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муассисаи пешбар - Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
ба диссертатсия ва автореферати Исмоилова Шамсинисо Ҷумаевна дар 
мавзуи «Муродифоти грамматикии иборахои исмӣ дар забони магбуоти 
тоҷик (дар мисоли ҳафтаномаи “Адабиёз ва санъат», солҳои 2010-2016), 
ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи 
ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ пешниҳод шудааст.

Диссертатсияи Исмоилова Шамсинисо Ҷумаевна фарогири яке аз 
масъалаҳои мубрам ва баҳсноки илми забоншиносӣ - муродифоти 
грамматикии ибораҳои исмӣ мебошад. Зеро омӯзиши масъалаи 

ҳаммаъноӣ ва гунанокии наҳвӣ барои такомули сохтори грамматикӣ ва 

услубии забони адабӣ аҳамияти калони назарӣ ва амалӣ дорад.

Дар забоншиносии тоҷик омӯзиши мавзуи муродифот дар сатҳи 
луғатшиносӣ шуруъ шуда бошад ҳам, танҳо бо ин маҳдуд намегардад. 
Ин категорияи семантикӣ тамоми қисматҳои илми забонро 

(фразеология, морфология, калимасозӣ, синтаксис) фаро мегирад. Дар 
мавриди навъҳои дигари муродифоти воҳидҳои забон (луғавӣ, 
фразеологӣ, синтаксисӣ) корҳои илмиву таҳқиқотӣ анҷом ёфтаанд, аммо 
масъалаҳои то ҳол таҳқиқнашуда дар забоншиносии тоҷик ҷой доранд. 
Баробари муродифоти луғавӣ мавзуи муродифоти наҳвӣ низ солҳои зиёд 

аст, ки диққати забоншиносонро ҷалб менамояд, Зеро тафаккури инсон 
баробари ворид гардидан ба вазъияти нутқ, дар пайи таҳлили роҳҳои 
гуногуни баён қарор мегирад. Сайқал додани малакаҳои баёни як фикр 
дар қолабҳои гуногуни сохторӣ ба шахс имкон медиҳад, ки дар ҳолатҳои 
гуногун аз имконоти созгори забонӣ истифода барад.

Омӯзиши масъалаҳои услубиёти ҷории забон ҳам бо таҳқиқи 



хусусиятҳои луғавӣ ва инчунин хусусиятҳои наҳвии он зич алоқаманд 

аст. Такомули ҷанбаи назарии хусусиятҳои грамматикии услубҳои нутқ 
бе омӯзиши ҳамаҷонибаи муродифоти наҳвӣ имконнопазир аст, зеро 
ҷавҳари услубиёти нутқро масъалаи муродифот ташкил медиҳад.

Муродифоти наҳвӣ низ ба мисли муродифоти луғавӣ ба воситаҳои 

муассири услубӣ алоқамандии бевосита дошта, он имкон медиҳад, ки 

ҷараёни такомул ва инкишофи услубҳои ҷории нутқ ба низом дароварда 

шавад. Агар дар мавриди муродифоти луғавӣ асоси ҳаммаъноиро 
маънои луғавии калима ташкил дода ва ҳамин асос боиси ба вуҷуд 
наомадани ихтилофи назар дар ҳодисаи ҳаммаъноии луғавӣ гардида 
бошад, пас, мураккабии муродифоти наҳвӣ дар он аст, ки сарҳади он 

дақиқ муайян карда нашудааст. Аҳамияти омӯзиши ин масъала ҳам дар 
он зоҳир мегардад, ки муродифоти грамматикӣ танҳо ба масъалаи 
колабҳои абстракт такя накарда, ба маъноҳои умумии луғавии 
дарбаргирандаи ин қолабҳо низ вобастагӣ доранд.

Диссертант ба қадри имкон кушидааст, ки тамоми осори илмии 
марбут ба мавзуъро дақиқ омӯхта, хулосаҳои илман асоснок барорад. 
Ҳадафи асосии таҳқиқот омӯзиши колабҳои мухталифи ибораҳои исмӣ 

мебошад, ки бо ҳам муносибати ҳаммаъноӣ доранд.
Навгонии илмии таҳқиқот дар он зоҳир мегардад, ки бори нахуст 

дар забоншиносии тоҷик муродифоти наҳвии ибораҳои исмӣ дар забони 
матбуот мавриди таҳқиқи монографӣ қарор гирифтааст. Дар зимни 
таҳқиқоти забоншиносии муродифоти ибораҳои исмӣ бо навъҳои 
гуногуни алоқа, сарҳади муродифот ва ҳодисаҳои ба он монанд ҷудо 

карда шудаанд. Ҳамчунин дар диссертатсия муносибатҳои гуногуни 

маъноию грамматикӣ ва роҳҳои ифодаи онҳо дар забони тоҷикӣ муайян 
карда шуда, андешаҳои муҳаққиқон дар хусуси тобишҳои илов.агии 

маъноии дар қолабҳои муродиф ифодашаванда тақвият дода шудаанд.
Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқ дар он зоҳир мегардад, ки 

таҳқиқоти мазкур дар омӯзиш ва таҳлили минбаъдаи масъалаҳои 
• муносибатҳои маъноию грамматикӣ дар зинаи ибора. таҳаввулот ва 



ҷараёни инкишофи минбаъдаи наҳвии забон, таълими фанни забони 

адабии тоҷикӣ дар макотиби миёна ва олӣ, таълими забони тоҷикӣ ба 
ҳавасмандони забони тоҷикӣ (ғайритоҷикон), масъалаҳои омӯзиш, 
таҳқиқу таълими услубшиносӣ ва таҳрири адабӣ мусоидат мекунад. 
Маводи диссертатсияро дар таҳияи китобу дастурҳои таълимӣ, 
гузаронидани курсу семинарҳои махсус метавон истифода кард.

Диссертатсияи муҳаққиқ И.Ш. Ҷумаевна ба масоили марбут ба 

муродифоти грамматикии ибораҳои исмӣ дар забони матбуоти тоҷик 

(дар мисоли ҳафтаномаи “Адабиёт ва санъат”, солҳои 2010-2016) 
бахшида шуда, аз мукаддима, се боб, хулоса ва руйхати адабиёт иборат 

мебошад.
Дар муқаддима мубрамияти мавзуъ, дараҷаи омӯзиш он, мақсад ва 

вазифаҳои таҳқиқ, манбаъҳо, бунёди назарӣ ва методи таҳқиқ, наоварии 
илмӣ, аҳамияти назариявӣ ва амали таҳқиқ, нуқтаҳои ба ҳимоя 

пешниҳодшаванда, сохтор ва ҳаҷми диссертатсия баррасӣ мегарданд, ки 
ба талаботи ҳамин гуна корҳо пурра ҷавобгӯ аст.

Боби якуми диссертатсия «Муродифоти ибораҳои исмии изофӣ ва 

ҳамроҳӣ дар забони матбуот» ном дошта, аз се фасл иборат аст.
Фасли якуми боби мазкур “Таърихи мухтасари “Адабиёт ва санъат” 

ва нақши он дар рушди забони тоҷикӣ” унвон дошта, дар он таърихи 
мухтасари ба арсаи матбуот ворид шудани ҳафтаномаи “Адабиёт ва 
санъат” ва масъалаҳои марбути он баррасӣ шудааст.

Фасли дуюми боби якум “Масъалаи омӯзиши муродифоти ибораҳо 
дар забони адабии ҳозираи тоҷик” ном дошта, масъалаи назариявии 
омӯзиши муродифоти ибораҳо дар бар мегирад.

Диссертант дар ин фасли кораш рисолаҳои илмии забоншиносонро 

вобаста ба мавзуи мавриди таҳқиқ таҳлилу баррасӣ намуда, ба хулосае 
меояд, ки сохтору таркиб, роҳи алоқа, муносибати ҷузъҳои ибора ва 

махсусан ибораҳои номӣ аз тарафи забоншиносон мавриди таҳқиқ қарор 
гирифтааст. Аммо масъалаи муродифоти ибораҳо ба таҳқиқу баррасӣ 
ниёз дорад. Ин масъаларо диссертант чунин баён кардааст: «Масъалаи 



ибора, алалхусус ибораҳои номӣ дар забоншиносии форсу тоҷик як 

андоза омӯхта шудааст. Таҳқиқгарон бештар ба сохту таркиб, 
муносибати ҷузъҳо ва омилҳои алоқаманд шудани калимаҳо дар дохили 
ибора, инчунин таснифи он эътибор додаанд, бинобар ин масъалаи 
муродифоти ибораҳо ҳамчун зинаи дуюми омӯзиши назарияи ибора ба 
дигарон вогузошта, ба қайду ишораҳои ҷудогона иктифо кардаанд».

Дар ин фасл муаллиф кушиш ба харҷ дода, масъалаи назариявии 

муродифоти ибораҳоро бо далелҳои муътамад бо такя ба дастовардхои 
илмии забоншиносони варзида - В.В. Виноградов, И. Буслаев, А. М. 
Пешковский, А. Н. Гвоздев,. П. Сухотин, А. Мирзоев, Б. Камелидцинов, 
Д. Хоҷаев, Ҳ. Маҷидов, А.Халилов мавриди таҳқиқ қарор додааст.

Фасли сеюми боби аввал “Махсусиятҳои ҳаммаъноии ибораҳои 
изофӣ ва ҳамроҳӣ дар забони матбуот” унвон дошта, тавре диссертант 
кайд кардааст, дар ин фасл сухан доир ба муродифоти иборахои изофӣ 

меравад. Ин ҷо диссертант дар хусуси алоқаи грамматикӣ, мувофикати 
бандакчонишин ба муайянкунанда васлшуда ва нишондихандаи алокаи 

байни муайянкунанда ва муайяншаванда, дар шахсу шумора сурат 

мегирад, сухан ронда, бо овардани як қатор мисолҳо вобаста ба 
масъалаи мавриди назар аз хафтаномаи «Адабиёт ва санъат» масъалаи 
мазкур мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор гирифтааст. Аз гуфтаи 
диссертант бармеояд, ки дар забони матбуот масъалаи мувофиқати 

ҷузъҳои ибора (муайянкунанда ва муайяншаванда) аз рӯйи шахсу 
шумора расман риоя мешавад. Лекин дар ҳафтаномаи «Адабиёт ва 
санъат» ин масъала на ҳама вакт риоя мешавад. Муаллиф нигоштааст: 
«Мисолҳои зиёди аз маводҳои бадеӣ ва бадеӣ- публитсистии ҳафтанома 

шаҳодат медиҳад, ки на ҳамеша дар шумора мувофикат риоя мегардад. 

Баръакс дар забони матбуот расман риоя мегардад, ки ин аз тамоюли 
муайяни инкишофи сохти грамматикии забони муосири тоҷикӣ дарак 

медиҳад». Пеш аз муайяншаванда омадани муайянкунанда, ки ба ин 

омилҳои семантикӣ, калимасозӣ, шаклӣ-сохторӣ ва услубӣ мусоидат 
мекунанд, таҳқиқ шудааст.



Боби дуюми рисола “Нақши воситаҳои грамматикӣ дар ҳаммаъноии 

ибораҳои изофӣ ва ҳамроҳӣ” унвон дошта, аз чор фасл иборат иборат 
аст. ■

Маълум аст, ки ибораҳои исмӣ муносибатҳои гуногуни наҳвиро дар 
бар мегиранд. Дар алоқамандӣ ва ифодаи муносибати калимаҳо дар 

ибора пешояндҳо нақши муҳим мебозанд. Ҳаммаъноии ибораҳо ба кор 
фармудани воситаҳои сарфию наҳвии алоқа вобаста аст. Бинобар ин 

масъалаи муродифоти ибораҳои исмии пешояндӣ, муносибатҳои маъноӣ 
бо ёрии ибораҳои изофӣ пайваста ба алоқаи маъноӣ ва грамматикии 
пешояндҳо дар ин боб таҳлилу таҳқиқ гардидаанд.

. Боби сеюми диссертатсия «Муродифоти ибораҳои вобастагии исмӣ 

(пешояндӣ ва пасояндӣ) дар забони матбуот» ном дошта, аз шаш фасл 
иборат мебошад.

Дар фасли аввали боби сеюм “Муродифоти ибораҳои исмӣ бо 
пешоянди “аз” алоқамандшавии ҷузъҳои ибораҳои вобастагии исмӣ бо 
пешоянди мазкур баррасӣ шудаааст. Исмҳои маънии амалу ҳолат бо 

пешоянди аз калимаҳои дигарро ба худ тобеъ намуда, муносибатҳои 
маъноии объект, макон, сабаб, баёния ё муносибати эзоҳиро ифода 
мекунанд. Ин масоил ва вазифаи наҳвии чунин ибораҳо дар ин фасли кор 

мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст..

Дар фасли дуюми боби сеюм “Муродифоти ибораҳои исмӣ бо 

пешоянди “дар” ном дошта, бо пешоянди “дар” аз исмҳои амалу ҳолат, 
машғулият сохта шудани ибораҳои исмӣ ва дар ин хели ибораҳо ба 
вазифаи ҷузъи асосӣ омадани исмҳои маънии аломат ё исмҳои маънӣ, 
инчунин исмҳои мушаххас баррасӣ шудааст.

Ногуфта намонад, ки сохту таркиб, вазифаи наҳвии чунин ибораҳо 

дар як қатор асару мақолаҳои илмӣ ҳамаҷониба таҳлилу таҳқиқ 
шудаанд. Вале забони асари бадеии нависандагон ва матбуоти имрӯза 

шаҳодат медиҳад, ки ибораҳои исмии мазкур, асосан, вазъи субъектро 
ҳангоми омодагиаш ба кору машгулият ё умуман амалиёт ифода мекунад 
ва дар ҷумла на танҳо ба вазифаи муайянкунанда омада, аломату 



хусусияти муайяншаванда, балки аломати амалу ҳолатро фаҳмонида, 

вазифаи ҳолро низ адо мекунад ва чунин ибораҳо дар диссертатсия аз 
рӯйи аломат, қолабу вариантҳояшон тасниф шуда, бо хусусиятҳои 
дигари грамматикиашон мавриди таҳқиқи илмӣ қарор гирифтаанд.

Фасли сеюми боби сеюми диссертатсия “Муродифоти ибораҳои исмй 
бо пешоянди “бо” унвон дошта, дар бобати нақши пешоянди аслии “бо” 
дар ташаккули ибораҳои исмии вобастагӣ ва ҳаммаъношавии онҳо сухан 
рафта, вариантҳои ибораи мазкур, ба вазифаи ҳол, муайянкунанда, 
хабар омадани ин ибора, ибораҳои исмии бо пешоянди “бо” 
суратгирифта, чун аъзои ҷумла шакл гирифтани тамоми ибора, инчунин 

пешоянди “бо” ҳамвазифаи пешояндҳои дигар шуда омада, вариантҳои 

луғавию грамматикии ибораҳои исмиро ба миён меорад, таҳқиқ 
шудааст.

Фасли чоруми боби сеюм “Муродифоти ибораҳои исмӣ бо пешоянди 

“ба” номгузорӣ шудааст. Аз таҳқиқи диссертант маълум мегардад, ки 
пешоянди аслии “ба” фақат дар таркиби ибораҳое меояд, ки ҷузъи 

асосиашон бо исмҳои амалу ҳолат ифода ёфта бошад. Дар ҳамин замина 

дар диссертатсия феъли ёвари кардан бо пешоянди “ба” оварда шуда, 
таркибҳои феълиро ташкил додаааст, маъноҳои объекти амал, сӯйи 
ҳаракат ба макон, мақсади воқеии амал ва чанд маънои дигарро ифода 

мекунад ва барои возеҳтар ифода кардани муносибатҳои маъноии байни 
калимаҳо кӯмак мерасонад, таҳқиқ гардидааст.

Дар баробари дигар пешояндҳои аслӣ дар муродифшавии колабҳои 
ибораҳои исмӣ нақши пешоянди “бароӣ”назаррас аст, ки дар ин масоил 

дар фасли панҷуми боби панҷум “Муродифоти ибораҳои исмӣ бо 
пешоянди “бароӣ” баррасӣ шудааст. Пешоянди бароӣ” бо исмҳои 

гуногун омада, ибораи номӣ месозад ва маъноҳои мухталифро ифода 

мекунад, ки масъалаи мазкур бо қолабу маъноҳои сохтаи худ дар кор 
таҳқиқ гардидааст.

Дар забони адабии муосири тоҷик исм бо пешояндҳои зиёди таркибӣ 

ибора сохта, муносибатҳои гуногуни маъноию грамматикиро ифода 



мекунад, ки ин масъала муҳтавои фасли шашуми боби сеюм - 
“Муродифоти ибораҳои исмӣ бо пешояндҳои таркибй”-ро дар бар 
мегирад. Аз таҳқиқи диссертант маълум мегардад, ки як қатор ибораҳои 

номии пешояндӣ аз исмҳои шахси ашё, шахс (номзад, чемпион...) низ 
ташкил ёфтаанд. Бо ин қабил исмҳо сохтани ибора дар забони тоҷикӣ 

маъмул нест. Вале бо ёрии исмҳои ташкилоту муассиса ва ҳуҷҷатҳои 
гуногуни коргузорӣ сохтани ибораҳои исмии пешояндӣ дар услубҳои 

расмӣ, публиссистӣ ва қисман илмӣ роиҷ аст. Махсусан дар калимаҳои 
кумита, нақша, қарор ва ҳоказо, ки бештар истилоҳоти хоси соҳаҳои 
ҳаёти иҷтимоиву сиёсӣ, иқтисодию маданианд, сохтани ибораҳои изофӣ 
ва пешояндӣ дар забони матбуот хеле интишор ёфтааст. Ии масоил дар 
диссертатсия бо ҷалби маводи фаровон аз ҳафтаномаи “Адабиёт ва 

санъат” ба таври мушаххас мавриди таҳқиқи илмӣ қарор гирифтааст.
Таҳқиқот дар асосу заминаи дастовардхои муҳаққиқон- 

забоншиносони шинохтаи рус ва тоҷик, аз қабили А.М. Пешковский, 

И.И. Ковтунова, Е.И. Шенделс, В.П. Сухотин, А.Н. Гвоздев, В.И. 

Ярсева, Н.А. Метлина, З.П. Петрова, А.В. Фетисова, Г.А. Золотова, 
Ю.Н. Власова, Ю.Д. Апресян, Л.Ю. Максимов, М.С. Сергалиев, Б. 
Камолиддинов, Е.А. Шутова, А.В. Шишкова, Н.В. Трубачев, Д. Хоҷаев, 
X,. Маҷидов ва дигарон роҳандозӣ шудааст.

Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ. Таҳқиқи мазкур натиҷаи ҷустуҷӯ 

ва заҳмати такрибан даҳсолаи муҳаққиқ маҳсуб меёбад. Мазмуну 

мундариҷаи диссертатсия дар 8 макола, аз ҷумла, 5 макола дар 

маҷаллаҳои тақризшавандаи феҳристи КОА ҶТ ва 3 мақолаи дигар дар 
маҷмуаи дигари илмӣ нашр шудаанд. Аз рӯйи мавзуи таҳқиқ дар 

ҳамоишу конфронсҳои ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ мақолаву баромадҳо 
пешниҳод гардидаанд.

Диссертатсияи Исмоилова Шамсинисо Ҷумаевна аз он ҷиҳат ҷолиби 
таваҷҷуҳ аст, ки ба таҳқиқоти илмии забоншиносии муосир такя карда, 
дар он аз методҳои маъмули таҳқиқи илми забоншиносӣ - таҳлил, 

муқоиса, методи муқоисавӣ-таърихӣ, тарзи трансформатсия, инчунин 



усули чандомад истифода карда шудааст.

Қисмати ҷамъбастии кор хулосаҳои муаллифро дар бораи 
масъалаҳои гуногуни муродифоти ибораҳои исмӣ дар услуби 
публитсистӣ дар бар мегирад. Феҳрасти адабиёт номгӯйи сарчашмаҳои 
илмӣ ва манбаъҳоеро дар бар мегирад, ки дар диссертатсия аз онҳо 

истифода гардидааст.

Дар баробари муваффақиятҳо баъзе камбудию норасоиҳо ба назар 

расид, ки ислоҳи онҳо аз аҳамият холӣ нест:

1. Рӯзмарра будани мавзуъ дуруст асоснок карда нашудааст.
2. Дар муқаддимаи диссертатсия дараҷаи омӯзиши мавзуи 

баррасишуда сатҳӣ ба назар мерасад.

3. Саҳифаҳои алоҳидаи диссертатсия таҳрирталабанд.
4. Дар диссертатсия фикрҳои такрор, хатоҳои имлоӣ, китобат ва 

техникӣ (саҳ. 1,8, 14, 18, 19, 26, 45, 46, 90, 162 ...) ҷой доранд.
5. Баъзе асарҳои илмӣ аз диссертатсия берун мондаанд.
6. Тартиби алифбо дар диссертатсия дуруст риоя нашудааст.

Камбудию норасоиҳои мазкур ислоҳшаванда буда, арзиши илмии 

диссертатсияро кам намекунанд. Кори диссертатсионии Исмоилова 
Шамсинисо Ҷумаевна таҳқиқоти пурра ва комили баанҷомрасида буда, 

дар забоншиносии тоҷик саҳми муҳимми илмӣ дорад.

Мутобиқати автореферат ба муҳтавои диссергатсия. Автореферати 
диссертатсия ва мақолаҳои дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чопкардаи муаллиф мазмуну 

мундариҷаи диссертатсияро инъикос менамоянд.
Мутобиқати тахассуси илмии довталаб ба дараҷаи илмӣ. 

Диссертатсияи Исмоилова Шамсинисо Ҷумаевна дар мавзуи 
«Муродифоти грамматикии ибораҳои исмӣ дар забони матбуоти тоҷик 

(дар мисоли ҳафтаномаи “Адабиёт ва саньат”, солҳои 1010-1016)” ба 
талаботи Низомномаи намунавӣ оид ба Шурои диссертатсионӣ ва 

Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор), 
ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016, 



таҳти №505 тасдиқ гардидаанд, пурра ҷавобгӯ буда, муаллифи он 
сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи 
ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ мебошад.

Тақриз дар ҷаласаи васеи кафедраи забони тоҷикии МДТ 
“Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав” 14-уми сентябри 

соли 2022, суратҷаласаи № 2 бо иштироки унвонҷӯ муҳокима ва қабул 
шуд.

Дар ҷаласаи кафедра иштирок доштанд: 15 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ: 
«тарафдор»- 15 нафар, «зид» -нест, «бетараф» -нест.
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