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1. докторанти РЬ.О

Шарқшиноси

Рӯзнома:
Муҳокимаи диссертатсияи докторанти РЬ.О Алсенан 

Абдулҳаким Фаҳад, ки ба мавзуи «Мутаммими ҷумлаи форсӣ ва 
мушкилоти тарҷумаи он ба забони арабӣ (бар асоси романи Бузурги 
Алавӣ «Чашмҳояш»)» аз рӯйи иҳтисоси 6В020900 
(бВ020901-Забони форсӣ) ихтисос дорад.

Баромад карданд: Нахуст мудири кафедра профессор У. Сафаров 
изҳор дошт, ки тавре ки шумо медонед, докторанти РЬ.Н Абдулҳаким 
Фаҳад Алсенан аз диссертатсияаш дифоъ намуда буд, вале бо иллати 
иштибоҳоте, ки дар рамзи ихтисос рух дода буд, диссертатсияро барои 
ислоҳи иштибоҳ ва ҳимояи дубора дар шурои якдафъаина 
баргардониданд. Аз ин рӯ, тибқи низомномаи мавҷуд мо бояд 
диссертатсияро аз нав муҳокима намоем. Диссертатсия ва автореферат 
(матни тоҷикӣ-русӣ) ҳудуди як моҳ пеш барои қироат ва пешниҳоди 
назарҳо ба кафедраҳои марбута ирсол гардида буд.

Рисолаи докторант ба мушкилоти тарҷумаи мутаммими форсӣ ба 
арабӣ иртибот дорад ва дар чаҳорчӯби кафедраи филологияи Эрон бори 
нахустин аст, ки таҳқиқе дар ин замина сурат мегирад. Қабл аз он ки 
назари устодон шунида шавад, лозим медонем худи муаллиф перомуни 
кораш маълумоти мухтасар диҳад.

Абдулҳаким Фаҳад Алсенан. Мавсуф хотирнишон кард, ки ҳар як 
забоне дорои сарфу наҳв ва сохтори вижаи грамматикӣ мебошад. Маҳз 
дар чаҳорчӯби ҳамин сарфу наҳв ва сохтор аст, ки вожагони забон 
низоми собит ва устувор пайдо мекунанд. Матолибу мафоҳими мавриди 
назар ва мавзуоти матруҳа тавассути онҳо баён мегардад. Дар як матни 
забони дилхоҳ баъд аз ҳарфу калима унсури инсиҷомёфта ҷумла аст. 
Қолабе, ки аҷзои як матлаб паёпай дар он ҷойгузин мегарданд. Бояд 
гуфт, ки сохтори ҷумла низ дар ҳар забоне аз низому системи махсусе 
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бархӯрдор аст, ки дар имтидоди замон шакл гирифтаву истеҳком пайдо 
намудааст. Маҳзи хотири ин ҳангоми тарҷума ҳамин сохторҳои 
шаклгирифта мушкилоти зиёдеро эчод мекунанд. Омӯзишу маърифати 
ин мушкилот метавонад роҳҳои тозаеро барои як муҳаккиқ боз кунад. 
Мавзуи мазкур ба мутаммими ҷумлаи форсӣ ва мушкилоти баргардони 
он ба забони арабӣ ихтисос дорад, ки онро мо барои таҳқиқи рисолаи 
худ қарор додем. Метавон гуфт, ки то ба ҳол чунин пажӯҳише, ки ҷанбаи 
қиёсӣ дошта бошад, дар заминаи забони форсӣ ва арабӣ вуҷуд надорад. 
Корҳое, ки шуда бештар ба истилоҳоти соҳавӣ ва гоҳо зарбулмасалу 
мақолҳо пайванд доранд.

Пас аз ироаи хулосаи мавзуъ саволу ҷавоб сурат гирифт.
А. Муҳаббатов. Барои чӣ маҳз ба сифати сарчашма романи Б. 

Алавӣ «Чашмҳояш» мавриди таҳқиқ қарор гирифт?
Абдулҳаким Фаҳад Алсенан. Бояд зикр кард, ки тарҷумаи романи 

мазкур ба арабӣ бисёр дар сатҳи олӣ сурат гирифта ва шавоҳиди 
фаровонеро дар бахши мутаммими форсӣ фаро мегирад.

Д. Ҷобиров. Оё перомуни мутаммими форсӣ адабиёти таҳқиқии 
ҷудогонае мавҷуд аст?

Абдулҳаким Фаҳад Алсенан. То он ҷо, ки ман иттилоъ дорам, 
мавзуи мутаммим ба нудрат дар китобҳои дарсии форсӣ, дастурҳои 
форсӣ ва пажӯҳишҳои муҳаққиқони забоншинос ба чашм мерасад. 
Таҳқиқи ҷудогонае мавҷуд нест.

У. Сафаров Агар дигар саволе набошад, ба муҳокима мегузарем.
С. Сулаймонов Аввалан инҷониб докторантро барои анҷоми 

рисолааш табрик мегӯям. Рисолаи А. Фаҳад дар мавзуи “Мутаммими 
ҷумла дар забони форсӣ ва мушкилоти тарҷумаи он ба забони арабӣ (бар 
асоси романи Б. Алавӣ “Чашмҳояш”) аз ҷумлаи мавзуъҳоест, ки ба 
таърихи тавсифи мутақобилаи забонҳои арабӣ ва форсӣ дар соҳаи 
грамматика бахшида шуда, аз назари аҳаммият саривақтӣ ва аз ҷиҳати 
аҳдоф доманаи таъсири судбахши мутақобилаи ҳарду забон аст, хосатан 
баъди истиқлолияти сиёсӣ ва забонии Тоҷикистон.

Унвонҷӯ дар чаҳор фасли дигар бо такя дастовардҳои 
забоншиносии ҷаҳонӣ ва форсию арабӣ роҷеъ ба тарҷумаи арабӣ ва 
мушкилоти он дар адабиётшиносӣ таҳқиқ ба анҷом расонида, дар фасли 
аввал ба 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 аҳаммияти мавзуъ, аҳдоф, навгониҳо, 
сарчашмаи таҳқиқ, дараҷаи омӯхта шудани мавзуи пажӯҳишӣ ва шеваи 
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таҳкик пардохта масоилро дар пояи асарҳои забоншиносии муосир 
мавриди таҳқиқ ва бозҷӯӣ қарор додааст.

Дар фасли дувум кор роҷеъ ба таҳқиқи наҳвиёни эронӣ дар садаи 
XX ва XXI таҳқиқу муассир ифода гардидааст. Дар фасли сеюм, ки 
фасли асосии кор маҳсуб мегардад, унвонҷӯ роҷеъ ба мутаммимҳо (ё худ 
ба қавли наҳвиёии тоҷик пуркунандаҳо) таҳқиқ густурда ва муфассал 
гардидааст. Фасли чаҳоруми кор ба мушкилоти тарҷума бахшида шуда, 
роҷеъ ба навъҳои мутаммимҳо дар робита ба тарҷумаи матнҳо аз арабӣ 
таҳқиқ муфассал дар истинод ба сарчашмаи таҳқиқ, романи нависандаи 
бузурги эронӣ Бузург Алавӣ пешкаш гардида, нозукиҳои тарҷума ва 
махсусиятҳои он нишон додааст.

Хулоса як кори мустақилона ва анҷомёфта пешкаш гардида, ба ҳар 
ҳол аз баъзе норасоиҳои ночиз холӣ нест:

I) Ба назари мо аз он ҷо ки дар шуро ҳама мутахассисони забони 
тоҷикӣ мебошанд, истилоҳоти мустаъмал дар забони форсиро беҳтар 
мебуд бо муодили тоҷикии он дар дохили қавс оварда мешуд, масалан 
мутаммим (пуркунанда), кайд (зарф), музофун илайҳи (изофаи исмӣ) ва 
гайра.

2.) Ба назари мо сохтори корро дар шакли: Боби аввал “Тарҷумаи 
адабӣ ва мушкилоти он” 
кардан беҳтар аст.

3) Муқаддима ва тартиби он бояд аз рӯйи меъёрҳои нави рисолаҳо 
танзим гардад, масалан аҳаммияти назарӣ амалӣ, сарчашмаи таҳқиқ 
баъди аҳкоми таҳқиқ омадаанд. Илова бар ин дар бораи роман 
маълумот омадааст, ки онро беҳтар дар дохили боби аввал оварда 
шавад. Умуман муқаддимаи рисола таҷдиди назар шавад.

4) Беҳтар аст агар фаслҳои бисёри парокандаро якҷо гардад.
Бо назардошти ислоҳи камбудиҳои мазкур кори А-. Фаҳадро як 

кори мустақил ва анҷомёфта метавон шумурд ва онро барои дифоъ 
тавсия кард.

А. Муҳаббатов Дар забоншиносии имрӯзаи тоҷик “мутаммим”-и 
форсиро дар бахши наҳв (синтаксис) чун “пуркунанда” баён мекунанд, 
ки ба назари мо хеле беҳтар аз истилоҳи “мутаммим” аст. Инҷо ба иззати 
касе нарасида таъкид мекунем, ки “пуркунанда” 
гоҷикӣ буда, ҳарчанд аз роҳи калкаи русии 
омадааст, баёнгар ва ифодакунандаи 
мавриди ин ки бисёре аз истилоҳоти забоншиносии тоҷик асосан 
тоҷикианд, дар ибтидо мо фикр мекардем, ки истилоҳоти забони форсӣ 

ва баъд аз он фаслҳо дар шакли параграф

як истилоҳи комилан 
дополнение” ба вуҷуд 

мутаммим” мебошад. (Дар66
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бештар ба дард мехӯранд. Вале рӯзгор нишон дод, ки кори донишмандон 
ё забоншиносони тоҷик аз ҳамон аввал дуруст будааст.

Рӯиҳамрафта пажӯҳишгар як кори ниҳоят арзишмаыдеро анҷом 
додааст, ки шаҳодат аз зарфиятҳои зиёди илмии ӯ мебошад.

А. Саломов Маълум аст, ки ҳар як забоне дорои сарфу наҳв ва 
сохтори вижаи грамматикӣ мебошад. Маҳз дар чаҳорчӯби ҳамин сарфу 
наҳв ва сохтор аст, ки вожагони забон низоми собит ва устувор пайдо 
мекунанд. Матолибу мафоҳими мавриди назар ва мавзуоти матруҳа 
тавассути онҳо баён мегардад. Дар як матни забони дилхоҳ баъд аз 
ҳарфу калима унсури инсиҷомёфта ҷумла аст. Қолабе, ки аҷзои як 
матлаб паёпай дар он ҷойгузин мегарданд. Бояд гуфт, ки сохтори ҷумла 
низ дар ҳар забоне аз низому системи махсусе бархӯрдор аст, ки дар 
имтидоди замон шакл гирифтаву истеҳком пайдо намудааст. Маҳзи 
хо.тири ин хангоми тарҷума ҳамин сохторҳои шаклгирифта мушкилоти 
зиёдеро эҷод мекунанд. Омӯзишу маърифати ин мушкилот метавонад 
роҳҳои тозаеро барои як муҳаққиқ боз кунад. Аз ин нигоҳ диссертатсияи 
докторанти РН.В Абдулҳаким Фаҳад Алсенан, “Мутаммими ҷумла дар 
забони форсӣ ва мушкилоти тарҷумаи он ба забони арабӣ” кори 
арзандаест, вале ба андешаи мо хуб аст, намудорҳо бояд тоҷикӣ шавад. 
Адабиёти олимони тоҷик изофа шавад. Пас аз ислоҳи камбудиҳои зерии 
диссертатасияро метавон ба ҳимоя пешниҳод намуд.

У. Сафар. Устодони гиромӣ! Назари ҳамаи онҳое, ки рисоларо 
хондаанд, шунида шуд. Умед аст, ки докторант бо назардошти 
камбудиҳои мавҷуд ба ислоҳи онҳо мепардозад ва баъд аз омода шудан 
диссертатсияро таҳвили кафедра меиамояд. Акнун бар асоси назару 
пешниҳодоти мазкур ҷаласа қарор мекунад.

Қарор шуд:
1. Ба докторант Абдулҳаким Фаҳад Алсенан супорида шавад, ки 

дар муддати кутоҳ камбуду норасоиҳои диссертатсия, автореферат 
(матни тоҷикӣ-русӣ)-ро ислоҳ намояд.

Диссертатсия баъд аз ворид намудани ислоҳот ба шурои дифоъ 
пешниҳод гардад.

Мудири кафедраи филологияи 
Эрон, профессор ш яров У.Р.

I

Котиби илми, м.к. ҷ| минзодаР
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