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ТАЦРИЗИ

муассисаи пешбар ба диссертатсияи Давлатов Абдулмадид Нурович 
тахди унвони “Вижагихои нахвии “КДбуснома”-и Унсурулмаолии 
Кайковус” барон дарёфти дарачаи илмии номзади илмхои филология аз 
руйи ихтисоси 10.02.01: (забони точикй)

Илми нахв барси шинохту муайян кардани иллату нухси тарзи гуфтору 

баён ва сахехии он чун рахнамо хизмат менамояд. Таххихи густурдаи 

вижагихои нахвии иК,обуснома”-и Унсурулмаолии Кайковус хануз руйи кор 

наомадааст. Аз ин ру, Давлатов А.Н. таххихи ин мавзуъро ба хотири 

кушодани вижагихои нахвии “Крбуснома” зарур мешуморад.

Аз руйи маълумоти сарчашмахои таърихй ва забоншиносй маълум 

мешавад, ки ташакку л ва рушди забони точикй ба давраи сулолаи Сомониён, 

яъне асрхои Х-Х1 рост меояд ва “Кобуснома” осори хаттии ин давра ба хисоб 

меравад.

Мубрамияти маззуи таххих аз як тараф, барои такмил ва инкишофи 

солими забони адабии муосири то дик ва таххихи нахвиёти осори бехтарини 

адабиёти классики маводи пурарзиш дихад, аз тарафи дигар, аз таххихи 

осори насрии ин давра маълум мегардад, ки насри ин давра сода ва равон 

буда, аз такаллуфог иборапардозй орй мебошад.

Дар хисмати да г адаи тахкихи мавзуи илмй хайд мегардад, ки дойр ба 

забои, ибораорой ва шакли думлабандии адабиёти классикии тодику форс 

забоншиносон то ин дам тахкихотхои мушаххасеро ба андом овардаанд. Дар 

диссертатсия як гатор олимон ном гирифта мешаванд, ки баъзе 

маълумотхоро оид ба забони адабиёти классикй низ пешниход намудаанд, аз 

думла, К.Г.Залиман, Д.Николсон, Э.Браун, В.А.Жуковский, Н.Березин,



Д.Филлот, ПДорн,. Р.И.Алиев, М.Бахор. ХдмчУнин С. Ализода, Л.

Бузургзода, Б. Х,одпзода, Д. Т. Тодиев, Б. Ниёзмухаммадов, М. Касимова, Ш. 

Рустамов, Р. Баффоров, Н. Маъсумй, М.Норматов, С.Собирчонов,

М.Абдурахмонова барои инкишофи забоншиносии тодик ва ошкор намудани 

вижагихои чумлахои сода хизмати шоиста намудаанд. Давлатов А.Н. кайд 

менамояд, ки ягона асаре, ки ба нахви чумлахои мураккаби тобеъ дар забони 

осори классикй бахшида шуддааст, асари К,.К,аландаров “Чум лай мураккаби 

тобеъ дар забони адабии тодик дар асрхои XV-XVI” ба хисоб меравад.

Х,амзамон мухаккик ба калам меорад, ки дар атрофи "К,обуснома”-и

Унсурулмаолии Канковус як катор тахкикотхои илмй ба андом расидаанд ва 

синтаксиси чумлахои содаи ин асар аз дониби М.Н.КДсимова дар “Очеркхо 

оид ба синтаксиси чумлахои содаи насри асри XI дар асоси маводхои 

“Сиёсатнома”, “Кобуснома” ва “Сафарнома” ба тахкик фаро шрифта 

шудааст ва хусусиятхои сарфии асари номбурда бошад, аз дониби 

А.Давронов тахкик гардидаанд.

Максад ва вазифахои тахкики Давлатов А. аз он иборат аст, ки мухаккик 

кушиш намудааст, ки ба масъалаи тарзи ибораорой, хусусияти сохторию 

маъноии чумлахои содаю мураккаб ва бандхои нахви “КДбуснома”-и 

Унсурулмаолии Канковус равшанй андохта онро мавриди баррасй карор 

дихад. Дар диссертатсия хадафхои дар пешгузоштаи мухаккик ба андом 

расидаанд.

Объекта тахкикотро матни “Кобуснома”-и Унсурулмаолии Кайковус, ки 

солхои 1968, 1979 ва 2007 нашр гаштааст, ташкил медихад.

Асосхои назариявии тахкикот. Тахкикоти мазкур сохтори нахвии забони 

адабии классикиро дар як давраи муайяни таърихй, дар асоси маводи 

тахлилшуда нишон медихад. Инчунин низоми муайянгардидаи тахлили 

нахвии забони “Кобуснома”-и Унсурулмаолии Кайковус мавриди баррасй 

карор мегирад, ки вижагихои корбурди вохидхои нахв дар асар ба таври 

мушаххас ва бо усусли оморй дар диссертатсия оварда шудааст.

Нуктахои ба химоя пешниходшаванда дар 9 банд муайян гардидааст.



Мохияти амшига тахкикро натичахои тахкик амалан барон фанхои 

тахассусй дар ихтчсосхои забоншиносй, тар чу май бадеию матншиносй, 

тахлили матни бадей, таълифи китобхои дарсй, дастури таълимй, инчунин, 

дар омузишу тахкики забонй осори адибон низ ташкил медихад ва бахшхои 

алохидаи кори илмии мазкур дар ихтисосхои филологии муассисахои 

тахсилоти олии касбй метавонад мавриди таълиму тадрис карор бигирад.

Оид ба мутобикати диссертатспя ба шиносномаи ихтисоси илмй хаминро 

бояд хайд намуд. ки диссертатсия дар мавзуи “Вижагихои нахвии 

“КДбуснома” барои дарёфти дарачаи илмии 10.02.01 -  Забонй точикй пурра 

мувофикат мекунад.

Сохтори диссертатсия аз ду боб, фаслхо ва зерфаслхо, хулоса ва руйхати 

адабиёт иборат буда, 169 сахифаи чопи компютериро ташкил медихад.

Боби якуми диссертатсия “Хусусияти сохторию маъноии чумлахои сода 

дар “К,обуснома”-и Унсурулмаолии Кайковус” унвон дорад, ки аз панч фасл 

ва панч зерфасл иборат мебошад. Фасли аввали боби мазкур аз вижагихои 

сохтории чумлахои содаи “КДбуснома” маълумот медихад. Мухакких аз ду 

чихат ба хелхо чудо шудани чумлахои содаро хайд менамояд, ки ин хам 

дихати сохту тарко1б ва махсаду оханг мебошад. Мувофихи пажухиши 

мухаххих маълум гардидааст, ки дар “Кобуснома” чумлахои содаи дутаркиба 

нисбат ба чумлахои содаи яктаркиба бештар истифода шудаанд.

Дар фасли дуюм бошад, чумлахои “КДбуснома” аз чихати маъно ва 

оханг тахлил гардидаанд, ки аввалан чумлахои хикоягии асар ва баъдан 

чумлахои саволии асар руйи хогаз оварда шуда, мавриди тахлил харор 

гирифтаанд. Дар мавриди чумлахои саволй хаминро бояд зикр намуд, ки дар 

ин зерфасл инчунин оид ба чумлахои саволии риторикй, ки чавобро талаб 

наменамоянд, маълумот дода шудааст.

Фасли сеюми боби номбурда ба чумлахои содаи яктаркибаи “КДбуснома” 

бахшида шуда, мухакких чумлахои содаи яктаркибаро ба чумлаи яктаркибаи 

мубтадо ё номй ва ч> млахои яктаркибаи феълй чудо намудааст. Дар баробари 

ин дар 5 зерфаслп ((заели сеюм навъхои чумлахои содаи яктаркибаи асари



мавриди таххих тахлил гардида. думлахои содаи яктаркибаи феълии 

муайяншахс, думлахои содаи яктаркибаи феълии умумишахс, думлахои 

содаи яктаркибаи феълии номуайяншахс ва бешахс дар алохидагй баррасй 

гардидаанд.

Фасли чоруми диссертатсияро масъалаи думлахои дутаркиба фаро 

мегирад. Перомуни думлахои дутаркиба дар диссертатсия хайд мегардад, ки 

думлахои дутаркиба вобаста ба ифодаи хабар, типи феъл ду долаб доранд, ки 

дар онхо аъзохои хатмии думла ва мукаммалии грамматикиву маъноии нисбй 

мавдуданд, ки мухаххих холаби яку ми ин навъи думлахоро аз мубтадо ва 

хабари бо феъли монда ифодагардида иборат медонад ва хайд менамояд, ки 

дар он сараъзохо хадди эътидоли хатмии сохторй доранд. Таркиби холаби 

дуюмро бошад, аз мубтадо, хабари бо феъли гузаранда ифодагардида ва 

пуркунандаи бевосптаи суратёфта ва суратнаёфта иборат аст, хи дар он ба 

гайр аз сараъзохо пуркунандаи бевосита низ хадди хатмии сохторй думла 

хисоб мешавад.

Дар фасли пандуми кор иштироки аъзохои думла дар думлахои сода 

тахлил гардидаанд. ки дар навбати худ дар диссертатсия аъзохои думла ба 

сараъзохо ва аъзохои пайрави думла дудо карда шудаанд. Дар зерфасли 

алохида аъзохои чидаи думла ва вижагихои он дар “Крбуснома” дард 

гардидаанд.

Фасли шашуми ин боб ба тарзу воситахои алохаи нахвии калимахо дар 

думлахои содаи “Кобуснома” бахшида шудааст ва он аз панд зерфасли 

алохида иборат мебошад, ки хар як фасл мавзуъхои пайдарпай ва ба хам 

алохаманди воситахои алохаи нахвиро дар бар мегирад. Пас, алохаи пайваст 

ва хелхои он, воситахои грамматикии алохаи пайваст, алохаи тобеъ, 

воситахои грамматики ва хелхои алохаи тобеъ аз думлаи ин масъалахо 

махсуб меёбанд.

Боби дуюми диссертатсия “Думлахои мураккаб дар “К,обуснома”-и 

Унсурмаолии Кайковус” ном гирифтааст, ки ба таври васеъ ин навъи 

думлахоро тахлил намудааст. Фасли якуми боби номбурда “Думлаи



мураккаби пайваст дар “Кобуснома”” унвон гирифта, мухтавои он дар 

доираи панд фасл ной дода шудааст. Зикр кардан бамарид аст, ки фаслхои 

мазкур ба зерфаслхо чудо нашудаанд, балки дар онх,о гурухбандии чумлахои 

мураккаби тобеь за пайваст ба назар расиданд. Дар боби номбурда 

вижагихои чумлахои мураккаб ба таври муфассал тахлил мегарданд. 

Мухаккик кайд менамояд, ки Унсурмаолии Кайковус хануз дар асри XI дар 

“Хобуснома”-и худ аз хелхои гуногуни чумлаи мураккаб фаровон истифода 

бурдааст, ки ин ба махорати нотакрори сухангустарии у ва сабки махсуси 

нависанда ишорат менамояд. Зимни тахлили чумлахои мураккаби пайвасти 

асари мавриди тахлил диссертант хулосахоро дар се банд манзур менамояд. 

Хулосаи у аз он и борат аст, ки чумлахои мураккаби пайваст фаровон 

истифода шудаанд. Вижагии ин навъи чумлахоро дар он медонад, ки бандаки 

хабарии “аст” дар чумлаи дуюм, сеюм ва баъдй хафз мегардад. Инчунин 

пайвандаки “ва” дар чумлахои муракаби пайвасти кушода ба тарзи такрор 

бисер омадааст ва навъ хусусияти таъкидй пайдо намудааст. Пайвандаки 

пайвасткунандаи “е” низ шумораи зиёди чумлахоро дар асар таъмин 

намудааст.

Дар фасли дуюми боби мазкур чумлахои мураккаби тобеь дар 

“Хобуснома” тахлил туда, чумлахои пайрави чумлахои мураккаб гурухбандй 

гардидаанд. Мухак.\ики мавзуи мазкур дар мавридхои муайян аз сарчашмаву 

маъхазхо мисолхо ва иктибосхои мувофикро оварда, андешахои хешро 

далелнок мегардонад. Дар кисмати тахлили чумлахои мураккаб номи 

забоншиносони тоник, ки дар самти нахв сахми хешро дар забоншиносии 

тодик гузоштаанд, кайд менамояд, ки инхо Д.Т.Точиев, М. Шахобова, 

X -Хусайнов, М.Крсимова, Н.Ниёзмухаммадов, Ш.Рустамов, С.Атобуллоев, 

X- Кдландаров, Ф.Зикриёев, Д.Хочаев, В.Абдулазизов мебошанд.

Зимни тахлили чумлахои мураккаби тобеь бо чумлаи пайрави мубтадо 

низ як катор забои шиносоне, ки дар ин самт сахмгузоранд, номбар намуда, 

кайд мекунад, ки С. Лтобуллоев тахти унвони “Чумлахои пайрави мубтадо ва



хабар дар забои и адабии тодик” рисолаи илмии мукаммалеро ба сомон 

расондааст.

Х,амин тарик, ба тарзи муфассал хар як навъи думлаи пайрав дар 

диссертатсия дар асоси маводи “КДбуснома” баррасй гардидааст.

Дар кисмати “Думлаи мураккаби тобеъ бо думлаи пайрави хол” мушохида 

намудем, ки навъхом он ба бандхои алохида дудо карда шуда, вобаста ба хар 

як навь думлахои мувофики асар барон исботи андеша оварда шудаанд, ки 

дар мадмуъ 10 навъро ташкил медиханд.

Фасли сеюм дар ин боб “Думлахои мураккаби сертаркиб” дар 

“КДбуснома”” ном гирифтааст, ки ба се колаби аслии думлахои мураккаби 

тобеи сертаркиб ва хам колабхои фаръие, ки имруз дар забони адабии меъёрй 

мустаъмаланд, бахшида шудааст. Мувофики маълумоти диссертатсия 

маълум гардид, ки дар “К,обуснома” хар се колаби аслии думлахои мураккаби 

тобеи сертаркиб ва хам колабхои фаръй хеле фаровон истифода шудааст ва 

кариб хамаи колабхои фаръие, ки имруз дар забони адабии меъёрй 

мустаъмаланд, вохурдаанд. Дар рафти кор диссертант думлахои сертаркибро 

дар шакли накша м\ шаххас овардааст.

“Вижагихои банди нахвй дар “Коуснома”” унвони фасли дахоруми боби 

дуюм мебошад. Им фасл ба баррасй и банди нахвй, яъне вохиди нахвие, ки аз 

думлаи мураккаб тсмтару аз матн поинтар ё хурдтар аст ва мушохидашавии 

он дар “КДбуснома" бахшида шудааст. Мухаккик кайд менамояд, ки дар 

асари пандуахлокй банди яклухти нахвй серистеъмол мебошад.

Фасли пандумн боби дуюм - “Тарзу воситахои алокаи думлахои мураккаб 

дар “КДбуснома”-п Унсурмаолии Кайковус”, ба воситахои алокаи думлахои 

мураккаби пайваст ва тобеъ бахшида шудааст. Дар ин фасл як гурух 

воситахои граммат i кй ва лугавию овой оварда шудаанд, ки дар алокаи 

хиссахои таркиби думлахои мураккаб ёрй мерасонанд: 1) пайвандакхо, 2) 

интонатсия, 3) эллипсис, 4) мутобикати шаклхои феълй, 5) тартиби хиссахои 

думлаи мураккаб, 6) калимахои хамнисбат, 7) аъзохои умумии хиссахо; 

такрор; мувозии сох тор; 8) донишинхои энклитикй; 9) артикли номуайянии —



е. Ин воситахои ал ока дар диссертатсия вобаста ба мансубияташон ба 

навъхри думлахои мураккаб ва корбасти онко дар “Крбуснома” хеле возех 

тахлил гардидаанд.

Дар автореферат низ фишурдаи тахкикот оварда шуда, тавсияхо барои 

истифодаи амалии натидахои тахкик дой дода шудаанд. Мухимтарин 

вижагихои диссертатсия дар таълифоти диссертант инъикос гардидаанд, ки 

маколахои илмии такризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти Думхурии Тодикистон дар автореферат бо тартиби муайян 

оварда шудаанд.

Диссертатсияи Давлатов А.Н. маводи илмии мукаммалро барои сохаи 

забоншиносй дар бар мегирад ва дар дамъ намудани маълумоти он сахми 

диссертант назаррае мебошад. Бо вудуди ин, дар рафти тахия ва омода 

намудани он як кагор камбудиву норасоихо аз дониби муаллиф дой дода 

шудаанд, ки дар поён галатхоро нишон хохем дод:

1. Зимни чоп ва тахияи мундаридаи кор ба галатхои техникй рох дода 

шудааст, ки аз ин лихоз номувофикатй дар ракамгузории кисматхо 

мушохида гард ид.

2. Дар диссертатсия ба галатхои имлой, услубй ва техникй рох дода 

шудаанд:

а) Галатхои имлой: дар сахифахои 4, 5 , 6 ,  15, 19,21,25, 29 ,30 ,33 ,45 ,47 , 

48 ,49 ,50 ,55 , 1 19 122, 137, 143,152.

б) Галатхои услубй: дар сахифаи 14 дар думлаи охири сархати аввал калимаи 

метавонад афтидааст.

в) Галатхои техникй: Вохидхои забонй (сах. 30, 57, 6265, 63, 66, 108) ва 

мисолхо зимни номбар шудан дар андешаронии муаллиф бо ранги сиёх 

дудо карда шаванд.

3. С.36-37 колаби думлаи дутаркибаи номй ёдовар шудааст, аммо дар 

думлахои “Шоир неку мегуяд” (с.36) ва ”Бар асари бозаргон бирафт” (37) 

феъли номй дида намешавад.

4. Дар сахифахои 41,42,43 дар тахлили думлахо иштибох мушохида гардид.



5. Зимни овардани ному насаби олимону забоншиносон тартиби алифбо ва 

принсипи ягона риоя карда шавад.

6. Руйхати адабиёт ниёз аз галатхри имлоиву техники орй нест.

Ба камбудй ва норасоихри зикргардида нигох накарда, кайд кардан 

бамаврид аст, ки арзиши диссертатсия кам намегардад ва диссертатсияи 

Давлатов А.Н. та\ти унвони “Вижагихои нахвии “Крбуснома”-и 

Унсурулмаолии Кайковус” кори илмии баандомрасида махсуб меёбад, ки 

ба талаботи КО А Думхурии Тодикистон давобгу мебошад. Муаллифи 

рисолаи Давлатов А.Н. барои дарёфти дарадаи илмии номзади илмхои 

филология аз руйи ихтисоси 10.02.01. -  Забони тодикй сазовор аст.

Такриз дар даласаи кафедраи забони тодикии факултети 
филологияи тодик л Донишкадаи давлатии забонхои Тодикистон ба 
номи Сотим Улугзода, суратдаласаи № 10/2 аз 23.05.2022 с. тасдик; 
гардидааст.

Усмонова Мунаввара 
Холиковна

Абдуллоева Гулрухсор 
Зиёдуллоевна

Еуломалиева Рузафзун 
К^увватбекона

ДДЗТ ба номи Со h i m У л у г з о д а Н а д м у д д и н о в  Ш.М.
x i  " У — л ■

734003, ш. Душанбе,
К.Мухаммадиев 17/6 
тел.: (992 37) 232-51 04
E-mail: ddzt@ddzt.lj

Раисикунанда: н.и.ф., дотсент, мудири 
кафедраи забони тодикии Донишкадаи 

давлатии забонхои Тодикистон ба номр 
Сотим Улугзода

Ташхисгар, н.и.ф., дотсент

Котиби илмй:

Имзои М.Х.Усмонова, Г. Ф.Сафарова 
ва Р.К^.Гуломалиеваро тасдик мекунам: 
мудири шуъбаи кантон

Сомона: www.ddzt.ij

http://www.ddzt.ij

