ТАКРИЗИ
мукарризи расмй ба диссерта тсияи номзадии Давлатов Абдулманид
Нурович дар мавзуи “Вижагихои пахвин “1^обуснома”-и Унсурулмаолии
Кайковус” барои дарёфти дарадаи илмии номзади илмхои филология аз
руйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоники
Нахв яке аз бахшхои умдатарини илми забоншиносй ба шумор
рафта, дар шинохти чавхдри асосии рушду такомул ва ташаккулу
тахаввули забои заминай бисер мусоидро фарохам меорад. Зеро бе нахв
забои ё худ илми забоншиносиро тасаввур кардан имконнопазир аст.
Бинобар ин, омузишу тахкики ин бахши мухимми илми забоншиносй
барои амику дакик намудани рушду инкишофи забои ахамияти амалй ва
назарй дорад.
Дар илми забоншиносии тоник аз тарафи донишмандони пуркори
ин соха дойр ба пахлухои мухталифи нахви забони точикй корхои
арзишманди илмй руйи кор омадаанд.
Диссертатсияи номзадии Давлатов Абдулманид Нурович

тахти

унвони “Вижагихои нахвии “КДбуснома”-и Унсурулмаолии Кайковус”
саривактй буда, барои муайян намудани хусусиятхои фарккунандаи
нахвиёти забони тоникии асри XI кори арзишманд ба хисоб меравад.
Диссертатсия аз мукаддима, ду боб бо фарогирии фаслу зерфаслхо,
хулоса ва фехристи осори тахкикии мавриди истифода таркиб ёфта, аз
169 сахифа иборат аст.
Мубрамии мавзуи тахкикот аз он иборат аст, ки барои такмил ва
инкишофи солими забони адабии муосири тоникй тахкики нахвиёти
осори бехтарини адабиёти классикй маводи пурарзиш медихад.
Максад ва вазифахои тахкикот аз он иборат аст, ки

вижагихои

нахвии «КДбуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус, яъне тарзи ибораорой,
хусусиятхои сохторию маъноии

нумлахои содаю мураккаб ва банди

нахвй мавриди тахкики илмй карор дода шудааст.
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Навгонихои тахкикот аз он иборат мебошад, ки бори нахуст дар
«

забоншиносии тодик вижагихои нахвии «К,обуснома»-и Унсурулмаолии
Кайковус мавриди баррасй карор мегирад. Дар диссертатсия вижагихои
корбурди вохидхои нахв дар асар ба таври мушаххас ва бо усули оморй
нишон до да шудааст.
Дар мукаддима дойр ба

мубрамият ва зарурати тахдики масъалаи

мазкур, дара дай азхудшудаи масъалаи илмй, хадафу объекта тахкикот,
мавзуъ ва масъалахои диссертатсия, нуктахои ба химоя пешниходшаванда,
эътимоднокии натидахои он, заминахои методолога ва назариявии он,
навгонии илмй, ахаммияти назариявию амалии пажухиш баён гардида,
максад ва вазифахои асосии диссертатсия мушаххас шудаанд.
Дар диссертатсия бори нахуст дар забоншининосии тодик масъалаи
вижагихои нахвии “К,обуснома”-и Унсурулмаолии Кайковус ба риштаи
тахлил кашида шуда, вижагихои корбурди вохидхои нахв дар асар ба
таври мушаххас ва бо усули оморй мавриди баррасии хамадониба карор
дода шудааст.
Боби якуми диссертатсия -

«Хусусиятхои сохторию маъноии

думлахои сода дар “Кобуснома”-и Унсурулмаолии Кайковус” унвон
дошта, фарогири 5 фаслу 14 зерфасл буда, дар он вижагихои сохторию
маъноии думлахои сода ва дигар масъалахои марбут ба мавзуъ ба
риштаи тахкик кашида шудаанд.
Дар фасли якуми боби мазкур тахти унвони ‘'Вижагихои сохтории
думлахои содаи “Крбуснома” масъалахои умумии мавзуъ баррасй шуда,
аз руйи нишондони унвонду Унсурулмаолии Кайковус дар “Кобуснома”
думлахои содаи дутаркибаро нисбат ба думлахои содаи яктаркиба
бештар истифода кардааст.
Дар фасли дуюми боби якуми диссертатсия дар хусуси думлахои
сода аз дихати маъно ва оханг дар “Кобуснома” маълумоти муътамад
дода шудааст. Унвонду дар фасли мазкур дар хусуси думлахои содаи
хикоягй, саволй, амрй ва хитобй маълумот дода, вижагихои нахвии
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онхоро ба таври густурда мавриди тахдилу 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 мегирад.
Ин пешванд ба амр оханги катъият мебахшад” (сах.21).
Фасли сеюми боби якуми диссертатсия “Нумлахои содаи яктаркиба
дар “Кобуснома” унвон дошта, мухаккик дар фасли мазкур дойр ба ин
гурухи чумлахо маълумот додааст. Дар фасли мазкур чумлахои навъи
яктаркибаи

номй

ва

яктаркибаи

феълй

мавриди

тахлил

карор

гирифтааст. Аз тахдилу баррасии масъалаи мазкур ба мо маълум гардид,
ки таносуби чумлахои содаи яктаркибаи хуллас ва чумлахои яктаркибаи
тафсилй баробар нест.
Зерфасли якум- “Нумлахои содаи яктаркибаи феълй” номгузорй
шуда, ба тахлилу баррасии вижагихои сохтории чумлахои содаи
яктаркибаи феълии асар бахшида шуда, дар он унвончу дойр ба чахор
хели ин навъи чумлахо: яктаркибаи феълии муайяншахс, умумишахс,
номуайяншахс ва бешахс маълумоти амик пешниход менамояд.
Зерфаслхои дуюм, сеюм ва чоруми фасли дуюми боби якуми
диссертатсияро тахлили вижагихои чумлахои содаи яктаркибаи феълии
муайяншахс, умумишахс, номуайяншахс ва бешахс ташкил медихад.
Тахкики вижагихои нахвй дар “Кобуснома” собит намуд, ки гурухи
чумлахои содаи муайяншахс аз лихози мазмун, маънои грамматикй ва
гайра

нисбат

ба

дигар

навъи

ин

гурухи

чумлахо

дар

асар

серистеъмоланд. Аз руйи маълумоти унвончу маълум мегардад, ки
Унсурулмаолии Кайковус дар “Кобуснома” -аш

бештар чумлахои

умумишахсеро истифода бурдааст, ки хабарашон дар шакли манфй
омадааст: Ситаду дод макун (сах.ЗО).
Фасли чоруми боби якум -“Нумлахои дутаркиба” ба баррасии
вижагихои чумлахои содаи дутаркиба бахшида шуда, унвончу дар вакти
з

тахкики масаъалаи мазкур хусусиятхои фарккунандаи чумлахои содаи
дутуркибаи “Кобуснома”-ро мавриди тахлили илмй карор додааст.
Фасли панчуми боби якум бо номи “Аъзохои чумла” 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.
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 бахш, 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 шудааст. Унвончу дар зерфасли “Алокаи пайваст ва
хелхои он” дар хусуси алокаи пайвасти калимахо ва пайвандакхои
пайвасткунандаи пайихам, хилофй, чудой ва оханги пайваст маълумот
медихад. Як нуктаи назари унвончу чолиби диккат аст: “Аз руйи тахлили
мавод хамаи аъзохои чидаи чумларо пайвандакхои пайвасти пайихам бо
хам

алокаманд

намудаанд.

Серистеъмолтарин

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 л;ам, на, чи...чи истеъмоли фаровон доранд”
(сах. 98).
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Боби дуюми диссертатсия

“Нумладо и мураккаб дар “Кобуснома”-и

Унсурулмаолии Кайковус” ном дошла, панд фаслро дарбар мегирад. Дар ин
бахши кор вижагидои сохторию маъноии думлахои мураккаби “Кобуснома”
мавриди тахдилу баррасй карор дода шудааст. Тавре аз мухтавои боби
мазкур маълум мегардад, дар “Кобуснома” дарадаи истеъмоли думлахои
мураккаб бартарй дорад, даро ки мазмуну мухтавои асар инро такозо
менамояд. Дар боби мазкур индунин думлахои мураккаб аз нигохи сохтор,
тарзу воситахои алока ва ифодаи муносибатхои грамматикй, ки ба се навъ
дудо мешаванд: думлаи мураккаби пайваст, тобеъ ва омехта хамадониба
мавриди тахдилу баррасй карор мегирад.
Дар фасли якуми боби дуюм тахти унвони “Думлахои мураккаби
пайваст

дар

“Кобуснома”-и

Унсурулмаолии

Кайковус”

вижагихои

корбасти думлахои мураккаби пайваст баррасй шудааст. Дар фасли
фавкуззикр муаллиф дар хусуси думлахои мураккаби пайвасти пайихам,
дудой маълумот дода, вижагихои грамматикй, аломатхои онхо ва
дарадаи корбасти ин навъи думлахои мураккабро дар “Кобуснома” ба
риштаи тахкик кашидааст.
Фасли дуюми боби дуюм -“Думлахои мураккакби тобеъ дар
“К,обуснома”-и Унсурулмаолии Кайковус унвон дошта, дар хусуси вижаги
хои думлахои мураккаби тобеъ бо думлахои пайрави мубтадо, хабар, муайянкунанда, пуркунанда ва хол сухан меравад.
Бояд гуфт, ки унвонду дар атрофи думлахои пайрави мубтадо ва
думлахои пайрави хабар ба таври муфассал маълумот додааст. Аз тахдили
маводи диссертатсия маълум мегардад, ки навъи думлахои пайрави мубтадо
ва думлахои пайрави хабар дар “Кобуснома” ба таври фаровон мавриди
истифода карор гирифтаанд.
Дар

зерфасли

боби

мазкур

дар

хусуси

думлахои

пайрави

муайянкунанда, пуркунанда ва хол низ маълумоти батафсил пешниход
шудааст. Тахдили мавод нишон дод, ки Унсурулмаолии Кайковус дар
“Кобуснома” аз ин навъи думлахои пайрав низ фаровон корбаст намудааст.
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Кайд кардан ба маврид аст, ки дар “Кобуснома” доираи истифодаи
чумлахои пайрави хОл низ фарох аст. Чи тавре ки мухаккик кайд мекунад:
“Дар ифодаи чумлахои пайрави сабаб ва хилофй дар “Кобуснома” сахми
асосиро пайвандакхо мебозанд, аммо дар чумлахои пайрави шарт бошад,
мутобикати шаклхои феълй-хабари сарчумла ва хабари чумлаи пайрав
ахамияти 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.
Дар фасли чахоруми боби дуюм - “ Вижагихои банди нахвй дар
“Кобуснома” мавриди баррасй карор дода туда, 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 тунчондаанд, ба истилохи гуногун
номгузорй кардаанд: чунончи: хикоят, фасл, фикра” (сах. 141).
Дар фасли панду ми боби дуюм-“Тарзу воситахои ал окай чумлахои
мураккаб дар “Кобуснома”-и Унсурулмаолии Кайковус” унвон гирифта,
масъалаи воситахои алокаи чумлахои мураккаби пайваст ва тобеъ ба
тахлилу тахкик шудааст.
Дар кисмати хулоса мазмуну мухтавои диссертатсия ба тарики
фишурда дар 11 банди чудогона натидагирй шудааст.
Диссертатсияи мавриди назар дар баробари муваффакиятхои
арзишманд аз камбудихо орй нест:
1.Номи

баъзеи

зерфаслхо

ва

диссертатсия зикргардида бо дохили

сахифахои
кор

дар

мундаричаи

мувофикат намекунанд.

Масалан, бандхои зерфасли 1.6.5. “Воситахои граммагикй ва хелхои
алокаи тобеъ” а) алокаи тобеи изофй; б) алокаи тобеи вобастагй; в)
6

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 кар сеи
ин воситаи алока алокаи тобеъанд, бинобар ин зарурати илова кардани
вожаи “тобеъ” намемонад. Хол он ки дар сарлахваи фасли мазкур ин
навъи алока дард шудааст.
2. Унвонду хангоми тахлили мавод низ ба иштибохот рок додааст.
Масалан, дар банди 8 зикр мекунад, ки “Думлахое, дар таркибашон як
пуркунандаву ду хол доранд, дар “Крбуснома” хеле каманд: Вай дар хона
нишаста бо канизакон хилват х,амекард” (сак. 42). Ба пиндори индониб,
дар думлаи мазкур як кол (“дар хона”) ва як пуркунанда (“бо
канизакон”) истифода

шудааст,

феълхои

“нишастан” ва “хилват

уамекард” хабари думлаи мазкурро ташкил додааст.
3.

Унвонду вокидкои нахвй ва навъи алокаи грамматикиро дуру

муайян ва мушаххас накардааст. Масалан, дар думлаи "Ба пирй сафар кардан
аз хирад нест”(сак. 102) унвонду “сафар кардан”-ро ибора туфта, алокаи онро
хамрохй номидааст. Хол он ки “сафар кардан” феъли таркибй буда, дар
таркиби

ибораи

масдарии

“ба

иирй сафар кардан” хамчун дузъи

тобеъкунандаи ибора истифода шудааст.
4. Унвонду

алокаи

мувофикатро

аз

руйи

ифодаи

лутавию

грамматикиашон ба се гурух: мувофикати грамматикй. мувофикати лутавию
грамматикй ва мувофикати грамматикй-маъной чудо намудааст (сах.102). Ба
пиндори индониб, дар забони тодикй ба дуз ин се навъи алокаи мувофикат
боз алокаи грамматикй-структурй (созмонй) низ роид аст.
5.

Дар диссертатсия ба масъалаи мувофикати муайянкунанда

муайяншаванда низ дахл карда шуда, вобаста ба ин маводи зиёд тахлил
гардидааст. Маълум аст, ки дар забоншиносии тодик истилохи алокаи
мувофикат дар муносибати нахвии баъзе муайянкунандаю муайяншаванда
низ кайд шудааст (сах.106). Ба андешаи мо, алокаи ин туна иборахоро ба
алокаи мувофикат дохил намудан чандон дуруст нест, зеро онхо бо роки
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алокаи хамрохй (15-20 нафар одамон) ва изофй (рамаи гусфандон) сохта
шудаанд ва дар шакли дамъ омадани муайяншаванда ва муайянкунанда дар
иборахои

мазкур

бо

категориям

функсионалию

семантикии

дамъи

номуайянии исмхо алокаманд аст.
6.

Диссертатсияи мавриди назар босаводона навишта шуда, вале аз

талатхои имлой, услубй китобатй ва техники орй нест. Чунончи: а)
талатхои имлой (с.5, 8,19, 30, 70, 81, 82, 113, 119 ); б) талатхои услубй (с.
21, 23, 71, 78, 91,110, 119, 123); в) талатхои китобатй (с..5, 8, 11, 20, 21, 25,
81); г) талатхои техникй (1, 5, 21,26, 33, 79, 89).
Бояд махсус кайд намуд, ки

камбудихои дойдошта ба хеч вачх

арзиши илмии диссертатсияро кам карда наметавонанд, зеро муаллифи
он вазифахои дар пеши худ гузоштаро бомуваффакият ба андом додааст.
Диссертатсия аз нигохи сохтор, мухтаво, забои ва равиши тахкик
мукаммал мебошад. Сохтор ва мухтавои автореферат бо рисола
мувофикати комил дошта, он ва маколахои банашррасонидаи муаллиф
мазмуну мухтавои рисоларо пурра инъикос менамоянд.
Диссертатсияи
“Вижагихои

нахвии

Давлатов

Абдулмачид

Нурович

“КДбуснома”-и Унсурулмаолии

дар

мавзуи

Кайковус'’ ба

талаботи бандхои 31-35-и Тартиб додани дарачаи илмй, ки бо Карори
Х,укумати Думхурии Тодикистон аз 30 июни соли 2021, муаллифи он
сазовори дарёфти дарадаи илмии номзади илмхои филология аз руйи
ихтисоси 10.02.01-Забони тодикй мебошад.
Мукарризи расмй:
номзади илми филологиям
кафедраи забоии тодикии
Донишгохи давлатии Бохтар
ба номи Носири Хусрав

Назаров М.Н.

Сурога:735140, Думхурии Тодикистон,
вилояти Хатлон, ш. Бохтар, кудаи Айнй, 67,
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Тел: (+992-32-22), 2-45-20, 2-22-53, 2-54-81.
E-mail: ktsu78@mail.rti, web-сайт: www.ktsu. edy.tj
“ П ” майи соли 2022
Имзои н.иф. Назаров М.Н. -ро тасдик мекунам:
Сардори шуъбаи кадрхб ва корхри
Шукурзод Ч,. А.
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