ТАҚРИЗ
ба диссертатсияи Давлатов Абдулмаҷид Нурович дар мавзуи «Вижагиҳои
наҳвии “Қобуснома”-и Унсурулмаолии Кайковус» барои дарёфти дараҷаи
илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ. Душанбе: ДМТ, 2022.- 169 саҳ.
Диссертатсияи Давлатов Абдулмаҷид Нурович дар мавзуи «Вижагиҳои
наҳвии “Қобуснома”-и Унсурулмаолии Кайковус», ки барои дарёфти дараҷаи
илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ
таҳия гардида, ба мавзӯи доғи забонпшиосии тоҷик оид аст.
Рисола дар асоси нақшаи дурнамои кафедраи забони тоҷикии
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ таҳти роҳбарии
доктори илмҳои филологӣ, профессор Д. Хоҷаев тибқи талаботи КОА
Ҷумҳурии Тоҷикистон омода гардидааст.
Дар забоншиносии тоҷик пажӯҳиши масоили мухталифи забони адабии
муосири тоҷик, бавежа ҷанбаҳои наҳвии он доимо ҷолиб ва зарурӣ маҳсуб
меёбад. Аз ин ҷост, ки омӯзиши вижагиҳои наҳвии ҷумлаҳои сода ва
мураккаб саривақтӣ ва муҳим ба ҳисоб меравад. Таҳқиқоти мазкур ба
вижагиҳои наҳвии “Қобуснома”-и Унсурулмаолии Кайковус», бахшида
шудааст.
Пажӯҳиши мазкури Давлатов А.Н. аз рӯйхати ихтисораҳо, муқаддима,
ду боб, хулоса, феҳрасти адабиёт таркиб ёфта, дар ҳаҷми 169 саҳифаи чопи
компютерӣ ба анҷом расидааст.
Дар ибтидо аҳамияту мубрамии мавзуи таҳқиқ асоснок карда шуда,
самт ва объекти таҳқиқ, мақсад ва вазифаҳо, дараҷаи омӯзиши мавзуъ,
навгониҳои илмӣ, аҳамияти илмию амалии таҳқиқ, нуктаҳои асосии ба
ҳимоя пешниҳодшаванда асоснок карда шуда, роҷеъ ба сарчашмаю усулҳои
пажӯҳиш маълумот дода шудааст.
Нахустбоби диссертатсия «Хусусиятҳои сохторию маъноии ҷумлаҳои
сода дар «Қобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус унвон дошта, дар он сухан
аз бобати вижагиҳои сохторию маъноии ҷумлаҳои сода рафта, аз 5 фаслу 14
зерфасл иборат мебошад.
Ин боб тамоми вижагиҳои ҷумлаҳои содаро дар бар гирифта,
диссертант бо таҳқиқи оморӣ нишон додааст, ки Унсурулмаолии Кайковус
дар «Қобуснома» ҷумлаҳои содаи дутаркибаро нисбат ба ҷумлаҳои содаи
яктаркиба бештар истифода кардааст.
Дар фасли сонӣ ҷумлаҳои сода аз ҷиҳати маъно ва оҳанг дар
«Қобуснома» мавриди таҳқиқот қарор гирифтааст. Диссертант гуфтааст, ки
ҷумла яке аз воҳидҳои муҳимми нутқ ба шумор рафта, мубодилаи афкор
танҳо ба воситаи он ба амал меояд.
Муҳаққиқ қайд мекунад, ки таносуби ҷумлаҳои содаи яктаркибаи
хуллас ва ҷумлаҳои яктаркибаи тафсилӣ баробар нест. Дар «Қобуснома»
ҷумлаҳои содаи яктаркибаи хуллас мутаносибан 70% ва ҷумлаҳои содаи
яктаркибаи тафсилӣ 30% -ро ташкил медиҳад.

Зерфаслҳои дуюм, сеюм ва чоруми фасли дуюми боби якуми
дисертатсияро таҳлили вижагиҳои чумлаҳои содаи яктаркибаи феълии
муайяншахс, умумишахс, номуайяншахс ва бешахс ташкил медиҳад.
Фасли чоруми боби якум-«Ҷумлаҳои дутаркиба», ба баррасии
вижагиҳои ҷумлаҳои содаи дутаркиба бахшида шудааст. Диссертант қайд
кардаааст, ки ҷумлаҳои дутаркиба дар таркиби худ ғайр аз мубтадову хабар,
ки ин аъзоҳо ҳатмианд, муайянкунанда, пуркунанда ва ҳол доранд. Миқдори
аъзоҳои ҷумлаи сода ба ифодаи аъзоҳои ҷумла вобастагӣ дорад.
Масалан, агар аъзоҳои ҷумла бо исм, ҷонишини мансуби шахс, масдар,
феъли таркибии номӣ ва бо дигар ҳиссаҳои нутқи субстантиватсияшуда
ифода ёфта бошанд, ҳар яке аз ин аъзоҳои ҷумла муайянкунанда қабул карда
метавонанд. Агар муайянкунанда бо ҳиссаҳои номии нутқ ифода шуда
бошад, метавонад худаш тафсил ёбад. Ҷумлаҳои дутаркибаи феълӣ вобаста
ба ифодаи хабар, типи феъл ду қолаб доранд, ки дар онҳо аъзоҳои ҳатмии
ҷумла ва мукаммалии грамматикиву маъноии нисбӣ нйз мавҷуданд.
Боби дуюми диссертатсия - «Ҷумлаҳои мураккаб дар «Қобуснома»-и
Унсурулмаолии Кайковус» фарогири панҷ фаслу шаш зерфасл буда, ба
таҳқиқи хусусиятҳои сохторию маъноии ҷумлаҳои мураккаб бахшида
шудааст. Истифода аз ин воҳиди нисбатан тому муташаккили нутқ ба
салиқаю маҳорат ва ҳунари сухангустарии нависанда вобаста мебошад. Дар
«Қобуснома» дараҷаи истеъмоли ҷумлаи мураккаб бартарӣ дорад, чаро ки
мазмуну муҳтавои асар инро тақозо намудааст.
Унвонҷӯ қайд кардааст, ки ҷумлаи мураккаб аз нигоҳи сохтор, тарзу
воситаҳои алоқа ва ифодаи муносибатҳои дастурӣ ба се навъ ҷудо мешавад:
ҷумлаи мураккаби пайваст, тобеъ, ва омехта.
Унсурулмаолии Кайковус дар «Қобуснома» аз ин се хели ҷумлаи
мураккаб устокорона истифода кардааст ва сохту таркиб, тарзи
ҷумлабандиҳои нависанда ба сохти наҳвиёти забони адабии имрӯзаи тоҷикӣ
хеле наздик аст.
Фасли сеюми боби дуюм-«Ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб дар
«Қобуснома» ӯнвон дошта, ба омӯзиши се қолаби аслии ҷумлаҳои мураккаби
тобеи сертаркиб ва ҳам қолабҳои фаръие, ки имрӯз дар забони адабии меъёрӣ
мустаъмаланд, бахшида шудааст.
Аз рӯйи таҳқиқоти унвонҷӯ дар «Қобуснома» ҳам се қолаби аслии
ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб ва ҳам қолабҳои фаръӣ хеле фаровон
истифода шудааст ва қариб ҳамаи қолабҳои фаръие, ки имрӯз дар забони
адабии меъёрӣ мустаъмаланд, вохӯрданд.
Дар интиҳои диссертатсия феҳрасти 17 мақолаи ба мавзуи таҳқиқ
вобастаи муаллиф ҷой дода шудааст, ки мӯҳтавои асосии корро инъикос
мекунанд.

Умуман, диссертатсияи мавриди тақриз кори ба анҷомрасида буда, ба
дараҷаи зарурӣ таълиф гардидааст, вале бо вуҷуди дастовардҳо аз баъзе
ноқисиҳо орӣ нест:
1. Дар муқаддимаи диссертатсия ҷойи баъзе бандҳо иваз шудаанд.
2. Забони рисола бад нест, вале ҷумлаҳои таҳрирталаб низ ба назар
расиданд.
3. Таҳлили баъзе мисолҳо муътамад нестанд(с. 15, 19, 24 ва ғ.).
4. Ғалатҳои имлоию китобатӣ ва техникӣ роҳ ёфтаанд ( с. 5, 12, 16, 20,23 27
ва ғ.).
Бояд қайд кард, ки норасоиҳои мазкур арзиши илмии диссертатсияро кам
намекунанд ва рисола ба дараҷаи зарурӣ таҳия гашта, ҷавобгӯи талаботи
КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, муаллифи он сазовори
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01
— Забони тоҷикӣ мебошад.
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