноии он зимни 

тарҷума аз забони форсӣ ба арабӣ, таъйину шинохти мушкилоти он ва



пешниҳоди роҳу воситаҳои рафъи ин мушкилот мебошад. Вазифаҳое, ки 

пажӯҳанда дар ин замина иҷро намудааст, фарогири ҷанбаҳои зерин аст: 

таҳлили ҳусусиятҳои мутаммими форсӣ дар асоси корҳои пажӯҳишӣ дар 

заминаи забоншиносии форсӣ; табақабандӣ ва таснифи мутаммим дар 

забони форсӣ ва дақиқ намудани ҳусусиятҳои асосии он ҳангоми тарҷума аз 

забони форсӣ ба забони арабӣ; баррасии вижагиҳои маъноии мутаммим ва 

нақши он дар ҷумла; омӯзишу шиноҳти мутаммим дар матнҳои адабӣ ва 

усулҳои тарҷумаи он ба забони арабӣ; баррасии қонунияти тарҷумаи 

мутаммими забони форсӣ ва тарҷумаи он ба забони арабӣ бо шеваҳои 

муносибу озмудашудаи тарҷума; тавсифи дастурии навъҳои мутаммим 

муқоисаи он дар матни арабӣ ва форсии романи «Чашмҳояш»-и Бузурги 

Алавӣ.

Навгонии илмии диссертатсияи мазкур дар он таҷассум меёбад, ки бори 

наҳуст мутаммим дар забонҳои арабӣ ва форсӣ ба таври муқоисавӣ пажӯҳиш 

шудааст. Ҳамзамон бо ин, дар ин таҳқиқот бори аввал омӯзиши муҳимму 

ҳамаҷонибаи навъҳои мутаммими форсӣ дар тарҷумаи адабӣ сурат 

гирифтааст; ҳусусиятҳои маъноӣ ва дастурии тарҷума ва мушкилоте, ки 

ҳангоми тарҷумаи мутаммими форсӣ ба арабӣ ба миён меояд, таҳлил 

гаштааст; таъсири дастури забони арабӣ дар намунаи сарҷашмаҳои форсӣ ба 

таври дақиқ муайян карда шудааст; ҳусусиятҳои таъсири дастурии забони 

арабӣ ба забони форсӣ дар асоси романи «Чашмҳояш» таҳлил гаштааст; 

дараҷаи таъсири дастурии забони арабӣ дар истилоҳофаринии забоншиносии 

форсӣ муайян карда шудааст.

Диссертатсия наҳустин пажӯҳиши илмиест, ки мавзӯи он фарогири 

унсурҳои дастурии забони арабӣ дар забони форсӣ мебошад.

Натиҷаҳо ва андешаҳои пешниҳодии диссертатисия имконоти 

фаровонеро барои пажӯҳишҳои баъдӣ дар робита ба забоншиносии форсӣ, 

соҳтори дастурӣ, ҷойгоҳи мутаммим дар тарҷума, тарҷума 

тарҷумашиносӣ, аносири созандаи амри тарҷумонӣ, ҳусусан тарҷума аз 

забони форсӣ ба забони арабӣ мусоид месозад. Инҷунин, натиҷаҳои онро 
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метавон дар лексияву машгулиятҳои донишгоҳӣ оид ба таъриҳи анъаноти 

дастурии форсӣ, курси маҳсуси «Соҳтори дастурии забони форсӣ», курси 

маҳсуси «Назарияи тарҷума» дар забонҳои мавриди таҳқиқ истифода кард.

Маводи диссертатсияро ҳамзамон метавон зимни таълими дастури 

забони форсӣ, махсусан дастури назариву амалӣ, дарсҳои назария ва амалияи 

тарҷума ҳамчунин омӯзиши қиёсии дастури забонҳои мавриди муқоиса 

истифода намуд. Бо истифода аз маводи диссертатсия ва шеваҳои пешниҳодӣ 

метавон барои донишҷӯёни шуъбаҳои тарҷумонӣ фарҳанг ва дастуру 

воситаҳои таълимӣ навишт.

Дар диссертатсия таъкид шудааст, ки дар иртибот ба таъсири забони 

арабӣ ва сохтори дастурии он ба забони форсӣ зикр намудан ҷоиз аст, ки ин 

мушкилот дар заминаи воҳидҳои лугавии арабӣ мавриди омӯзиши назаррас 

қарор гирифтааст. Вале дар забони муосири форсӣ омӯзиши ҳамаҷонибаи 

таъсири дастури забони арабӣ ба дастури забони форсӣ дар мисоли 

мутаммим ба таври пурра омӯхта нашудааст. То ҳол хусусиятҳои 

фарқкунандаи таъсири дастури забони арабӣ ба забони форсӣ дар асоси ин 

воҳиди муҳимми забони форсӣ

нагирифтааст. «Тавсифи сохтмони дастури забони форсӣ»-и Муҳаммад Ризо 

Ботинӣ [Теҳрон, 1969], «Дастури забони форсӣ"-и Абдуазим Қариб [Теҳрон, 

1994] аз ҷумлаи пажӯҳишҳое мебошанд, ки муаллифи диссертатсия бо онҳо 

мутаммим, мавриди омузиш қарор

такя кардааст.

Диссертант дар тадвинр! асосҳои назариву амалии таҳқиқот бештар ба 

пажӯҳишҳое, ки дар пайванд бо соҳтори дастурии забони форсӣ таълиф 

шудаанд такявар буда ва маҳсусан ба таълифоти зер ишорат варзидааст: 

«Дастури забони форсии имрӯз»-и Ғуломризо Аржанг [2002] ва пажӯҳиши 

Умед Тайибзода дар мавриди ҳусусиятҳои мутаммим дар забони форсӣ 

«Бандҳои вобастаи исм дар забони форсӣ» [2015],

Муҳтавои асосии диссертатсия дар чаҳор мақолаи муаллиф, ки ҳамагӣ 

Комиссияидар маҷаллаҳои тақризшавандаи олии аттестатсионии
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Федератсияи Россия ва Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр расидаанд, инъикос ёфтааст.

Диссертатсия кори илмии ба анҷомрасида буда, барои дарёфти дараҷаи 

илмии доктори фалсафа (РНВ)-доктор аз рӯйи иҳтисоси 6В020900- 

Шарқшиносӣ (60020901-Забони форсӣ) мувофиқ аст.

Кафедраҳои филологияи Эрон, филологияи араб ва таъриҳи забон ва 

типологияи ДМТ диссертатсияи Алсенан АбдулҳакЗгхГФаҳаТро кори илмии ба 

анҷомрасидаи муҳимму мубраме меҳисобанд, ки дар сатҳи баланди илмию 

таҳқиқотӣ таълиф шудааст ва ба ҳамаи талаботҳои кори диссертатсионӣ ҷавбгӯ аст.

Дар ин замина, диссертатсияи мазкурро барои дифоъ барои дарёфти 

дараҷаи илмии доктори фалсафа (РНЭ)-доктор аз рӯйи иҳтисоси 6В020900- 

Шарқшиносӣ (бП020901-Забони форсӣ) тавсия менамоянд.

Иштирокдошт: 17 нафар

Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» -17 нафар, «зид» - 0, «бетараф» - 0, 

қарори№3аз 19.02.2022 

н.и.ф., дотсенти кафедраи 

филологияи Эрон Абдулҳадов Ҷ. 3.

Раҷабова М. Т.
Номзади илми филология, мудири 
кафедраи филологияи араби ДМТ 
Тел.: (+992) 987509968
Е-та11:га)аЬоуа.тагНаЬо@п1а11.ги

Имзои Абдулҳадов Ҷ. 3. ва
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