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ХУЛОСАИ
кафедраи забоншиносӣ ва таърихи забони Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба 
номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ дар бораи рисолаи номзадии Кенҷаева 
Озодамо Убайдуллоевна дар мавзӯи «Феълҳои таркибии номӣ, 
хусусиятҳои морфологӣ ва лексикию маъноии онҳо дар насри бадеии 
Сотим Улуғзода» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
филологӣ, аз рӯйи ихтисоси 10.02.22 - Забонҳои мардумони кишварҳои 
хориҷии Аврупо, Осиё, Африқо, аборигенҳои Америко ва Австралия 
(забони тоҷикӣ)

Рисолаи номзадии Кенҷаева Озодамо Убайдуллоевна дар мавзӯи 
«Феълҳои таркибии номӣ, хусусиятҳои морфологӣ ва лексикию маъноии 
онҳо дар насри бадеии Сотим Улуғзода», барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмҳои филологӣ, аз рӯйи ихтисоси 10.02.22 - Забонҳои 
мардумони кишварҳои хориҷии Аврупо, Осиё, Африқо, аборигенҳои 
Америко ва Австралия (забони тоҷикӣ) дар кафедраи забони тоҷикӣ ва 
методикаи таълими они Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи 
Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ба анҷом расидааст.

Кенҷаева Озодамо Убайдуллоевна соли 1986 Институти педагогии 
шаҳри Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ (ҳозира Донишгоҳи 
давлатии Кӯлоб)-ро ба ҳайси омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷик 
хатм намуд ва дар литсейи №1-и шаҳри Кӯлоб ва Гимназияи «Боғи 
Ҳабиб»-и ноҳияи Муъминобод кору фаъолият намудааст.

Аз 01.09.2088 таҳти фармони №51§1 дар кафедраи забони тоҷикии 
Донишгоҳй давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ба ҳайси 
муаллим таъйин карда шуд.

28.12.2012 бо фармоиши №163§2 муаллима Кенҷаева Озодамо 
Убайдуллоевна ба ҳайси и.в. мудири кафедраи забони тоҷикӣ таъин 
карда шуд.

18.10.2013 таҳти фармони №41§1 бо хоҳиши худаш аз вазифаи 
ишғолкардааш озод ва ба сифати муаллимаи калони ҳамин кафедра 
мононда шуд.
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Кенҷаева Озодамо Убайдуллоевна бо фармоиши №33, аз 03.03.2014 
таълими ғоибонаи шуъбаи аспирантура дохил шуда, онро ба фармоиши 
№124, аз 24.04.2017 хатм намуд.

Дар давраи омода кардани рисола аспирант Кенҷаева Озодамо 
Убайдуллоевна ба ҳайси муаллимаи калони кафедраи забоншиносӣ ва 
таърихи забони Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи 
Рӯдакӣ кору фаъолият намудааст.

Роҳбари илмӣ Шакар Бобомуродов, номзади илмҳои филологӣ, 
дотсенти кафедраи забони муосири адабии тоҷикии Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон мебошад. Кафедра дар натиҷаи муҳокимаи рисолаи 
Кенҷаева Озодамо Убайдуллоевна чунин хулоса баровард:

Рисолаи Кенҷаева Озодамо Убайдуллоевна «Феълҳои таркибии 
номӣ, хусусиятҳои морфологӣ ва лексикию маъноии онҳо дар насри 
бадеии Сотим Улуғзода» таҳқиқоти комилу анҷомёфтаи илмист, ки 
дорои аҳамияти назарию амалӣ ва навгониҳо аст. Муаллиф пажӯҳиши 
пурмуҳтаво ва муфассалеро анҷом додааст, ки он дар шакли рисолаи 
илмӣ дар сатҳи хуби илмӣ таҳия гардидааст.

Рисолаи номзадии Кенҷаева Озодамо Убайдуллоевна дорои 
масъалагузориҳои ҷиддии илмӣ, хулосаю баррасиҳои далелнок ва 
натиҷагириҳои аниқ мебошад. Таҳқиқоти мазкур аҳамияти хоси 
назариявӣ ва амалӣ дорад. Дар рисола хусусиятҳои морфологӣ, 
лексикиву маъноии феълҳои таркибии номӣ (минбаъд -ФТН) бо таҳлилу 
таҳқиқи амиқ фаро гирифта шудааст.

Мубрамияти мавзӯъ: Омӯзиши осори хаттии адибон имкон 
медиҳад, ки нозукиҳои сарфу наҳв омӯхта шуда, захираи луғавии забони 
муосири тоҷикӣ муайян карда шавад. Таҳлилу баррасии забонӣ ва 
услуби эҷодии шоирону нависандагони давраҳои гуногун водор месозад, 
ки паҳлуҳои то ҳол таҳқиқнашудаи сару наҳву забони осори онҳо ба 
таври дақиқ омӯхта шаванд. Осори насрии адиби шинохтаи тоҷик Сотим 
Улуғзода аз ҷумлаи инҳо мебошад. Мубрамияти омӯзиши забони насри 
бадеии Сбтим Улуғзода аз он иборат аст, ки нависандагони тоҷик ҳамаи 
меъёрҳои забони адабиро ҳамеша бо забони умумихалқӣ дар асоси 
қонуну қоидаҳои забони адабии муосир риоя карда, рушду нумӯ 
додаанд.

Мақсади асосии рисола аз таҳлилу баррасии ҳаматарафаи 
хусусиятҳои морфологӣ, лексикиву маъноии ФТН иборат аст. Зимни 
ҳаллу фасл ва мақсаду вазифаҳои таҳқиқот муаллиф ба ақидаҳои 
забоншиносони шинохта, аз қабилӣ С.Ализода, Т.Зеҳнӣ, Ҳ.Бақозода, 
Б.Ниёзмуҳаммадова, Л.Бузургзода, А.З.Розенфелд, В.С.Росторгуева,
А.АКеримова, Ю.А.Рубинчик, Л.С.Пейсиков, Ш.Ниёзӣ, Ш.Рустамов, 
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Н.Маъсумӣ, Ҳ.Маҷидов, Б.Сиёев, А.Эшонҷонов, Б.Камолиддинов, 
С.Ҳалимиён, У.Аҳмадова, Т.Бердиева ва дигарон такя кардааст.

Дар рафти кор муҳаққиқ аз насри бадеии Сотим Улуғзода, аз ҷумла 
маводи асарҳои «Субҳи ҷавонии мо», «Фирдавсӣ», «Восеъ», «Навобод», 
«Пири ҳакимони Машриқзамин» ва «Ривояти суғдӣ»-и нависанда 
истифода бурдааст.

Дараҷаи омӯзиши мавзуъ: Аз омӯзишу таҳқиқи ҳамаҷонибаи 
китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълимӣ, рисолаву мақолаҳои илмии 
забоншиносон ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки дар забони 
адабии тоҷик аз давраҳои пеш то имрӯз корҳои назаррасу арзишманди 
ба феълҳои таркибии номӣ бахшида шуда анҷом ёфтаанд. Бо вуҷуди ин 
таҳқиқотҳое, ки дар илми забоншиносии тоҷик доир ба омӯзиши забон 
ва услуби ин ё он адиби тоҷик навишта шудаанд, чандон зиёд нестанд ва 
ё таҳқиқу таҳлили феълҳои таркибии номиро ба таври кофӣ дар бар 
намегиранд. Ибтидои чунин таҳқиқот ба устод Садриддин Айнӣ мансуб 
дониста мешавад, зеро аз байни олимони муосири тоҷик ӯ нахуст ба 
хусусиятҳои услубию лафзии ашъори Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абулқосим 
Фирдавсӣ, Абӯалӣ Ибни Сино, Саъдии Шерозӣ, Камоли Хуҷандӣ, 
Алишери Навоӣ, Зайниддин Маҳмуди Восифӣ, Абдулқодири Бедил ва 
дигар намояндагони барҷастаи адабиёти ниёгонамон диққат додааст. 
Минбаъ дар ин роҳ олимони забоншинос Н.Маъсумӣ «Забон ва услуби 
Аҳмади Дониш», Р.Ғаффоров «Забон ва услуби Р.Халил», Ш. Рустамо 
«Забон ва замон», Б.Камолиддинов «Забон ва услуби ҳикояҳои Ҳаким 
Карим», Х.Ҳусейнов «Забон ва услуби повести «Одина»-и С.Айнӣ», 
Р.П.Смирнова «Забони Таърихи Сиистон», Р.Хураев «Забони 
«Асрорултавҳид», М.Давлатова «Феълҳои сода дар «Зайн-ул-ахбор»-и 
Гардезӣ, С.Сабзаев «Забон ва услуби шоирони маорифпарвар», 
Б.Шарифов «Хусусиятҳои морфологии «Бадоеъ-ул-вақоеъ»-и Восифӣ», 
С.Ҳошимов «Хусусиятҳои луғавии «Гулистон»-и Саъдии Шерозй», 
С.Ҳоҷиев «Забони «Туҳфаи аҳли Бухоро»-и Мирзосироҷи Ҳаким», 
Н.Насимов «Калимасозии феъл дар забони насри Садриддин Айнӣ» 
таҳқиқоти арзишманди илмиро анҷом додаанд. Олимони номбурда дар 
баробари таҳқиқи хусусиятҳои забониву услубии асарҳои ҷудогона ин 
чунин ба масъалаи луғат, сарфу наҳв, аз ҷумла феълҳои то андозае 
чашмандозӣ кардаанд. Аммо оид ба феълҳои таркибии номӣ дар 
заминаи асарҳои бадеӣ рисолаву мақолаҳо ангуштшуморанд.

Маълум гардид, ки доир ба ФТН муҳаққиқон С.Ализода, Т.Зеҳнӣ 
ва Ҳ.Бақозода, Б.Ниёзмуҳаммадова, Л.Бузургзода, А.З.Розенфелд,
В.С.Росторгуева, А.АКеримова, Ю.А.Рубинчик, Л.С.Пейсиков, 
Ш.Ниёзӣ, Ш.Рустамов, Н.Маъсумӣ, Ҳ.Маҷидов, Б.Сиёев, А.Эшонҷонов, 
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Б.Камолиддинов, С.Ҳалимиён, Ӯ.Аҳмадова, Т.Бердиева ва дигарон 
зимни асарҳои илмиашон нуқтаҳои назари худро, ки дорои аҳамияти 
илмӣ ҳастанд, баён кардаанд. Аз олимоне, ки дар мавзӯи феъл рисолаҳои 
докторӣ ва номзадӣ дифоъ карданд. Пажӯҳишҳои И.В. Мошеев, 
М.Хабборова, С. Хоҷаева, Ш.Раҳимова, Ж. Гулназарова, М. Даминова,
С.Низомова, С. Ҳабибов, М. Бекназарова, М. Саидхоҷаева, Б. Раҳмонов 
ва дигаронро номбар кардан лозим аст.

Забоншиносони Эрон М. Баҳор, Ҳ. Фаррух ва П.Хонларӣ дар 
бораи феъли забони форсӣ тадқиқот гузаронидаанд, ки беҳтарин 
нуқтаҳояшон дар асарҳои забоншиносони тоҷик Б. Сиёев, Т. Зеҳнӣ, Б. 
Шарифов дарҷ гардидаанд. Аз муқоисаи онҳо маълум мегардад , ки 
тадқиқи феъл ва калимасозии он ҳам дар забони форсӣ ва ҳам дар забони 
тоҷикӣ монандӣ доранд. Ҳамчунин, ба тадқиқ ва таҳлили паҳлуҳои 
гуногуни феъл муҳақиқони эронӣ М. Муқаддам, А. Ғуломирзо, А. 
Содиқӣ, М. Ботинӣ, А. Таботабоӣ, В. Крмёр, М. Ашӯрӣ, У. Табибзода, 
М.Минуӣ, М. Садиқиён, Ғ. Юсуфӣ, М. Ядуллоҳ, X. Ҳасанзода, А. 
Содиқӣ ва дигарон низ машғул шудаанд.

Аз муҳаққиқони ғарбӣ-аврупоӣ низ корҳои 3. Вендлер, Г. Лич, Ф. 
Даниш, X. Вейренс, Р. Аллен ва дигаронро номбар кардан мумкин аст, 
ки ба ин ё он ҷиҳати феъл бахшида шудаанд. Аз байни ин корҳои илмии 
муҳаққиқони Ғарб мебоист аз тадқиқоти X. Веёренс ёдовар шуд, ки 
аввалин шуда доир ба феълҳои таркибӣ маълумоти муфассал додааст.

Забоншиносон ва шарқшиносони рус Н. Березин, К.Г. Залиман ва 
В.А. Жуковский, Е.Э. Бертелс, Л.С. Пейсиков, Ю.А. Рубинчик, Л.Н. 
Дорофеев, З.Б. Дзотзикова ва дигарон дар хусуси феъл мақола, аса рва 
рисолаҳо навиштаанд.

Мақсад ва вазифаҳои тадқиқ: Таҳқиқ ва омӯзиши феълҳои 
таркибии номӣ паҳлуҳои нав ба нви онҳоро дар ҷараёни нутқи хаттӣ ва 
шифоҳӣ равшан мекунад. моҳияти омӯзиши феълҳои таркибии номӣ 
имкон медиҳад, ки тарзи баёни муаллиф, ҳиссиёт ва ҳаяҷони гӯянда, 
тобишҳои маъноии эҳсосоти қаҳрамонҳои асарҳо амиқтару равшантар 
ба қалам дода шаванд.

Бинобар ин вазифаи асосии тадқиқотро ҳадафҳои зерин ташкил 
медиҳанд:

-дар шакли рисолавӣ таҳқиқ намудани феълҳои таркибии номии 
насри бадеии адиб;

-баррасӣ ва таҳлил кардани сатҳи омӯзиш ва доираи таҳқиқи 
феълҳои таркибии номӣ;

-муайян кардани сохтори морфологии феълҳои таркибии номӣ дар 
эҷодиёти нависанда;
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-тасниф кардани ҷузъҳои феълҳои таркибии номӣ дар осор;
-гузаронидани таҳлили луғавию маъноии феълҳои таркибии номӣ 

дар насри бадеии адиб:
-омӯхтани дараҷаи корбурди феълҳои таркибии номй дар насри 

бадеии навсианда;
-таҳқиқи сермаънои феълҳои таркибии номӣ дар насри бадеии 

Сотим Улӯғзода;
-муайян кардани маънои аслӣ ва маҷозии феълҳои таркибии номӣ 

дар насри бадеии нависанда;
-аниқ намудани дараҷаи серистеъмолӣ ва камистеъмолии феълҳои 

таркибии номӣ дар насри бадеии адиб;
-тасниф намудани феълҳои таркибии таърихи баромадашон аслӣ ва 

иқтибосӣ;
-натиҷагирӣ аз таҳлилу пажуҳиши хусусиятҳои сохторӣ ва 

маъноии феълҳои таркибии номӣ дар насри бадеии Сотим Улӯғзода.
Навгонии илмии тадқиқ: Тадқиқоти мазкур нахустин бор паҳлуҳои 

гуногуни ФТН-и насри бадеии Сотим Улӯғзодаро баррасӣ карда, 
хусусиятҳои морфологӣ, лексикию маъноии онҳоро рӯйи кор овардааст. 
Сабаби маҳз ФТН-ро таҳлил кардани муҳақиқ дар он аст, ки феъл ҳиссаи 
калонтарин ва муҳимтарини нутқ буда, дар захираи луғавии забони 
тоҷикӣ дорои мақоми барҷаста мебошад. Ваҷҳи дигари ба ин кор даст 
задани ӯ аз он иборат мебошад, ки дар забони адабии муосири тоҷикӣ 
ФТН микдоран ниҳоят зиёданд ва торафт инкишоф меёбанд, аз ин хотир 
таҳлилу омӯзиши пайвастаи онҳо барои инкишофи нутқи шифоҳию 
хаттии соҳибони забон ва омӯзандагони он тақозои замон аст. Боз як 
навгонии тадқиқот дар он дида мешавад, ки ФТН бағоят сермаҳсул ва 
серистеъмоланд, онҳо тобишҳои зиёди маъноиро ифода мекунанд, 
донистану бамаврид кор фармудани ФТН низ яке аз ҷиҳатҳои навгонии 
ин мавзӯъро ташкил медиҳад. Ва ниҳоят. Зимни таҳқиқи мисолҳои аз 
насри бадеии нависанда ба дастомада алоқаи сарфии байни ҷузъҳои 
феълҳои таркибии номӣ, ки боиси тағйир ёфтани маънои феъл аст, 
равшан мегардад. Чунин таҳлили мушаххас ва алоҳидаи ФТН дар осори 
адибон то ҳанӯз дар илми забоншиносии тоҷик ба тариқи бояду шояд 
амалӣ нагардидааст.

Аҳамияти назариявии рисола дар он аст, ки заминаи назариявии 
тадқиқоти диссертатсиониро китобҳои забоншиносӣ, грамматикаи 
академӣ, китобҳои дарсӣ ва корҳои илмӣ-тадқиқотии ба соҳаи сарф, 
хусусан ба феъл бахшида шудаи забоншиносони ватанӣ ва хориҷӣ 
ташкил медиҳанд. Арзиши илмии рисоларо сохтори он ва хулосаҳои ҳ?р 
як боб муайян мекунанд. Муайян намудани хусусиятҳои морфологӣ ва 
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лексикиву маъноии ҷузъҳои ФТН зимни таҳлили насри бадеии устод 
Сотим Улӯғзода аз боёфтҳои илмӣ ба шумор меравад.

Аҳамияти амалии рисола дар он зоҳир мешавад, ки рисолаи мазкур 
метавонад ҳамчун мавод барои пурра кардани боби «Феъл» дар нашри 
нави ислоҳшудаи грамматикаи забони тоҷикӣ, таҳияи китобҳои дарсӣ ва 
дастурҳои таълимӣ, рисолаҳо ва мақолаҳои илмӣ мусоидат намояд. 
Инчунин рисола метавонад дар рафти ҷамъоварӣ ва таҳияи луғатҳои 
дузабона (бисёрзабона), тафсирӣ, басомад, фарҳанги осори устод Сотим 
Улуғзода ва адибони дигар мавриди истифода қарор гирад. Ғайр аз ин 
рисоларо зимни омӯзиши хусусиятҳои забониву услубии эҷодиёти устод 
Сотим Улӯғзода ҳамчун мавод кор фармудан мумкин аст.

Апробатсияи натиҷаҳои асосии рисола. Матолиби асосӣ ва 
натиҷаҳои тадқиқоти диссертатсионӣ дар конфиренсияҳои илмиву 
амалии ҷумҳуриявӣ зимни 5 маърӯза ва 6 мақолаи илмӣ иброз ва нашр 
карда шудааст. Аз ҷумла, дар маҷаллаҳои илмии ба Феҳристи КОА-и 
Вазорати илм ва инноватсияи Федератсияи Риссия дохилшаванда 4 
мақола интишор ёфтааст. Рисолаи мавриди назар дар ҷаласаи кафедраи 
забони тоҷикӣ бо методикаи таълими он дар Донишгоҳи давлатии 
Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ ва муҳокима ва барои дифоъ 
тавсия дода шудааст.

Мақолаҳои нашршуда:
1. Ҳамнишинии ҷузъи номӣ ва феълии феълҳои таркибии номӣ (аз рӯйи 

маводи романи «Фирдавсӣ»-и Сотим Улуғзода)//Паёми ДМТ, 2013, 
№4\3. (113). 2013.-С. 90-92;

2. Қолабҳои сохташавии ҷузъи номию феълии феълҳои таркибии номӣ 
дар асарҳои Сотим Улӯғзода//Паёми ДМТ, 2016. №4\2. (199). -С.75- 
80;

3. Бо исм ифода шудани ҷузъи номии феълҳои таркибӣ (дар асарҳои 
устод Сотим Улӯғзода) \\ Паёми ДМТ, 2018. №7. -С.33-37;

4. Феълҳои таркибии номӣ дар романи «Восеъ» ва «Фирдавсӣ»-и 
Сотим Улуғзода (аз рӯйи маводи романи «Фирдавсӣ» ва «Восеъ»-и 
Сотим Улуғзода)//Паёми ДМТ. 2019. №8. -С.56-61.
Конференсияҳои илмиву амалии ҷумҳуриявӣ. Роҷеъ ба сохтори ҷузъи 

номии феълҳои таркибӣ (дар осори С.Улуғзода). Российско -Таджикский 
(Славянский) университет (26-27 октябри соли 2018).

Рисолаи Кенҷаева Озодамо Убайдуллоевна «Феълҳои таркибии 
номӣ, хусусиятҳои морфологӣ ва лексикию маъноии онҳо дар насри 
бадеии Сотим Улуғзода» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
филологӣ, аз рӯйи ихтисоси 10.02.22 - Забонҳои мардумони кишварҳои 
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хориҷии Аврупо, Осиё, Африқо, аборигенҳои Америко ва Австралия 
(забони тоҷикӣ) тавсия дода мешавад.

Хулоса, диссертатсияи Кенҷаева Озодамо Убайдуллоевна барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзадии илмҳои филологӣ дар мавзуи 
«Феълҳои таркибии номӣ, хусусиятҳои морфологӣ ва лексикию маъноии 
онҳо дар насри бадеии Сотим Улуғзода» пешниҳод шудааст, барои 
дифоъ тавсия дода мешавад. Автореферат (фишурда) ва таълифоти 
муаллиф мазмуни диссертатсияро инъикос мекунад. Дар ҷаласаи 
кафедраи забоншиносӣ ва таърихи забони Донишгоҳи давлатии Кӯлоб 
ба номи Абуабдулоҳи Рӯдакӣ қабул гаштааст.

Дар ҷаласа 35 нафар ҳузур дошт. Натиҷаҳои овоздиҳӣ: «тарафдор»- 
35 нафар, «зид»-нест, «бетараф»- нест, протоколи №4 аз 15 апрели соли 
2021.

Раис, мудири кафедраи забоншиноси ва
таърихи забон, доктори илмҳои филологи,
профессор:

Котиб, ассистент:

Ҷумъахон Алими

Сайдалиева Сарварбӣ

Имзои мудири кафедраи забоншиноси ва таърихи забон,
доктори илмҳои филологӣ, профессор Ҷ. Алимӣ ва 
котиби ҷаласа Сайдалиева С-=£>£> тасдиқ 
мекунам, сардори ркқмй 
ба номи Абӯабдуллоҳи
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