
Хулосаи
кафедраи услубшиносӣ ва таҳрири адабии 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Исмоилова Шамсинисо соли 2011 факултети журналистикаи 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро аз рӯйи ихтисоси журналист хатм 
кардааст. Аз соли 2008 дар факултети журналистикаи Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон фаъолият дорад.

Диссертатсияи Исмоилова Шамсинисо Ҷумаевна «Муродифоти 
грамматикии ибораҳои исмӣ дар забони матбуоти тоҷик» (дар мисоли 
ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат», солҳои 2010-1016) барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01- 
Забони тоҷикӣ дар кафедраи услубшиносӣ ва таҳрири адабии 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба анҷом расидааст.

Роҳбари илмии ӯ доктори илмҳои филология, профессори кафедраи 
услубшиносӣ ва таҳрири адабии ДМТ Мирзоева Матлюба 
Ҷаҳонгировна мебошад.

Мавзӯи дисертатсия дар Шӯрои олимони факултети
журналистикаи ДМТ рӯзи 26.02.2015, қарори №8 тасдиқ шудааст.

Аз муҳокимаи дисертатсия чунин натиҷагирӣ ҳосил шуд:
Мавзӯи 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, солҳои зиёд дар шохаҳои 
гуногуни илми забоншиносӣ омӯхта мешавад. Баробари муродифоти 
луғавӣ мавзӯи муродифоти наҳвӣ низ солҳои зиёдест, ки таваҷҷӯҳи 
муҳақиқони забоншиносро ҷалб менамояд, зеро омӯзиши масъалаҳои 
ҳаммаъноӣ ва вариантнокии наҳвӣ барои такомули сохтори грамматикӣ 
ва услубии забони адабӣ аҳамияти калони назариявӣ ва амалӣ дорад. 
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 мувофиқи 
забонӣ истифода барад. Масъалаи ҳаммаъноии наҳвӣ аҳамияти амалии 
худро аз давраҳои таҳияи аввалин дастуру китобҳои дарсӣ то ба имрӯз 
гум накардааст. Омӯзиши масъалаҳои услубиёти ҷории забон ҳам на 



танҳо бо баррасии хусусиятҳои луғавӣ, инчунин бо хусусиятҳои наҳвии 
он робитаи зич дорад. Такомули ҷанбаи назарии хусусиятҳои 
грамматикии услубҳои нутқ бе омӯзиши ҳамаҷонибаи муродифоти наҳвӣ 
ғайриимкон аст, зеро ҷавҳари услубиёти нуқро масъалаи муродифот 
ташкил медиҳад. Муродифоти наҳвӣ низ ба мисли муродифоти луғавӣ ба 
воситаҳои муассири услубӣ алоқамандии бевосита дошта, имкон 
медиҳад, ки ҷараёни такомул ва инкишофи услубҳои ҷории нутқ ба 
низом дароварда шавад. Агар дар мавриди муродифоти луғавӣ асоси 
ҳаммаъноиро калима ташкил дода ва ҳамин асос боиси ба вуҷуд 
наомадани ихтилофи назар дар ҳодисаи ҳаммаъноии луғавӣ гардида 
бошад, мураккабии масъалаи муродифоти наҳвӣ танҳо дар он зоҳир 
намегардад, ки сарҳадҳои он дақиқ ва равшан муқаррар нашудаанд. 
Мушкилоти ошкор кардани муродифоти наҳвӣ инчунин дар он аст, ки 
соҳторҳои одии ҳаммаъно дар таркиби воҳидҳои нисбатан мураккаб 
меоянд. Аҳамияти омӯзиши ин масъала ҳам дар он зоҳир мегардад, ки 
муродифоти грамматикӣ танҳо ба масъалаи қолабҳои абстракт такя 
накарда, ба маъноҳои умумии луғавии дарбаргирандаи ин қолабҳо низ 
вобастагӣ дорад.

Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот. 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 дар 
рисолаи мазкур танҳо масъалаи муродифоти грамматикии ибораҳои 
исмӣ дар саҳифаҳои «Адабиёт ва санъат» бо фарогирии солҳои 2010-2016 
баррасӣ карда мешавад. Омӯзиши масъалаи ибора дар забоншиносии 
тоҷик аз солҳои шастуми асри XX оғоз ёфтааст. Аз ин ҷост, ки 
таҳқиқгарони ин соҳаи забони ҳозираи тоҷик Ш. Ниёзӣ, А Мирзоев, 
Р. Ғаффоров, С. Абдураҳимов, М. Акрамов ва дигарон ҳангоми 
омӯхтани сохту таркиб ва хелҳои ибора, воситаи грамматикии алоқаи 
калимаҳо дар ибора, тафовути он аз дигар воҳидҳои забон ба 
муродифоти ибораҳо низ эътибор дода, мулоҳизаҳои худро баён 
кардаанд. Масъалаҳои мазкур аз ҷониби муҳаққиқи муродифоти 
грамматикии ибора ва ҷумлаҳои сода забоншинос Б. Камолиддинов 
хеле муфассал таҳлил ва таҳқиқ шудаанд. Дар таҳқиқи забону услуби 
асари бадеӣ ё умуман осори адабии нависандае воситаҳои баёни 
фикр, тарзу усулҳои тасвири ҳодисаю воқеаҳо, донистани роҳҳои 
гуногуни сохтани ибораю ҷумлабандӣ, интихоби қолаби аз ҳама 
муносиб ва матлуб аз силсилаи муродифҳо ва дар мақоми мувофиқу 
шинам кор фармуда тавонистани он, тарзи адои писандида аз ҷумлаи 
мушкилоти ҷараёни асари бадеӣ ба шумор меравад. Аз ҳамин сабаб 



услубшиносон ба ин масъала эътибори калон додаанд. Доманаи илми 
(наҳв) фаровон буда, ҳануз ҳам ба масъалаҳои зерин таваҷҷуҳ карда 
шудааст.

- масъалаи омузиши муродифоти ибораҳо дар забоншиносии тоҷик;
- муродифоти ибораҳои изофӣ ва ҳамроҳии исмӣ дар забони матбуот, 
- масъалаи ҳаммаъноии ибораҳои изофӣ ва ҳамроҳӣ дар забони 

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

саҳифаҳои ҳафтанома;
- сарҳад ва зинаҳои муродифоти ибораҳо ;
- унсурҳои ҳаммаъноӣ 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 таҳқиқ: Дар рисола бори нахуст муродифоти наҳвии 
ибораҳои исмӣ дар забони матбуот мавриди таҳқиқи монографию 
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 роҳхои ифодаи онҳоро дар забони тоҷикӣ муайян карда, андешаҳои 
муҳаққиқон дар хусуси тобишҳои иловагии маъноӣ дар қолабхои 
муродиф ифодашаванда тақвият дода шудаанд. Маводи ҳафтаномаи 
«Адабиёт ва санъат» ҳамчун манбаи муътамади омезиши услуби бадеӣ 
ва публисистӣ дар замони истиқлол ба асос гирифта шуда, инчунин 
барои муқоиса ва таҳлил ҷо- ҷо намунаҳо аз осори классикони 
адабиёти тоҷику форс истифода шудаанд. Асоси назариявии 
диссертатсияро таҳқиқоти илмии забоншиносони тоҷик махсусан С. 
Абдураҳимов, А. Мирзоев, Ф. Зикриёев, Б. Камолиддинов ва дигарон 
ташкил медиҳад. Диссертант дар раванди таҳқиқ аз методҳои умумии 
илмӣ: мушоҳида, муқоиса, шаҳрдиҳӣ, таҳлилӣ - муқоисавию таърихӣ, 
усули чандомад истифода кардааст.
Таҳқиқоти мазкур 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 намуда, 



маводи таҳлилнамудаи муҳаққиқ дар таҳияи китобу дастурҳои таълимӣ, 
гузаронидани курсу семинарҳои махсус ба таври васеъ истифода шуда 
метавонанд.
Мундариҷаи асосии диссертатсия дар 8 мақолаи чопнамудаи муаллиф, 
аз ҷумла 4 мақола дар журналҳои таъиннамудаи Комиссияи олии 
аттестатсионии (КОА) назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
инъикос ёфтааст.
Диссертатсия кори илмии баанҷомрасида буда, барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илмҳои филологя аз рӯйи ихтисоси 10. 02 22 Забонҳои 
кишварҳои Аврупо ва Осиёю Африқо, бумиёни Амрико ва Австралия 
(забони тоҷикӣ) мувофиқ аст.
Кафедраи услубшиносӣ ва таҳрири адабии факултети журналистикаи 
ДМТ диссертатсияи унвонҷӯ Исмоилова Шамсинисо Ҷумаевнаро кори 
илмии баанҷомрасидаи муҳиму мубраме меҳисобад, ки дар сатҳи 
баланди илмию таҳқиқотӣ таълиф шудааст ва ба ҳамаи талаботи кори 
диссертатсионӣ ҷавобгӯст. Дар ин замина диссертатсияи мазкурро барои 
дифоъ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01- Забони тоҷикӣ барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илмҳои филология тавсия менамояд.

Дар ҷаласа 11 нафар иштирок дошт

Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» - 11 нафар, «зид»-0, «бетараф»-0, 
қарори №6 аз 31.01.2022

Мудири кафедраи услубшиноси 
ва таҳрири адабӣ,

Тасдиқ мекунам
Сардори раёсати ДМТ

Ҷӯраева М.Р.

Тавқиев Э.Ш.


