
ТАҚРИЗИ
муқарризи расмӣ ба диссертатсия ва автореферати Исмоилова 

Шамсинисо Ҷумаевна дар мавзуи «Муродифоти грамматикии ибораҳои 
исмӣ дар забони матбуоти тоҷик (дар мисоли ҳафтаномаи «Адабиёт ва 

санъат» (2010-2016)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми 
филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01.- Забони тоҷикӣ пешниҳод шудааст.

Дар диссертатсияи Исмоилова Шамсинисо таҳти унвони 
«Муродифоти грамматикии ибораҳои исмӣ дар забони матбуоти тоҷик 
(дар мисоли ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат» (2010-2016)» яке аз 
масъалаҳои мубрам ва баҳсноки илми забоншиносӣ - муродифоти 
грамматикии иборахои исмӣ мавриди таҳқиқу баррасии илмӣ қарор 
гирифта, омӯзиши масъалаи ҳдммаъноӣ ва гунанокии нахвӣ дар 
такомули сохтори грамматикӣ ва услубии забони адабӣ моҳияти 
назарраси илмию назариро дорост.

Мусаллам аст, ки дар забоншиносии тоҷик омӯзиши мавзуи 
муродифот дар самтҳои гуногуни таҳлили забон қобили таваҷҷуҳи 
махсуси илмӣ аст. Ин категорияи семантикӣ тамоми қисматҳои илми 
забон ба монанди фразеология, морфология, калимасозӣ, синтаксис ва 
ҳатто дар даврони имрӯза банди синтаксисӣ ва матнро низ фаро 
мегирад.

Масъалаи муродифоти грамматикӣ 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. Дар ин росто мавзуи муродифоти грамматикӣ яке аз 
масъалаҳои мубрам ва баҳсноки илми услубшиносӣ низ ба шумор 
меравад. Моҳият ва мубрамияти омӯзиши ин масъалаи мазкур ҳам дар 
он зоҳир мегардад, ки муродифоти грамматикӣ танҳо ба масъалаи 
қолабҳои абстракт такя накарда, ба маънохои умумии луғавии 
дарбаргирандаи ин қолабҳо низ вобастагӣ доранд.

Ҷанбаи назарии хусусиятҳои грамматикии услубҳои нутқ бе 
омӯзиши ҳамаҷонибаи муродифоти наҳвӣ ба таври бояду шояд таҳқиқ 
шуда наметавонад, зеро маҳаки асосии услубиёти нутқ бо масъалаи 
муродифот рабти бевосита дорад. Зарурати омӯзиши ин масъала ҳам 
дар он зоҳир мегардад, ки муродифоти грамматикӣ танҳо ба масъалаи 
қолабҳои абстракт такя накарда, ба маъноҳои умумии луғавии марбут 
ба ин қолабҳо низ робитаи ногусастанӣ доранд.

Дар ин замина муҳаққиқ кӯшиш ба харҷ. додааст, ки сарчашмаҳои 
илмии марбут ба масъалаи таҳқиқро дақиқ ва пурра омӯхта, ба 
хулосаҳои мушаххаси илмӣ расидааст. Ҳадафи асосии таҳқикрт 
омӯзиши қолабҳои мухталифи ибораҳои исмӣ мебошад, ки бо ҳам 



муносибати хаммаъноӣ доранд.
Бе ҳеҷ шакк гуфтан мумкин аст, ки муродифоти грамматикӣ аз 

масъалаҳои хеле мубрам ва доманадори илми забоншиносӣ ва 
услубшиносӣ ба шумор рафта, дар доираи як рисолаи илмӣ фаро 
гирифтани паҳлуҳои гуногуни он ғайриимкон аст. Бинобар ин 
Исмоилова Ш.Ҷ, рисолаи илмии худро ба баррасию таҳқиқи 
муродифоти грамматикии ибораҳои исмӣ дар саҳифаҳои «Адабиёт ва 
санъат» бо фарогирии солҳои 2010-2016 бахшида, самтҳои мубрам ва 
муҳимми мавзӯи таҳқиқро ҳаллу фасл намудааст.

Навгонии илмии диссертатсияи Исмоилова Ш.Ҷ. дар он зоҳир 
мегардад, ки аввалин бор дар забоншиносии тоҷик муродифоти наҳвии 
ибораҳои исмӣ дар забони матбуот мавриди таҳқиқи монографӣ қарор 
гирифтааст. Дар диссертатсия муродифоти ибораҳои исмӣ бо навъҳои 
гуногуни алоқа, сарҳади муродифот ва ҳодисаҳои ба он монанд ҷудо 
карда шудаанд. Масъалаи муносибатҳои гуногуни маъноию грамматикӣ 
ва роҳҳои ифодаи онҳо дар забони тоҷикӣ муайян карда шуда, 
андешаҳои муҳаққиқон дар хусуси тобишҳои иловагии маъноии дар 
қолабҳои муродиф ифодашаванда тақвият дода шудаанд.

Арзиши илмию назарии диссертатсияи мазкур дар он аст, 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, масъалаҳои омӯзиш, таҳқиқу 
таълими услубшиносӣ ва таҳрири адабӣ мусоидат намуда, маводи 
таҳлилнамудаи муҳаққиқ дар таҳияи китобу дастурҳои таълимӣ, васоити 
таълимию методӣ, гузаронидани курсу семинарҳои махсус ба таври 
васеъ истифода шуда метавонанд.

Ба ҳамин тартиб, пажӯҳиши масъалаи муродифоти грамматикӣ 
дар асосу заминаи дастовардҳои муҳаққиқон-забоншиносони шинохтаи 
собиқ шӯравӣ ва имрӯзаи тоҷик, аз қабили А.М. Пешковский, И.И. 
Ковтунова, Е.И. Шенделс, В.П. Сухотин, А.Н. Гвоздев, Г.А. Золотова, 
Ю.Н. Власова, Ю.Д. Апресян, Л.Ю. Максимов, М.С. Сергалиев, Н. 
Маъсумӣ, Ш. Рустамов, Б. Камолиддинов, Д. Хоҷаев, М. Ҷ. Мирзоева ва 
дигарон роҳандозӣ шудааст.

Диссертатсияи Исмоилова Ш. Ҷ. аз нигоҳи сохтор ва мазмуну 
мундариҷа пурмӯҳтаво ва анҷомёфта буда, аз муқаддима, се боб, хулоса 
ва рӯйхати адабиёт иборат мебошад.

Дар муқаддимаи рисолаи мазкур аҳамият, навоварии илмӣ ва 
дараҷаи омӯзиши мавзуъ, мақсаду вазифаҳои таҳқиқ, манбаъҳо, 
заминаҳои назарӣ, арзиши илмию амалӣ, методи таҳқиқ ба таври 



мушаххас ҷамъбаст гардидааст.
Боби якуми рисола таҳти унвони «Муродифоти ибораҳои изофӣ ва 

ҳамроҳии исмӣ дар забони матбуот», дар заминаи се фасл масъалаҳои 
омӯзиши муродифоти ибораҳо дар забоншиносии тоҷик ва ҳаммаъноии 
ибораҳои изофӣ ва ҳамроҳӣ бо мисолҳои ҷолиб мавриди пажӯҳишу 
баррасӣ қарор гирифтааст. Дар фасли аввали боби якум бо унвони 
“Таърихи мухтасари «Адабиёт ва санъат» ва нақши он дар рушди 
забони тоҷикӣ” назарияи муродифоти ибораҳо тасдиқ шудааст. 
Масъалаи ибора, алалхусус, ибораҳои номӣ, дар забоншиносии форсу 
тоҷик як андоза омӯхта шудааст. Муҳаққиқ дар фасли дуюм “Масъалаи 
омӯзиши муродифоти ибораҳо дар забони адабии ҳозираи тоҷикӣ” боби 
якум ин нуктаро бамаврид таъкид намудааст, ки таҳқиқгарон бештар ба 
сохту таркиб, муносибати ҷузъҳо ва омилҳои алоқаманд шудани 
калимаҳо дар дохили ибора, инчунин таснифи он бештар эътибор 
додаанд. Дар ин замина масъалаи муродифоти ибораҳо ҳамчун зинаи 
дуюми омӯзиши назарияи ибора аз доираи пажӯҳишҳои умда як замоне 
фурӯгузор шудааст.

Фасли сеюми боби аввал таҳти унвони «Махсусиятҳои 
ҳаммаъноии ибораҳои изофӣ ва ҳамроҳӣ дар забони матбуот» ба 
масъалаи муродифоти ибораҳои изофӣ бахшида шудааст. Дар ин қисмат 
басо бамаврид таъкид мешавад, ки ҳангоми ифодаи муносибати 
атрибутивии ибораҳои ҳаммаъно тағйироти шаклӣ ва сохтории ҷузъҳои 
қолабҳои мазкур ба назар мерасанд.

Боби дуюми рисола таҳти унвони «Нақши воситаҳои грамматикӣ 
дар ҳаммаъноии ибраҳои изофӣ ва ҳамроҳӣ» номгузорӣ шудааст.

Воситаи асосии алоқаи грамматикии ҷузъҳои ибораҳои изофӣ 
бандаки изофӣ мебошад, ки нақши васлкунандаи калимаҳоро ба як 
воҳиди ягонаи мураккаб иҷро мекунад.

Боби сеюми диссертатсия “Муродифоти ибораҳои вобастагии исмӣ 
(пешояндӣ ва пасояндӣ) дар забони матбуот” ном дорад. Бояд зикр 
намуд, ки дар забони матбуоти имрӯзаи тоҷик муродифоти ибораҳои 
вобастагии исмӣ ва мушаххасан ибораҳои аз нигоҳи иштироки ҳиссаҳои 
нутқ ва вазифаҳои онҳо мавриди таҳлилу тасниф қароргирифта, бар он 
далолат мекунанд, ки ин намуди муродифоти ибораҳо аз шаклҳои 
самараноки воҳидҳои грамматикӣ ба шумор мераванд. Профессор Л.С. 
Пейсиков ибораҳои номию феълии забони форсиро аз лиҳози сохти 
семантикию сохторӣ тахқиқ намуда, дар бораи ибораҳои исмӣ ва бо 
ёрии пешоянд ё бандаки изофию пешоянд алоқа бастани калимаҳо дар 
таркиби ибора низ мулоҳизаҳои дақиқ баён кардааст. Ибораҳоро аз 
рӯйи тарзи алоқа ба изофӣ, ҳамроҳӣ ва пешояндӣ (вобастагӣ) ҷудо 
карда, ҷо-ҷо хотирнишон месозад, ки аз назари “вабаста ба елм”, 
“кудета дар маҳ- е - фарвардин”, “гесмат-е аз шаҳр” ибораҳои исмии 



пешояндӣ мутаносуби “бе елм вабасте будан”, “кудета-йе- маҳ- е- 
фарвардин” ва “гесмат - е - шаҳр” доранд.

Ба ҳамин тартиб, дар се боби рисола имкониятҳои услуби 
публитсистӣ дар ифодаи қолабҳои муродифӣ ба таври ҷолибу 
арзишманд ва бо такя ба манобеи муҳимми илмию татбиқӣ мавриди 
таҳқиқу таҳлил қарор дода шудааст.

Дар диссертатсияи Исмоилова Ш.Ҷ. маводи татбиқи хулосаҳои 
илмӣ аз ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат» гирифта шудааст, ки он 
ҳамчун манбаи муътамади омӯзиши услуби бадеӣ ва публитсистӣ дар 
замони истиқлол вижагиҳои ҷолиби забони адабии тоҷикиро ба пуррагӣ 
инъикос менамояд. Дар баробари ин, муҳаққиқ барои муқоиса ва ба 
таври истисно баён намудани хулосаву фарзияҳои илмию назарии худ 
маводҳои арзишмандро аз манбаъҳои дигар, ҳамчунин аз осори 
классикони адабиёти тоҷик ба таври самаранок ва нуктасанҷона 
истифода бурдааст. Бинобар ин интихоби ҳафтаномаи «Адабиёт ва 
санъат» ба сифати манбаъ ва сарчашмаи маводи татбиқ дар 
диссертатсия басо мувофиқ ва саривақтӣ дониста мешавад.

Аз таълифоти марбут ба мавзуи таҳқиқ ва аз муаррифии 
дастовардҳои илмӣ дар конференсияҳои илмиву амалии сатҳи 
ҷумҳуриявӣ суханронӣ дида мешавад, ки натиҷаҳои таҳқиқ ба таври 
бояду шояд муаррифӣ шудаанд ва вобаста ба мавзуи мавриди таҳқиқ 6 
маколаи илмӣ нашр кардааст, ки аз ин 6 адади он дар маҷаллаҳои 
илмии тақризшавандаи муассисаи давлатии КОА-и назди Президенти 
ҶТ нашр шудаанд.

Диссертатсияи Исмоилова Ш.Ҷ. аз он ҷиҳат ҷолиб дониста 
мешавад, ки он дар асоси таҳқиқоти назарии забоншиносии муосир 
таҳия гардида, дар рисола аз методҳои маъмули таҳқиқи илми 
забоншиносӣ ба монанди методи таҳлил, методи муқоисавӣ-таърихӣ, 
методи трансформатсияи маводи забонӣ, инчунин методи омор ва 
басомади маводи забон мавриди корбарӣ қарор дода шудаанд.

Дар хулосаи диссертатсия муҳаққиқ масъалаҳои гуногуни 
муродифоти ибораҳои исмиро дар услуби публитсистӣ ҷамъбаст 
намуда, дар маҷмуъ андешаҳои ҷолиби худро ироа намудааст.

Дар анҷоми диссертатсия феҳрасти адабиёт номгӯйи сарчашмаҳои 
илмӣ ва манбаъҳои истифодашударо дар бар мегирад ва рӯйхати 
адабиёт дар асоси меъёрҳо ва талаботҳои ҷорӣ мураттаб гардидааст.

Услуб ва бандубасти таҳқиқот. Диссертатсия бо забони равони 
илмӣ таълиф шуда, бандубасти мавод дар бобҳо ва фаслҳо мантиқан 
мураттаб ва пайдарҳам оварда шудааст.

Дараҷаи асоснокӣ ва муътамадии нуқтаҳои илмӣ, хулосаҳо ва 
тавсияҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ. Муҳаққиқ аз методҳои маълум ва 
мустаъмали илми забоншиносӣ самаранок истифода бурда, асарҳои 
назарии муҳаққиқони маъруфро ба таври бояду шояд омӯхтааст ва дар 
мавридҳои муайян ба онҳо нуктасанҷона такя кардааст. Феҳристи 
адабиёт 158 адабиёти номгӯйро фаро гирифтааст. Хулосабарориҳо ва 



натиҷагириҳои илмӣ дар рисола бо андеша ва маълумоти боэътимод 
асоснок шудааст.

Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи тахассуси илмӣ. Кори 
диссертатсионӣ дар доираи Шиносномаи тахассуси илмии 10.02.01 - 
забони тоҷикӣ иҷро шудааст.

Эродҳо оид ба диссертатсия. Ба нуктаҳое, ки дараҷаи илмию 
назарии таҳқиқотро коҳиш намедиҳанд, чунин эродҳо мансубанд:

1. Дар муқаддима муҳаққиқ оид ба андешаҳои илмии 
муҳаққиқони гуногун ибрози андеша намуда, аммо дар мавриди 
баррасии масъалаи асосӣ дар боб ва фаслҳои минбаъда ба манбаъҳои 
илмӣ камтар мутаваҷҷеҳ, шудааст. Бисёр хуб мешуд, агар таҳлили 
мисолҳои ҷолиб аз саҳифаҳои ҳафтанома бештар дар асоси ҳамон 
назарияи илмии муҳаққиқон баррасӣ мегардид.

2. Дар сафҳаҳои гуногуни рисола нуктаҳое ба назар мерасанд, ки 
дар он хулосаҳои муҳаққиқ на ҳамеша қобили эътимоданд. Чунончи, 
дар саҳифаи 65 рисола муҳаққиқ; менависад: “Барои сифатҳои аҷоиб ва 
аҷиб мавқеи постпозитивии изофӣ, барои сифати аҷаб ҳолати 
препозитивӣ, ки дар он таъкиди муносибати субъективӣ ифода шудааст, 
характернок аст”. Мавриди баҳснок ин аст, ки сифати “аҷоиб” низ 
вижагиҳои услубии препозитивиро дорост, ки дар ҷумлаи “Аҷоиб 
лӯъбате дидам дар ин боғ” ва амсоли ин нуктаи мазкурро мушоҳида 
кардан мумкин аст.

3. Дар саҳифаҳои гуногуни диссертатсия ғалатҳои имлоӣ ва 
услубию китобатӣ бештар ба назар мерасанд.

4. Ҳамин гуна галатҳо дар саҳифаҳои гуногуни фишурдаи 
диссертатсия низ дида мешаванд.

Дар ниҳоят бояд зикр намуд, ки эроду пешниҳодҳои зикршуда 
моҳияти илмии диссертатсияро коҳиш намедиҳанд ва ислоҳи онҳо 
имконпазир аст.

Диссертатсияи Исмоилова Шамсинисо таҳти унвони 
«Муродифоти грамматикии ибораҳои исмӣ дар забони матбуоти тоҷик 
(дар мисоли ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат» (2010-2016)», ки барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 
10.02.01. - Забони тоҷикӣ пешниҳод гардидааст, ба талаботи Комиссияи 
олии аттестатсионии назди Президенти Чумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯй



буда, муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
филология аст.

Муқарризи расми:
Доктори илмҳои филологӣ, дотсенти
кафедраи забони тоҷикии МДТ 
«Донишгоҳи давлатии тиббж^^^. 
Тоҷикистон ба номи Абӯ^н^&Й^

Суроғаи муассиса:
МДТ “Донишгоҳи давЖ^ш^^о^й 
ба номи Абӯалӣ ибни Си^ӯъ+СД_--^ 
ҶТ, щ. Душанбе, х. Рӯдакр^З^хт^ 
Тел: (+992) 37-224-36-87,
Факс: (+992) 37-224-36-87
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