
ТАҚРИЗИ 

муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Исмоилова Шамсинисо Ҷумаевна дар 
мавзуи «Муродифоти грамматикии ибораҳои исмӣ дар забони матбуоти 
тоҷик (дар мисоли ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат», солҳои 2010-2016)» 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи 
ихтисоси 10.02.01. - Забони тоҷикӣ

Муродифоти грамматикӣ яке аз масъалаҳои муҳимми 
забоншииосӣ ба хисоб рафта, диққати олимону муҳаққиқони соҳаи 
забоншиносиро ҷалб кардааст. Воқеан, омӯзиш ва муайян кардаии 
муродифоти грамматикӣ барои боз ҳам рушд кардани соҳаи 
забоншиносӣ мусоидат мекунад.

Ибораҳои исмӣ яке аз навъҳои сармаҳсули хелҳои ибораҳои 
забони тоҷикӣ маҳсуб ёфта, дар қатори дигар хелҳои ибора 
(ибораҳои сифатӣ, шуморавӣ, ҷонишинӣ, феълӣ ва зарфӣ) бо роҳҳои 
алоқа ва вазифаҳои дастурии худ фарқ карда меистанд.

Диссертатсияи Исмоилова Шамсинисо Ҷумаевна ба яке аз 
масъалаҳои мубрами илми забоншииосӣ - «Муродифоти 
грамматикии ибораҳои исмӣ дар забони матбуоти тоҷик (дар мисоли 
ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат», солҳои 2010-2016)» бахшида 
шудааст, ки аҳаммияти баланди илмӣ ва амалӣ дошта, барои муайян 
ва мушаххас намудани муродифоти грамматикии ибораҳои исмӣ дар 
забони матбуоти тоҷик (дар мисоли ҳафтаномаи «Адабиёт ва 
санъат», солҳои 2010-2016) кори арзишманд аст.

Таҳқиқу баррасии мавзуи мазкур дар илми забоншииосӣ 
қадмаҳои нав буда, дар омӯзиш ва таҳқиқи минбаъдаи масоили 

муносибатҳои маъноиву грамматикӣ дар зинаи ибора, таҳаввулот ва 
ҷараёни инкишофи манбаъдаи наҳвии забон заминаи мусоидро 
фароҳам меорад.

Диссертатсияи Исмоилова Шамсинисо Ҷумаевна аз муқаддима, 

ду боб, хулоса ва адабиёти истифодашуда иборат мебошад.
1



Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Мавзуи муродифоти грамматикӣ яке 
аз масъалаҳои мубрам ва баҳсноки илми услубшиносӣ аст. Он доираи 
ниҳоят васеъ ва доманадор дорад, ки аз худи муродифоти луғавӣ 
сарчашма гирифта, солҳо инҷониб дар шохаҳои гуногуни илми 
забоншиносӣ омӯхта мешавад. Баробари муродифоти луғавӣ мавзуи 
муродифоти наҳвӣ низ солҳои зиёдест, ки таваҷҷуҳи муҳаққиқони 
забоншиносро ҷалб менамояд, зеро омӯзиши масъалаи ҳаммаъноӣ ва 
вариантнокии наҳвӣ барои такомули сохтори грамматикӣ ва услубии 
забони адабӣ аҳамияти калони назарӣ ва амалӣ дорад. Тафаккури инсон 
баробари ворид гардидан ба вазъияти нутқ дар пайи таҳлили роҳҳои 
гунргуни баён қарор мегирад. Сайқал додани малакаҳои баёни як фикр 
дар қолабҳои гуногуни сохторӣ ба шахс имкон медиҳад, ки дар ҳолатҳои 

гуногун аз имконоти мувофиқи забонӣ истифода барад.
Мақсади таҳқиқот. Муродифоти грамматикӣ аз масъалаҳои хеле 

мубрам ва доманадори илми забоншиносӣ ва услубшиносӣ ба шумор 
рафта, дар доираи як диссертатсияи илмӣ фаро гирифтани паҳлуҳои 

гуногуни он ғайриимкон аст. Бинобар ин дар диссертатсияи мазкур 
танҳо масъалаи муродифоти грамматикии ибораҳои исмӣ дар саҳифаҳои 
«Адабиёт ва санъат» бо фарогирии солҳои 2010-2016 баррасӣ карда 
мешаванд.

Вазифаҳои таҳқиқот. Барои ба ин мақсад расидан дар рисола ба 

масъалаҳои зерин таваҷҷуҳ карда шудааст:
- масъалаи омӯзиши муродифоти ибораҳо дар забоншиносии тоҷик;
- муродифоти ибораҳои изофӣ ва ҳамроҳии исмӣ дар забони 

матбуот;
- махсусиятҳои ҳаммаъноии ибораҳои изофӣ ва ҳамроҳӣ дар забони 

матбуот;

- муродифоти ибораҳои пешояндӣ дар забони ҳафтанома;

- муродифоти ибораҳои пасояндӣ дар забони матбуот;
- масъалаи муродифот ва муодилҳо дар мисоли ибораҳо дар

. саҳифаҳои ҳафтанома;
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- сарҳад ва зинаҳои муродифоти ибораҳо;
- унсурҳои ҳаммаъно ва нақши онҳо дар муайян кардани ибораҳои 

муродифшаванда;
- нақши воситаҳои грамматикӣ ва шаклҳои феълӣ дар ташаккули 
муродифоти ибораҳо;

- тобишҳои иловагии маъно ва таъсири он ба муродифот.
Навгонии илмии таҳқиқот. Дар диссертатсия бори нахуст 

ьмуродифоти наҳвии ибораҳои исмӣ дар забони матбуот мавриди 
таҳқиқи монографӣ - илмӣ қарор гирифтааст. Дар он 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 онҳоро дар забони 
тоҷикӣ муайян карда, андешаҳои муҳаққиқон дар хусуси тобишҳои 
иловагии маъноии дар қолабҳои муродиф ифодашаванда тақвият дода 

шудаанд.
Муаллифи диссертатсия дар муқаддима масъалаи мубрамияти 

мавзуъ, дараҷаи омӯзиши он, мақсад ва вазифаҳои тахқиқ, навоварии 
илмӣ, арзиши илмиву амалии диссертатсияро мавриди баррасӣ карор 

додааст.
Боби якуми диссертатсия «Муродифоти ибораҳои изофӣ ва 

ҳамроҳии исмӣ дар забони матбуот» ном дошта, аз ду фасл борат аст.
Фасли аввал таҳти унвони «Масъалаи омӯзиши муродифоти 

ибораҳо дар забони адабии хозираи тоҷик» ба масъалаи назариявии 

омӯзиши муродифоти ибораҳо бахшида шудааст.
Исмоилова Шамсинисо Ҷумаевна дар ин фасли кор 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 дошта, аз тарафи 
мутахассисони соҳа дар ин самт корҳои зиёдеро анҷом додан ба 
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манфиати кор аст. Ин масъаларо диссертант чунин баён кардааст: 
«Масъалаи ибора, алалхусус ибораҳои номӣ др забоншиносии форсу 
тоҷик як андоза омӯхта шудааст.

Муҳаққиқон 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 кӯшиш ба харҷ додааст, ки масъалаи 

назариявии муродифоти ибораҳоро бо далелҳои муътамад бо такя ба 
дастовардҳои илмии забоншиносони варзида - В.В. Виноградов, И. 
Буслаев, А. М. Пешковский, А. Н. Гвоздев, . П. Сухотин, А. Мирзоев, Б. 
Камелидцинов, Д. Хоҷаев, Ҳ. Маҷидов, М. Ҷ. Мирзоева мавриди 
таҳқиқу баррасӣ қарор диҳад.

Фасли дуюми боби аввал «Махсусиятҳои ҳаммаъноии ибораҳои 
изофӣ дар забони матбуот» ном дошта, чунон ки муаллиф қайд 

менамояд, дар ин фасл сухан доир ба муродифоти ибораҳои изофӣ 

меравад. Ин ҷо Исмоилова Ш. Д. Дар хусуси алоқаи грамматикӣ, 
мувофиқати бандакҷонишини ба муайянкунанда васлшуда ва 
нишондиҳандаи алоқаи байни муайянкунандаи алоқаи байни 

муайянкунанда ва муайяншаванда, дар шахсу шумора сурат мегирад, 
сухан ронда, аз ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат» як қатор мисолҳоро 
ҷамъоварӣ кардааст. 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 вақт риоя 

мешавад. Муаллиф менигорад: «Мисолҳои зиёди аз маводҳои бадеӣ ва 
бадеӣ-публитсистии ҳафтанома шаҳодат медиҳад, ки на ҳамеша дар 
шумора мувофиқат риоя мегардад. Баръакс дар забони матбуот расман 
риоя мегардад, ки ин аз тамоюли муайяни инкишофи сохти грамматикии 

забони муосири тоҷикӣ дарак медиҳад».
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Боби дуюми диссертатсия муродифоти ибораҳои вобастагии исмӣ 
(пешояндӣ ва пасояндӣ) дар забони матбуот ном дорад. Дар ин боб 
муаллифи диссертатсия дар хусуси ибораҳои исмӣ ва муносибати наҳвии 
онҳо маълумот дода, бо овардани мисолҳои зиёд аз ҳафтаномаи 
«Адабиёт ва санъат» тарзи алоқа, муносибати наҳвии ҷузъҳо, мавқеи 
ҷузъи асосӣ дар таркиби ибора, алоқамандии ҷузъи тобеъ ба ҷузъи 
асосӣ, инчунин ибораҳои исмии иешояндиву пасояндиро мавриди 
таҳқиқ карор додааст.

Боби сеюми диссертатсия «Муродифоти ибораҳои вобастагии исмӣ 
(пешояндӣ ва пасояндагӣ) дар забони матбуот» унвон дошта, аз шаш 

зербоб иборат аст. Дар ин қисмати кор диссертант вобаста ба муҳтавои 
мавзуи баррасишавандаи боби сеюм нуқтаи назари олимони мумтози 
соҳаи забоншиносӣ - Л. С. Пейсиков, Қосимова М. Н., С. Абдураҳимов, 
А. Солиев ва монанди инҳоро оварда, муродифоти ибораҳои 
вобастагии исмиро бо пешояндҳои «аз», «дар», «бо», «ба», «барои» ва 

пешяндҳои таркибӣ таҳлилу баррасӣ кардааст. Дар баробари ин 
диссертант барои нишон додани нақши ҳар як пешоянд дар таркиби 
ибораҳои вобастагии исмӣ аз ҳафтавори «Адабиёт ва санъат» мисолҳои 
зиёдеро таҳлил намуда, натиҷаҳои дилхоҳ ба даст овардааст.

Қайд кардан ба маврид аст, ки дар ин қисмаи кор андешаи фардии 
муаллиф бобати мавзуи баррасишаванда нек ба назар расида, 

диссертант ба вазифаҳои дар пеши худ гузошташуда расидааст.
Ҳангоми таҳлили боби мазкур диссертант ба хулосае меояд, ки 

сохтани ибораҳои изофӣ ва пешояндӣ дар забони матбуот хеле интишор 
ёфтааст. Дар иборасозии исмҳои маънии амал ва исмҳои мушаххас 

тавовути маъноию сохторӣ мушоҳида мешавад, ки ба муносибати 
ҳаммаъноии онҳо бетаъсир намемонад (с. 161).

Дар хулоса муҳаққиқ андешаҳои худро бо далелҳои муътамаду 

боварибахш ҷамъбаст намуда, мазмуну муҳтавои диссертатсияро ба 

тариқи фишурда дар 22 банди ҷудогона натиҷагирӣ шудааст.
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Фишурдаи диссертатсия дар асоси талаботи КОА назди Президенти 
Ҷумхурии Тоҷикистон таълиф гардидааст. Забони фишурдаи мазкур 
фасеҳу равон буда, натиҷаи пажуҳиши муаллифро инъикос мекунад.

Мавриди зикр аст, ки дар диссертатсия ва фишурдаи диссертатсияи 

Исмоилова Шамсинисо Ҷумаевна дар баробари дастовардҳо баъзе 
ғалатҳо роҳ ёфтаанд, ки қайд намудани онҳоро зарур меҳисобем:

1. Феҳристи адабиёт мувофиқи талабот ва муқаррарот тартиб 
дода нашудааст (номгӯйи адабиёт бояд алоҳида-алоҳида бо забонҳои 
тоҷикӣ, русӣ, хориҷӣ тартиб дода шуда, ҳамчунин манбаъву луғату 
фарҳангҳо ва сарчашмаҳои интернетӣ бояд алоҳида нишон дода 
мешуданд);

2. Шарҳи мухтасари (аннотатсияи) диссертатсия бо забонҳои 
тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба назар намерасад;

3. Хулосаи ҷамъбастии таҳқиқот хеле кам мебошад (ҳамагӣ - 4 
саҳифа).
4. Дар фишурда номи баъзе муҳаққиқон мутобиқ ба талаботи 
таҳқиқоти илмӣ оварда нашудааст.
5. Рисола аз ғалатҳои имлоӣ, аломатгузорӣ орӣ нест [с. 3, 4, 8, 
10, 94].

Ғалатҳои мазкур моҳияти илмӣ ва дастоварди диссертатсияро 
намекоҳонад ва ислоҳшаванда ҳастанд.

Дар асоси баррасиҳои боло метавон хулоса намуд, ки 

дисертатсияи Исмоилова Шамсинисо Ҷумаевна бо номи 
«Муродифоти грамматикии иборахои исмӣ дар забони матбуоти 
тоҷик (дар мисоли ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат», солҳои 2010- 
2016)» таҳқиқоти баанҷомрасида мебошад ва фишурдаи он муҳтавои 

асосии диссертатсияро инъикос мекунад. Таълифоти муаллифи 
рисола ба талаботи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҷавобгӯ аст.

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

(дар мисоли ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат», солҳои 2010-2016)» 
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ба талаботи бандҳои 31-35-и Тартиб додани дараҷаи илмӣ, ки бо Қарори

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021 тасдиқ 

шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии 

номзади илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01- Забони тоҷикӣ 
мебошад.

Номзади илмҳои филология, 
дотсенти кафедраи забони тоҷикии
Донишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон

Нишонии муассиса:
734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш. Душанбе, кӯч. М. Турсунзода 30

Табаров Хайрулло 
Назарович

Нишонии саҳифаи расми: 
1аЬагоу-64@ шай. ги

Тел: (+992)935998330 

Имзои Табаров X. Н.-ро 
тасдиқ мекунам: 
Сардори ШК 
29. 08. 2022 с.

Раҳимов А. А.
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