
ТАКРИЗИ
мукарризи расмй ба диссертатсияи номзадии Давлатов Абдулмадид 
Нурович дар мавзуи “Вижагихои нахвии “Кфбуснома”-и Унсурулмаолии 
Кайковус” барон дарёфти дарадаи илмии номзади илмхои филология аз 
руйи ихтисоси 10.02.01 -  Забони тодикй

Забоншиносии тоник дар баробари бахшхои дигари илмй дар 
самтхои мубрами тахкику пажухиш муваффакона рушд карда истодааст. 
Дар ин росто вижагихои гуногуни забони тодикй аз тарафи мухаккикони 
забоншинос мавриди тахкику омузиши амик ва хаматарафа карор 
гирифтааст. Замоин истиклолият барон таддиди нрзишхои миллй ва 
махсусан, посдории асолати забони миллй имкониятхои бесобикаеро ба 
вудуд овард, ки дар заминай он илми забоншиносии тодик ба 
дастовардхои бемисли илмй сохиб гардид. Дар ин росто тахкики 
вижагихои нахвй дар забони адабии годик аз самтхои назаррас ва 
кобили арзиш муаррифй мешавад. Дар баробари тахкикоти долиб дар 
самти мазкур масоили мухталифи мубрам оид ба омузишу тахкики 
вижагихои нахвй дар забони асархои давраи классикй ва забони муосири 
тодик хануз хам кам нестанд.

Мусаллам аст, ки илми нахв барои шинохту муайян кардаии иллату 
нукси тарзи гуфтору баён, сахехии он дун рахнамо хизмат менамояд. Аз ин 
дост, ки масъалаи тахкик ва омузиши вижагихои нахвии забони адабиёти 
классикй таваддухи бархе аз забоншиносони тодикро далб кардааст. 
Диссертатсияи номзадии Давлатов Абдулмадид Нуровид, ки ба тахкики 
вижагихои нахвии “Крбуснома”- и Унсурулмаолии Кайковус бахшида 
шудааст, бешубха, саривактй ва рузмарра буда, сахми назаррасе дар тахкики 
ин унсурхои забони тодикй дорад.

Сохтори диссертатсия мураккаб нест. Диссертатсия аз мукаддима, ду 
боб бо фарогирии фаслу зерфаслхо, хул оса ва фехристи осори тах,кикии 
мавриди истифода таркиб ёфта, аз 169 сахифа иборат аст.

Дар мукаддима перомуни мубрамй ва зарурати тахкики масъалаи мазкур, 
дарадаи азхудшудаи масъалаи илмй, хадафу объекти тахкикот, мавзуъ ва 
масъалахои диссертатсия, нуктахои ба химоя пешниходшаванда, эътимоднокии 
натидахои он, заминахои методологй ва назариявии он, навгонии илмй, ахаммияти 
назариявию амалии пажухиш баён гардида, максад ва вазифахои асосии 
диссертатсия мушаххас шудаанд. Хам зам он нуктахои мехварии ба химоя 
пешниходшуда, сахми шахсии довталаб, таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба
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истифодаи натичахои он,интишори натичахои асосй ва сохтори диссертатсияи ба 
химоя пешниходшавадда иомбар шудаанд.

Мухаккик дар мукаддимаи диссертатсия дар масъалаи омухтан ва баррасй 
намудани “Вижагихои нахвии “Кобуснома”-и Унсурулмаолии Кайковус” 
мухокимаронй намуда, ба риштаи тахлил кашидани вижагихои нахвй, аз 
чумла тарзи ибораорой, хусусиятхои сохторию маъноии чумлахои содаю 
мураккаб ва банди нахвиро дар асари мазкур хадафи тахкик карор додааст.

Дар диссертатсия бори нахуст дар забоншининосии точик масъалаи 
вижагихои нахвии “Кобуснома”-и Унсурулмаолии Кайковус ба риштаи 
тахлил кашида туда, вижагихои корбурди вохидхои нахв дар асар ба таври 
мушаххас ва бо усули оморй мавриди баррасии хамачониба карор дода 
шудааст.

Боби якуми диссертатсия -  «Хусусиятхои сохторию маъноии 
чумлахои сода дар “1\обуснома”-и Унсурулмаолии Кайковус” унвон
дошта, фарогири 5 фаслу 14 зерфасл буда, дар он вижагихои сохторию 
маъноии чумлахои сода ва дигар масъалахои марбут ба мавзуъ мазриди 
тахлилу баррасй карор гирифтаанд.

Дар фасли якуми боби мазкур, ки “Вижагихои сохтории чумлахои 
содаи “Кобуснома'' унвон дорад, масоили умумии мавзуъ матрах шуда, 
таъкид мегардад, ки “Унсурулмаолии Кайковус дар “Кобуснома” чумлахои 
содаи дутаркибаро нисбат ба чумлахои содаи яктаркиба бештар истифода 
кардааст” (с. 16).

Дар фасли дуюми боби якуми диссертатсия дар хусуси чумлахои сода 
аз чихати маъно ва оханг дар “Кобуснома” маълумот дода мешавад. Маълум 
аст, ки чумла яке аз вохидхои мухи ми нутк ба шумор рафта, мубодилаи 
афкор танхо ба воситаи он ба амал меояд. Аз ин ру, унвончу дар фасли 
мазкур дар хусуси чумлахои содаи хикоягй, саволй, амрй ва хитобй маълумот 
дода, вижагихои нахвии онхоро ба таври густурда мавриди тахлилу баррасй 
карор додааст. Аз чумла, дойр ба корбурди ин навъи чумлахо сухан ронда, 
таъкид менамояд: “Гурухи асосии чумлахои содаи амрии “Кобуснома” -ро 
чумлахое ташкил мекунанд, ки маънои амр ва супориш доранд ва дар 
“Кобуснома” баъзан ин чумлахо ба воситаи пешванди ма- шакл мегирзд. Ин 
пешванд ба амр оханги катъият мебахшад” (сах.21).

Фасли сеюми боби якуми диссертатсия “Чумлахои содаи яктаркиба дар 
“Кобуснома” унвон дошта, мухаккик дар фасли мазкур дойр ба ин гурухи 
чумлахо маълумот дода, таъкид мекунад, ки “Мо дар тамоми “Кобуснома” 
хамагй чахор чумлаи яктаркибаи унвониро дучор омадем” (сах.23) ва чои 
дигар мухокимаашро васеъ намуда, иброз медорад, ки чумлахои содаи 
яктаркиба дар “Кобуснома” аз чумлахои содаи яктаркибаи забони муосири
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тоники фарки ниддй надорад. Дар фасли мазкур нумлахои навъи яктаркибаи 
номй ва яктаркибаи феълй мавриди тахдил карор гирифтааст. Аз тахлилу 
баррасии масъалаи мазкур ба мо маълум гардид, ки таносуби чумлгуои содаи 
яктаркибаи хуллас ва нумлахои яктаркибаи тафсилй баробар нест. Масалан, 
дар “Кобуснома” аз руйи хисоби омории унвонну нумлахои содаи яктаркибаи 
хуллас мутаносибан 70% ва нумлахои содаи яктаркибаи тафсилй 30%-ро 
ташкил медихад.

Зерфасли якум- “Нумлахои содаи яктаркибаи феълй” унвон дошта, ба 
тахлилу баррасии вижагихои сохтории нумлахои содаи яктаркибаи феълии 
асар бахшида туда, дар он унвонну дойр ба чахор хели ин навъи чумлахо: 
яктаркибаи феълии муайяншахс, умумишахс, номуайяншахс ва бешахс 
маълумоти амик пешниход менамояд. Як нуктаи нолиби кори мусллиф дар 
гаъкиди ин нукта аст, ки “Дар “К,обуснома”-и Унсурулмаолии Кайковус 
нумлахои яктаркибаи тафсилии хабараш номй микдоран хеле каманд ва онхо 
бештар дуаъзо мешавад. Дар таркиби чунин нумлахои яктаркибаи феълй, 
одатан, хабару пуркунанда меояд: иВай ба некномй маъруф боьиад” (сах. 27). 
Чунин мухокимаву хулосабарорихои мукаммалу сахех дар хар фаслу 
зерфаслхои диссертатсия ба мушохида мерасад, ки ин аз дониши фарох ва 
андешаи амик доштани муаллифи диссертатсия гувохй медихад.

Зерфаслхои дуюм, сеюм ва норуми фасли дуюми боби якуми 
диссертатсияро гахлили вижагихои нумлахои содаи яктаркибаи феълии 
муайяншахс, умумишахс, номуайяншахс ва бешахс ташкил медихад. Тактики 
вижагихои нахвй дар “Кобуснома” собит намуд, ки гурухи нумлахои содаи 
муайяншахс аз лихози мазмун, маънои грамматикй ва гайра нисбат ба дигар 
навъи ин гурухи чумлахо дар асар серистеъмоланд. Ни тавре ки унвонну 
таъкид месозад, Унсурулмаолии Кайковус дар “Кобуснома” -аш бештар 
нумлахои умумшпахсеро истифода бурдааст, ки хабарашон дар шакли манфй 
омадааст: Ситаду дод макун (сах-30). Аз тахлили мавод маълум мегардад, ки 
дар “Кобуснома” шакли инкори феъл бештар бо хиссачахои шаклсози на- ва 
ма- сурат мегирифтааст.

Фасли чоруми боби якум -“Нумлахои дутаркиба” ба баррасии 
вижагихои нумлахои содаи дутаркиба бахшида шудааст. Унвонну хангоми 
тахкики масаъалаи фавк ба бардоште мерасад, ки “...агар аъзохои чумла бо 
дигар хиссахои нутки субстантиватсияшуда ифода ёфта бошанд, хар яке аз 
ин аъзохои чумла муайянкунанда кабул карда метавонанд. Агар 
муайянкуанда бо хиссахои номии нутк ифода шуда бошанд, метавонад худаш 
тафсил ёбад. Нумлахои дутаркибаи феълй вобаста ба ифодаи хабар, типи 
феъл ду колаб доранд, ки дар онхо аъзохои хатмии чумла ва мучаммалии 
грамматикиву маъноии нисбй низ мавчуданд”(сах.ЗЗ).
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Фасли панчуми боби якум - “Аъзохои чумла” унвон дошта, фарогири 
вижагихои сараъзохо. ва аъзохои пайрави чумлахои содаи “Кобуснома” 
мебошад. Дар зерфасли “Сараъзохои чумла” дар хусуси накши сараъзохо дар 
ташкили чумла хамчун вохиди нахвй маълумот дода, дойр ба вижагихои 
мубтадо ва хабар, инчунин роххои ифодаи он ба таври муфассал маълумот 
медихад.

Баъдан, таъкид менамояд, ки аъзохои чумла аз руйи вазифа, 
муносибати грамматики нисбат ба якдигар доштан ба ду гурух: гурухи аввал 
сараъзохо (мубтадо ва хабар) ва гурухи дуюм аъзохои пайрави чумла 
(муайянкунанда, пуркунанда ва хол) чудо мешаванд. Дар ин фасл диссертант 
дойр ба корбурди аъзохои пайрав дар “Кобуснома” низ изхори андеша карда, 
вижагихои муайянкунанда, пуркунанда ва холшархкунадахоро бо мисолхо 
мавриди мухокима карор дода, ба натичае мерасад, ки: “Дар асари 
тахкикшаванда нависанда дар тавсифи шайъи тавсифшаванда аз 
муайянкунандахои беизофа низ хеле истифода кардааст ва барои таъкиди 
дарачаи зиёди он аломат сифатхои дарачаи мукоисавй ва олиро ба кор 
бурдааст. Бисер чолиб аст, ки агар сифат дар дарачаи мукоисавй оварда 
шавад, алокаи муайянкунанда бо муайяншаванда тавассути пешояпдхо сурат 
мегирад” (сах.71-72). Дар зерфасли мазкур дойр ба вижагихои пуркунандахо, 
аз чумла пуркунандахои бевосита ва бавосита мухокима ронда, кайд 
мекунад, ки дар “Кобуснома” пуркунандаи бавосита хеле фаровон истифода 
шудааст Дар ин 6axuj инчунин дар хусуси холхо ва вижагихои он изхори 
назар карда, унвончу ба бардоште мерасад, ки “гурухи холхо аз руйи маъно, 
муносибат ва тарзу воситахои алока дар “Кобуснома” ба навъхои дар забони 
адабии муосири точикй мустаъмал мувофикат менамоянд” (сах-74).

Фасли шашуми боби якуми диссертатсия зери унвони “Тарзу воситахои 
алокаи нахвии калимахо дар ибора ва чумлаи содаи “Кобуснома” ба омузишу 
баррасии воситахои алокаи нахвй ва хелхои он дар асар бахшида шучааст. 
Унвончу дар зерфасли “Алокаи найваст ва хелхои он” дар хусуси алокаи 
пайвасти калимахо ва пайвандакхои пайвасткунандаи пайихам, хилофй, 
чудой ва оханги найваст маълумот медихад. Як нуктаи назари унвончу 
чолиби диккат аст: “Аз руйи тахлили мавод хамаи аъзохои чидаи чумларо 
пайвандакхои пайвасти пайихам бо хам алокаманд намудаанд. 
Серистеъмолтарии пайвандак дар “Кобуснома” пайвандаки “ва" мебошад. Як 
вижагй ин аст, ки дар “Кобуснома” пайвандаки “ва" ба хар як аъзои чида 
меояд. Бо хамрохии пайвандакии “ва" дар алокаи пайвасти пайихами 
калимахо дар “Кобуснома” пайвандакхои душ, на, чи...чи истеъмоли фаровон 
доранд” (сах. 98). Зерфасли сеюми боби мазкур ба омузишу баррасии 
воситахои алокаи тобеъ бахшида шудааст. Дар он дар хусуси навъхои алокаи
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тобеъ сухан рафта, унвончу ба хулосае меояд, ки алокаи изофй, алокаи 
вобастагй, алокаи хамрохй ва алокаи мувофикат дар асари мавриди назар 
доираи фарохи истеъмол дошта, бо баъзе вижагихои хос аз забони адабии 
муосири годик (|)арк мекунанд. Масалан, дойр ба воситахои ифодаёбии 
алокаи мувофикат изхори назар карда, кайд мекунад, ки: “Воситаи 
ифодаёбии алокаи мувофикат дар забони тодикй бандакхои феъливу хабарй 
ва пасвандхои чамъбандй мебошанд.”(сах.102). Дар “Кобуснома” боз 
чумлахое корбаст шудаанд, ки мубтадо бо чонишинхои ифодакунандаи 
шайъи чамъ омадаанд ва онхо ба катори мувофикати грамматикй-лексикй 
дохил мешаванд, зеро чонишинхо (ба тайр аз оих;о, инхр) нишондихандаи 
чамъи грамматикй надоранд: “Х,ама бигуянд...” (сах- 104).

Боби дуюми диссертатсия мавсум ба “Чумлахои мураккаб дар 
“К<)буенома”-и Унсурулмаолии Кайковус” томили нанч фасл буда, максад аз 
тахдили ин самти масъала тахкики вижагихои сохторию маъноии чумлахои 
мураккаби асари мазкур махсуб меёбад. Аз тахдили мавод ба хулосае омадан 
мумкин аст, ки дар “Кобуснома” дарачаи истеъмоли чумлахои мураккаб бартарй 
дорад, чаро ки мазмуну мухтавои асар инро такозо менамояд. Дар боби мазкур 
инчунин чумлахои мураккаб аз нигохи сохтор, тарзу воситахои алока ва ифодаи 
муносибатхои грамматикй, ки ба се навь чудо мешаванд: чумлаи мураккаби 
пайваст, тобеъ ва омехта хамачониба мавриди тахдилу баррасй карор мегирад.

Дар фасл и якуми боби дуюм-“Чумлахои мураккаби пайваст дар 
“Кобуснома”-и Унсурулмаолии Кайковус” ба тахкики вижагихои корбасти 
чумлахои мураккаби пайваст бахшида шудааст. Маълум аст, ки 
Унсурулмаолии Кайковус хануз дар асри XI дар “Кобуснома” аз хелхои 
гуногуни чумлаи мураккаб фаровон истифода бурдааст, ки ин ба махорати 
нотакрори сухангустарии у ва сабки махсуси нависанда ишора мекунад. Дар 
фасли мазкур муаллиф рочеъ ба чумлахои мураккаби пайвасти пайихам, 
чудой маълумо] дода, вижагихои грамматикй, аломатхои онхо ва дарачаи 
корбурди ин навъи чумлахои мураккабро дар “Кобуснома” ба риштаи тахкик 
кашидааст.

Фасли дуюми боби дуюм -“Чумлахои мураккакби тобеъ дар 
“К,обуснома”-и Унсурулмаолии Кайковус унвон дошта, дар он дар хусуси 
вижагихои чумлахои мураккаби тобеъ бо чумлахои пайрави мубтадо, хабар, 
муайянкунанда, пуркунаида ва хол сухан меравад.

Бояд гуфт, ки унвончу дар атрофи чумлахои пайрави мубтадо ва чумлахои 
пайрави хабар ба таври муфассал маълумот додааст. Аз тахдили маводи 
диссертатсия маълум мегардад, ки навъи чумлахои пайрави мубтадо ва чумлахои 
пайрави хабар дар “Кобуснома” ба таври фаровон мавриди истифода карор 
гирифтаанд. Мухаккик хангоми тахкики чумлахои пайрави хабар ба натичаи
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дурусте мерасад, ки “...хамаи чумлахои пайрави хабар дар “Кобуснома” маънои 
муайянкунандагй доранд. Пекин танхо муайянкунанда метавонад, ки маънои 
асосии чумлаи пайрави хабаре, ки аломат, хосият ва чигунагии мубтадои 
сарчумларо ифода мекунад, нишон дихад: Мулуки Ироцро раем он аст, ки 6а 
дасти хеш парронанд" (сах. 123)

Дар зерфасли боби мазкур дар хусуси чумлахои пайрави муайянкунанда, 
пуркунанда ва хол низ маълумоти батафеил пешниход шудааст. Тахдчли мавод 
нишон дод, ки Унсурулмаолии Кайковус дар “Кобуснома” аз ин навъи чумлахои 
найрав низ фаровон корбаст иамудааст. Дар мухокима ва баррасии чумлахои 
пайрави муайянкунанда фикри мухаккик чолиби диккат аст: “Тахдили маводи 
“Кобуснома” нишон медихад, ки чумлахои пайрави муайянкунанда бо тобиши 
монандй дар холате ифода мешаванд, ки калимахои муайяншаванда хамрох бо 
адот ташбех оянд: “Мардуми бехунар доим бесуд ботад чуй мугелон, ки тан 
дораду соя иадорад'Хсах. 124).

Бояд тазаккур дод, ки дар “Кобуснома” доираи корбурди чумлахои 
пайрави хол низ фарох аст. Чи тавре ки мухаккик кайд мекунад: “Дар ифодаи 
Чумлахои пайрави сабаб ва хилофй дар “Кобуснома” сахми асосиро пайваь дакхо 
мебозанд, аммо дар чумлахои пайрави шарт бошад, мутобикати шаклхои феълй- 
хабари сарчумла ва хабари чумлаи пайрав ахам пяти калон дорад”(сах 126).

Фасли сеюми боби дуюм “Чумлахои мураккаби тобеи сертаркиб дар 
“Кобуснома” унвон дошта, ба омузиши се колаби аслии чумлахои мураккаби 
тобеи сертаркиб ва хам колабхои фаръие, ки имруз дар забони адабиии меъёрй 
мустаъмаланд бахшида шудааст. Дойр ба ин масъала унвончу чунин нуктаи 
назари дуруст пешниход мекунад, ки “Дар Кобуснома хам се колаби аслии 
чумлахои мураккаби тобеи сертаркиб ва хам колабхои фаръй хеле фаровон 
истифода шудааст ва кариб хамаи колабхои фаръие, ки имруз дар забони адабии 
меъёрй мустаъмаланд, вохурданд (сах. 137).

Дар фасли чахоруми боби дуюм - “Вижагихои банди нахвй дар 
“Кобуснома” мавриди барраей карор дода шуда, унвончу хангоми тахкики ин 
масъала ба бардоште мерасад, ки “аз руйи тахкикоти мо дар осори 
пандуахлокй банди яклухти нахвй нихоят серистеъмол мебошад, ки ин ба 
мухтаво, максаду ниятхои муайяни ин гуна осор иртибот дорад. Муаллифони 
осори пандуахлокй порчахои яклухти насриро, ки як мазмуни пандуахлокиро 
дар худ гунчондаанд, ба истилохи гуногун номгузорй кардаанд: чунончи: 
хикоят, фасл, фикра” (сах. 141).

Дар фасли панчуми боби дуюм-“Тарзу воситахои алокаи чумлахои 
мураккаб дар “Кобуснома”-и Унсурулмаолии Кайковус “унвон гирифтааст, 
дар он масъалаи воситахои алокаи чумлахои мураккаби пайваст ва тобеъ ба
тахлилу тахкик шудааст.
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Дар кисмати хулосаи диссертатсия мазмуну мухтавои он ба тарики 
фишурда дар 1 1 банди дудогона натидагирй карда шуда, вобаста 5а хдр як 
масъалаи мубрами тахкик назари мушаххаси мухаккик оварда шудааст.

Бояд гуфт, ки кори ан дом додай Давлатов Абдул мадид Нурович ба 
шумули хамаи бобу фаслхо аз дихати назарию амалй дорой ахаммият аст. 
Тахкикоти мазкур дихати коркард ва таъйин намудани конуниятхои 
ташаккулу тахаввули пахви забони адабии тодик метавонад мусоидат кунад. 
Ахаммияти амалии кор дар он дониста мешавад, ки натидахои бадастовардаи 
муаллифро дар навиштани вижагихои нахвии “К,обуснома”-и Унсурулмаолии 
Кайковус дар китобхои дарсй ва васоити таълим метавон истифода кард. 
Хамчунин аз маводи он барон хондани дарсхои махсус, “Вижагихои нахвии 
“К,обуснома”-и Унсурулмаолии Кайковус кор гирифтан мумкин аст.

Дар баробари натидахои арзишманд ва дастовардхои назаррас ба 
назари эътибор гирифтани баъзе нуктахои зер барои боз хам боло бурдани 
сифати илмию назарии диссертатсия аз манфиат холй нахохад буд:

КНоми бархе аз зерфаслхо ва сахифахои дар мундаридаи 
диссертатсия зикргардида бо дохили кор мувофмкдт намекунанд. 
Масалан. бандхои зерфасли 1.6.5. “Воситахои грамматикй ва хелхои алокаи 
тобеъ” а) алокаи тобеи изофй; б) алокаи тобеи вобастагй; в) алокаи тобеи 
хамрохй ба мушохида мерасад. Дар матни диссертатисия бошад ин бандхо 
дар шакли а) алокаи изофй; б) алокаи вобастагй; в) алокаи хамрохй (ниг с.99- 
100) корбаст шудаанд. Маълум аст, ки хар сеи ин воситаи алока алокаи 
тобеъанд, бинобар ин зарурати илова кардани вожаи “тобеъ” намемонад. Х,°л 
он ки дар сарлахваи фасли мазкур ин навъи алока дард шудааст.

2. Дар номбар кардани олимон муаллиф ба духурагй рох дода, дар 
баъзе маврид сараввал насаби олимон ва баъдап номи онхоро зикр намудааст. 
Аммо дар баъзе холаг аввал номи олимон ва синае насаби онхоро кайд 
кардааст (ниг. сах.7, 8, 9). Дол он ки дар матни диссертатсия надует номи 
олим ва баъди он насаби уро овардан доиз аст.

3. Дар сах 16 хангоми зикри манбаъ унвонду якбора сахифаи 
сарчашмаро зикр мекунад. Хуб мебуд, ки нахуст номи сарчашма дар поварак 
пурра оварда мешуд, баъдан сахифаи асар зикр мешавад,- гуфта тавзех 
меёфт.

4. Унвонду хангоми тахлили мавод низ ба иштибохот рох додааст. 
Масалан, дар банди 8 зикр мекунад, ки “Думлахое, дар таркибашон як 
пуркунандаву ду хол доранд, дар “Крбуснома” хеле каманд: Вай дар хона 
нншаста бо канызакон хилват уамекард” (сах. 42). Ба пиндори индониб, дар 
думлаи мазкур як хол (“дар хона”) ва як пуркунанда (“бо канизгкон”)
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истифода шудааст, феълхои “нишастан” ва “хылват уамекард” хабари 
чумлаи мазкурро ташкил додааст.

5. Унвончу дар мавриди мухокимаи масъала ба иштибохи чиддй рох 
додааст, яъне у зикр намудааст, ки "... дар ташкили ибора ва думлахои ин 
асар хиссачахои саволй (-мй, -чй, -ку, -и, -дня) тамоман иштирок надоранд, 
ки ин ба вижагихои хоси насри ин давра ва забони “Крбуснома” мансуб 
мебошад” (с.94). Хол он ки хиссачахои мазкур махсули давраи нав буда, дар 
замони эчод шудани “К,обуснома” роич набуданд. Масалан, хиссачаи ‘-мй” 
аз забони турки ба воситаи лахчахои шимол вориди забони адабии гочик 
шудааст.

6. Иштибохи дигари унвончу дар дуруст таъйин накардани вохидхои нахвй 
ва навъи алокаи грамматикист. Масалан, дар чумлаи “Ба пирй сафар кардан аз 
хирад нест" (сах. 102) унвончу “сафар кардан”-ро ибора ном бурда, алокаи онро 
хамрохй хондааст. Хол он ки “сафар кардан” феъли таркибй буда, дар таркиби 
ибораи масдарии "ба нирй сафар кардан” хамчун чузъи тобеъкунандаи ибора 
корбаст шудааст. Алокаи тобеъкунанда бо тобеъшаванда тавассути пешоянди “ба” 
сурат гирифтааст.

7. Унвончу алокаи мувофикатро аз руйи ифодаи лутавию грамматикиашон 
ба сс гурух: мувофикати грамматикй, мувофикати лутавию грамматикй ва 
мувофикати грамматикй-маъной чудо намудааст (сах. 102). Ба пиндори инчониб, 
дар забони точикй ба чуз ин се навъи алокаи мувофикат боз алокаи грамматикй- 
структурй (созмонй) низ роич аст. Дар мувофикати грамматикй- структурй 
мувофикати хабар бо мубтадо факат бо исм не, балки якчоя бо хиссахои тобеи он 
ва ё бо мувофикатхои чида ба амал меояд. Масалан: Аз цоныды Сабзвор чауор 
савор панда шуданд. Котнбй ва Бобосавдой ба мацлис уознр шуданд ва 2.

8. Дар диссертатсия ба масъалаи “мувофикати муайянкунанда бо 
муайяншаванда” низ дахл карда туда, вобаста ба ин маводи зиёди фактолога 
тахдил гардидааст. Маълум аст, ки дар забоншиносии точик истилохи алокаи 
мувофикат дар муиосибати нахвии баъзе муайянкунандаю муайяншаванда низ 
кайд шудааст (сах. 106). Ба фикри мо, алокаи ин туна иборахоро ба алокаи 
мувофикат дохил намудан чандон дуруст нест, зеро онхо бо рохи алокаи хамрохй 
(15-20 нафар одамон) ва изофй (рамаи гусфандон) сохта шудаанд ва дар шакли 
чамъ омадани муайяншаванда ва муайянкунанда дар иборахои мазкур бо 
категорияи функсионалию семантикии чамъ и номуайянии исмхо алокаманд аст.

9. Рисолаи мазкур босаводона таълиф гардидааст, вале бо вучуди 
ин дар он галатхои имлой (ниг.с.5, 8,19, 28, 30, 70, 73, 81, 82, 90, 113, 119, 
133), уел у б й (с. 19, 21, 23, 25, 34, 71, 78, 91,110, 119, 123, 124), китобат (с..5, 
8, 1 1, 20, 21, 25, 81, 102, 103, 121) ва техникй (1, 5, 21, 26, 33, 79, 89, 105, 
1 13) ба назар мерасанд.
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Дар ни\оят, бояд зикр намуд, ки камбудихои манзуршуда ба хед вадх 
арзиши илмии диссертатсияро кам карда наметавонанд, зеро муаллифи он 
вазифахои дар пеши худ гузоштаро бомуваффацият ба идро расонидааст.

Ба тарики хулоса метавон афзуд, ки муаллиф дар рохи тахкики 
“Вижагихои нахвии “Кобуснома”-и Унсурулмаолии Кайковус” . кушиши 
судмандеро ба андом расонидааст, барои таълифи чунин рисола осори 
тахкикии фаровони марбут ба мавзуъро мутолиа намуда, маводи 
сарчашмахои мухталифро хамчун далел мавриди истифода карор додааст.

Диссертатсия аз нигохи сохтор, мухтаво, забон ва равиши тахкик 
мукаммал мебошад. Сохтор ва мухтавои автореферат бо рисола мувофикати 
ком ил дойн а, он ва маколахои банашррасонидаи муаллиф мазмуну мухтавои 
рисоларо пурра инъикос менамоянд.

Диссертатсияи Давлатов Абдулмадид Нурович дар мавзуи “Вижагихои 
нахвии “КДбуснома”-и Унсурулмаолии Кайковус” ба талаботи бандхои 31- 
35-и Тартиб додани дарадаи илмй, ки бо Кдрори Дукумати Думхурии 
Тодикистон аз 30 июни соли 2021, муаллифи он сазовори дарёфти дарадаи 
илмии номзади илмхои филология аз руйи ихтисоси 10.02.01-Забони 
то дики мебошад.

Муцарризи расмй:
Доктора илмхри филологи, дотсенти 
кафедраи забон ва адабиёти тодики 
факултети недагогикаи Донишгох,м 
давлатии омузгории Тодикистон
ба номи С.АйнП Гаф(|)оров А. О.

Сурога: 734003, Думхурии Тодикистон, ш.Душанбе, 
хиёбони Рудакй-121, Донишгох,и давлатии омузгории 
Тодикистон ба номи С.Айнй 
Подтаи электронй: qafibrovabdusukur @ qmail.com 
Телефон: (92) 901 06 30 68

Имзои д.и.ф, дотсентБаффоров А. - 
Сардори раёсати кадрхо ва 
корхои махсуси ДДОТ ба номи С.А

“ 10” майи соли 2022

азаров Д.
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