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муқарризи расмӣ ба диссертатсияи номзадии Халиков Масъудҷон 
Ғафурович дар мавзуи «Муродифот дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» 
барои дарёфти дарацаи илмии номзади илми филология аз рӯйи 
ихтисоси 10.02.01 - Забони точикй

Диссертатсияи Халиков Масъудҷон Ғафурович ба мавзуи муҳим, яъне 
баррасии муродифот дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» бахшида шудааст. 
Ба назари мо, таълифи чунин рисола дар даврони соҳибистиқлолии 
давлат ва густариши бештар ёфтани забони давлатӣ иқдоми саривақтист. 
Итминони комил дорем, ки таълифи диссертатсияи мазкур дар тарҳи 
масъала ва ҳалли баъзе мушкилоти забоншиносии тоҷик мусоидат 
мекунад.

Мавзуъ ва мазмуну муҳтавои диссертатсияи Халиков Масъудҷон 
Ғафурович ба доираи мавзуъ ва масъалаҳои таҳқиқӣ, ки дар шиносномаи 
ихтисоси илмии 10.02.01 - Забони тоҷикй таъин шудаанд, комилан 
мувофиқат мекунад.

Дар замони соҳибистикдолй аз ҷониби муҳаққиқони ватанй дар 
заминаи «Тарҷумаи Тафсири Табарй», чи аз нигоҳи забонй ва чи адабй, 
корҳои арзишманди илмй ба анҷом расидааст, вале оид ба муродифот ва 
муродифоти ҷуфту пайиҳам ҳанӯз таҳқиқи ҷудогона ва қобили мулоҳиза 
сурат нагирифтааст. Бинобар ин, иқдоми унвонҷӯ Халиков Масъудҷон 
Ғафурович, ки дар диссертатсияи мавриди назар муродифот ва 
муродифоти ҷуфту пайиҳамро дар ин асари арзишманд мавриди таҳлили 
густурдаи забоншиносй қарор додааст, шоиста ва қобили таҳсин арзёбй 
мешавад. Ҳарчанд пажуҳиши унвонҷӯ дар шинохти муродифот ва 
муродифоти ҷуфту пайиҳам дар заминаи як асар сурат гирифта бошад 
ҳам, вале аз мутолиаи диссертатсия бармеояд, ки он як таҳқиқи анҷомёфта 
дар самти муродифшиносии тоҷик мебошад. Зеро унвонҷӯ бо такя ба 
пажуҳишҳои ватаниву хориҷй тавонистааст дар робита ба муродифот ва 
навъҳои гуногуни он назарҳои арзишманд пешниҳод намояд.

Илова бар ин, пажуҳиши мазкур маводи арзишманде барои 
муҳаққиқони риштаи таърих ва лексикологияи забони тоҷикй баҳри 
шинохти забони порей ва дарй дар намунаи нахустин тарҷума ва тафсири 
Қуръон - «Тарҷумаи Тафсири Табарй» шуда метавонад.

Навгонии диссертатсия, пеш аз ҳама, дар он ба мушоҳида мерасад, ки 
унвонҷӯ дар асоси «Тарҷумаи Тафсири Табарй» худудан Т1 силсилаи 



муродифҳои луғавӣ ва 460 муродифи ҷуфтро гирдоварӣ намуда, онҳоро аз 
нигоҳи луғавию маъной ва сохторию калимасозй мавриди баррасй қарор 
додааст. Нуктаҳои илмии барои ҳимоя пешниҳодшуда дар диссертатсия 
муваффақона ҳаллу фасл гардидаанд. Инчунин, хулосаҳои илмии 
бадастомадаи диссертатсияи мазкур имкон дорад барои навиштани 
китобҳои дарсй ва васоити таълимй доир ба таърихи забони адабй ва 
лексикологиям забони тоҷикй истифода бурда шавад ва барои 
гузаронидани курсу семинарҳои махсус дар факултетҳои филология ва 
шарқшиносии макотиби олй хидмат намояд.

Дараҷаи эътимоднокии таҳқиқи мавриди назар ба дақиқ будани 
маълумот, фаровонии ҳаҷми маводи таҳқиқотй ва коркарди натиҷаҳои 
бадастомада ва ҳаҷми интишорот алоқаманд мебошад. Хулоса ва 
тавсияҳое, ки дар асоси тахдили илмии натиҷаҳои таҳқиқи назариявй ва 
амалй пешниҳод шудаанд, муътамад ва қобили пазириш мебошанд.

Аҳаммияти илмии таҳқиқ дар он зоҳир мегардад, ки бори нахуст 
сайри луғавию таърихии муродифоти луғавй ва ҷуфту пайиҳам, маълуму 
мушаххас намудани заминаҳои пайдоишу ташаккули муродифҳои луғавй 
ва ҷуфт, сохтори муродифҳои ҷуфт ва сохти таркибии вожаҳои муродифй 
дар «Тарҷумаи Тафсири Табарй» аз нигоҳи маъно, баромад, сохтор, 
ҳамнишинй ва тобишҳои семантикии онҳо мавриди баррасии илмй қарор 
гирифтааст. Дар диссертатсия ба решашиносии бархе аз вожаҳои 
муродифй низ таваҷҷуҳи хос зоҳир гардидааст.

Аҳаммияти амалии пажуҳиши анҷомёфта дар имкони корбасти 
натиҷаҳои он ҳангоми омӯзиши лексикаи забони тоҷикй, таҳияи китобҳои 
дарсии таърихи забони адабии форсй-тоҷикй, инчунин, дар таҳияи 
фарҳангу луғатномаҳо ба назар мерасад. Илова бар ин, муродифоти 
луғавй ва ҷуфте, ки аз ҷониби унвонҷӯ дар диссертатсия ба он ишора 
рафтааст, ба сифати луғатнома шоистаи нашр мебошад.

Сохтори диссертатсия вобаста ба мақсаду моҳияти мавзуи мавриди 
таҳқиқ тарҳрезй шуда, аз муқаддима, се боб, нуҳ фасл, хулоса ва рӯйхати 
адабиёт иборат аст.

Дар муқаддимаи диссертатсия (с. 4-13) масъалаҳои асосии таҳқик 
асоснок гардида, дар бобати мубрамии мавзуи таҳқиқ, дараҷаи омӯзиши 
мавзуъ, ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқ, навгониҳои илмй, моҳияти назариявй 
ва амалии таҳқиқ, нукоти асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда ва дигар 
қиСматҳои анъанавй ба таври фишурда сухан меравад.



Боби аввали диссертатсия «Сайри таърихии истидоҳи муродиф ва 
мутародиф дар забоншиносии тоцик» ном дошта, аз се фасл ва чор 
зерфасл иборат мебошад.

Фасли аввали боби якум «Муродиф: аз лугат то истилоҳ» унвон 
дошта, дар он дар бораи мавқеи истифодаи истилоҳи муродиф ва 
мутародиф дар забон ва забоншиносии тоҷик, ки перомуни он аз ҷониби 
забоншиносони ватанй ва хориҷӣ ақидаҳои гуногун ироа таштааст, 
муаллиф изҳори ақида намуда, мавқеи истифодаи истилоҳи муродиф ва 
мутародифро дар забоншиносии тоҷик бо сайри таърихии онҳо тавзеҳ 
додааст.

Фасли дуюми боби аввали диссертатсия «Муродиф ва навъҳои он» 
ном дорад. Дар ин фасл таърифи муродиф аз ҷониби забоншиносони 
ватанию хориҷӣ баррасй гардида, андешаҳои забоншиносон низ дар 
мавриди мутлақ будан ва набудани муродифҳо оварда шудааст. Инчунин, 
муаллиф дар фасли дуюми боби якум зерфаслҳоеро дар мавзуи 
«Силсилаи муродифй», «Фарқи муродифҳо аз гунанокии вожаҳо» ва 
«Рох;ҳои пайдоиши муродифҳо» мухтас намуда, дар мавриди ҳар кадоме 
аз ОНҲО андешаронй намудааст

Фасли сеюми диссертатсия «Муродифҳои чуфт ва воситаи алоқаи 
ОНҲО» ном дорад. Дар ин фасл қайд метардад, ки корбурди пайдарпайи 
муродифҳо, ки дар забон муродифҳои ҷуфт номбар мешаванд, мавқеи 
назаррас дорад. Унвонҷӯ дар фасли мазкур ба баррасии таърихи омӯзиши 
муродифҳои ҷуфт дар забоншиносй пардохта, мавқеи истифодаи 
ИСТИЛОҲИ мазкурро дар забоншиносй муайян кардааст.

Боби дуюми диссертатсия «Тарцумаи Тафсири Табарй" - манбаи 
муҳимми муродифҳои ҷуфт» (с. 39-102) ном дошта, яке аз бахшҳои 
асосии диссертатсияро ташкил медиҳад. Дар ин боб аз ҷониби унвонҷӯ 
ҷойгоҳи муродифоти асар нишон дода шуда, 72 силсилаи муродифй аз 
рӯйи мавзуь чудо карда шудааст, ки ҳар кадом дар зерфаслҳои алоҳида 
мавриди шарху баррасии лингвистй қарор гирифтааст.

Дар фасли аввали ин боб зери унвони «Тарчумаи Тафсири Табарй» 
ва ҶОЙГОҲИ муродифҳо дар он» тахдили омории муродифот анҷом 
пазируфта, унвонҷӯ ба натиҷае расидааст, ки тариқи интихоби эҳтимолй 
тахминан аз 405 800 вожаи 7- ҷилди асар (бо дарназар гирифтани ибора ва 
ҷумлаҳои арабй), ки аз 1 518 саҳифа иборат аст, муродифоти луғавй дар 



қисмати тарҷумавии асар каме бештар 13,4 фоиз ва дар қисмати тафсирии 
он 13,1 фоиз истифода гаштаанд.

Инчунин, унвонҷӯ дар фасли мазкур оид ба баромади забонию 
сохтории муродифҳо дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» маълумот дода, 
дар қисмати баромади забонии муродифҳо бошад, вожаҳои муродифии 
содаи форсӣ ва арабиро интихоб ва баррасӣ намудааст. Дар фасли мазкур 
дар мавриди бо роҳи вожасозй (пешванд, миёнванд, пасванд ва метафорй) 
сохта шудани муродифҳо низ маълумот додааст.

Дар фасли дуюми боби дуюм, ки «Таснифи мавзуии муродифоти 
луғавии асар» ном дорад, муаллиф ПТ силсилаи муродифҳои луғавиро аз 
«Тарҷумаи Тафсири Табарй» ҷудо намудааст, ки аз он 26 адад силсилаи 
муродифй ба мавзуъҳои динй, 15 адад ба инсон, аъзои бадани ӯ, 11 адад ба 
сохди нуҷум ва дигар касбу хунарҳо, П адад ба ҳайвоноту ҳашарот, 5 адад ба 
унвони ШОҲЙ ва сипоҳй ва 8 адад ба мавзуъҳои дигар бахшида шудааст, ки 
дар маҷмуъ, 194 вожаи муродифиро ташкил медиҳанд.

Дар зерфасли «Муродифҳои луғавии марбут ба дин» унвонҷӯ ба 
натиҷае расидааст, ки бахши зиёди вожаҳои муродифии асарро вожаҳои 
динй ташкил менам оянд. Силсилаи вожаҳои муродифҳои динй дар 
натиҷаи тарҷумаи вожаҳои динй аз арабй ба форсй ва сохтани вожаҳои 
ДИНИИ форсй ба миён омадаанд. Дар зерфасли мазкур, ҳамчун намуна 
танҳо 26 силсилаи муродифҳои динй мавриди баррасй қарор дода 
шудааст, ки дар маҷмуъ, 74 вожаи муродифиро ташкил менамояд.

Дар зерфасли «Муродифоти луғавии марбут ба инсон, аъзои 
бадани Ӯ ва хешовандй» барои намуна 15 силсилаи муродифй оварда 
шудааст, ки 40 вожаи муродифиро ташкил менамояд.

Зерфасли «Муродифҳои луғавии марбут ба илми ситорашиносй 
ва дигар касбу ҳунарҳо» 11 силсилаи муродифиро фаро мегирад, ки аз 26 
вожаи муродифй иборат аст. Аз ин 6 силсила ба илми нуҷум ва 5 силсила 
ба дигар касбу хунарҳо тааллуқ дорад.

Дар зерфасли «Муродифҳои луғавии марбут ба ҳайвоноту 
ҳашаротҳо» П силсилаи муродифй оварда шудааст, ки аз он 4 силсила ба 
ҳайвонот, 2 силсила ба ҳашарот ва 1 силсила ба хазандагон тааллуқ дошта, 
дар маҷмуъ, 16 вожаи муродифиро ташкил менамоянд.

Зерфасли «Муродифҳои луғавии марбут ба унвони шоҳй 
сипоҳй» дорой 5 силсила муродиф аст.
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Дар зерфасли «Дигар муродифҳои луғавӣ» дар бораи 8 сил сил а 
муродиф маълумот дода шудааст.

Боби сеюмн диссертатсия «Муродифҳои ҷуфт ва пайиҳам» (с. 103
142) иом дошта, аз чор фасл иборат аст.

Дар фасли аввали боби сеюм таҳти унвоыи «Корбурди муродифҳои 
ҷуфт дар «Тарҷумаи Тафсири Табари» ҷойгоҳи муродифҳои ҷуфт дар 
Тарҷумаи Тафсири Табари» иишол дода шудааст.

Унвоиҷӯ ҳангоми баррасии асар тақрибаы 460 адад муродифи ҷуфт 
пайдо кардааст, ки ин аз мавқеи хоса доштани муродифҳои ҷуфт дар ин 
асар хабар медиҳад. Аз 460 муродифи ҷуфт 208 адад дар тарҷумаи оёти 
қуръонй ва 234 адад дар тафсири онҳо ба кор рафтааст, ки аз ин теъдод 18 
адад муродифи чуфт, хам дар тарҷумаи Қуръон ва ҳам дар тафсири он, 
баробар истифода гаштааст ва он дар диссертатсия дар ҷадвал нишон дода 
шудааст.

Дар фа ели дуюм «Баромади забонии муродифҳои ҷуфт дар 
Тарҷумаи Тафсири Табари» масьалаҳои баромади муродифҳои ҷуфт

таҳкиқ гардида, унвонҷӯ ҳангоми баррасии онҳо дар асар чунин баромади 
забонии муродифҳои ҷуфтро муайян намудааст: арабй-тоҷикй (143 адад), 
ТОҶИКӢ-ТОҶИКӢ (144 адад), тоҷикӣ-арабӣ (95 адад), арабй-арабй (49 адад), 
тоҷикӣ-омехта (7 адад), омехта-тоҷикй (16 адад), арабй-омехта (2 адад), 
омехта (5 адад).

Дар фасли сеюми ин боб оҳаигнокй ва ҳамвазнии муродифҳои ҷуфт 
таҳқиқ гардида, муродифҳои ҷуфт аз рӯйи сохтор, ҳамнишинй ва 
муносибати байни вожаҳои муродифияшон дар Ь зерфасл тахдили 
лингвистӣ шудаанд.

Фасли чоруми
алоқаи онҳо» ном дошта, дар бораи муродифҳои паймҳам 
алоқам онҳо маълумот дода шудааст. Ба андешаи унвонҷӯ вожаҳои 
муродифме, ки 
пайиҳам ба ҳисоб мераванд.

Дар кисмати хулоса натиҷагириҳои муаллифи диссертатсия аз 
таҳқиқи дар ин замина анҷомдодан ӯ баён гардида, оид ба истифодаи 
а малин онҳо тавсияҳои муфид иешниҳод шудааст.

Аз рӯйи мавзуи диссергатсия муаллиф 9 мақолаи илмй, аз ҷумла 6 
мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-м назди Президенти ҶТ ба 
табъ расоиидааст. Ҳамзамон, унвончӯ нукоти асосии мавзуи таҳқиқро дар

«Муродифҳои пайиҳам ва воситаи
ва воситаи

боби сеюм

бе пайвандаки пайвасткунандаи -у меоянд, муродифҳои



илми мақолаҳои
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конференсияҳо ва семинарҳои гуногуни илмию амалии донишгоҳию 
ҷумхуриявй дар шакли маъруза пешниҳод кардааст. Дар интишорот 
натиҷаҳои асосӣ, хулосаи таҳқиқот ва тавсияҳои муаллиф инъикос 
ёфтаанд,

Автореферати диссертатсия, гузоришҳои илмй ва 
бачопрасонидаи Халиков Масъудҷон Ғафурович мухдавои 
диссертатсияро инъикос намуда, аз салоҳият ва лаёқати баланди илмии 
довталаби дараҷаи илмй гувоҳй медиҳанд.

Дар баробари дастовардҳои назаррас диссертатсия аз нуқсону 
норасоиҳо низ орй нест, ки ба пиндори мо рафъи баъзе аз онҳо дар 
фаъолияти минбаъдаи илмии муаллиф аз манфиат холӣ нахоҳад буд. Аз 
ҷумла, дар диссертатсия чунин камбудиҳо ба назар расид:

1. Мавқеи шахсии унвонҷӯ дар робита ба бархе масъалаҳо норӯшан 
аст. Масалан, дар мавриди таҳқиқи муродифҳо дар забоншиносии 
ҳам давраи классикй ва ҳам замони муосир унвонҷӯ андешаҳои 
донишмандонро меорад, вале мавқеи худро дар робита ба он 
равшан наменамояд, дар ҳоле ки баёни мавқеъ, чи розй будан ба 
андешаи диғар донишмандон ва чи зид будан ба онҳо, арзиши кори 
илмиро бештар мекунад.

2. Дар боби сеюми диссертатсия муҳаққиқ оид ба масъалаи 
муродифҳои ҷуфт ва пайиҳам дар 'Тарҷумаи Тафсири Табари" 
муфассалу мудаллал сухан ронда бошад ҳам, вале масоили 
баррасишаванда дар бахши хулоса бештар тавзеҳ дода нашуда, 
андешаҳо ҳамаҷиҳата хулоса нагардидаанд.

3. Ҳарчанд дар навиштани диссертатсмя талаботи ахири имло риоя 
шуда бошад ҳам, вале дар он ҳанӯз баъзе ғалатҳои услубй, имлой ва 
техникиву китобат ба чашм мерасанд 6, 7Д5, Т2., Т7, 30, 96, 98 ва 
ғамра).

4. Китобномаи диссертатсияро мутобиқ ба талаботи КОА-и назди 
Президенти Ҷумхурим Тоҷикистон ислоҳ бояд намуд.

Норасоиҳои дар диссертатсия ҷойдошта ҷузъӣ буда, ҳеҷ гоҳ муҳтавои 
диссертатсияро коста намегардонанд.

Диссертатсияи Халиков Масъудҷон Ғафурович бо ихтисоси
интихобнамудаи муаллиф мувофиқат менамояд. Мавзуи диссертатсия ва мазмуну 
муҳтавои он ба доираи мавзуъ ва масъалаҳои таҳқиқӣ, ки дар шиносномаи 
ихтисоси илмии 10.02,01 - Забони тоҷикй таъйин шудаанд, комилан мувофиқат 
мекунад.

илмии



Диссертатсияи Халиков Масъудҷон Ғафурович дар мавзуи «Муродифот дар 
«Тарҷумаи Тафсири Табарй» кори илмй-таҳқиқии анҷомёфта ба ҳисоб рафта, ба 
талаботи бандҳои 31-35-и Тартиби додани дараҷаҳои
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти № Tbl тасдик
шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади 
ИЛМҲОИ филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикй мебошад.

илмй, ки бо Қарори

Муқарризи расмй;
Доктори ИЛМҲОИ филология, 
профессор, мудири кафедраи 
забонҳо ва фанҳои гуманитарии 
Филиали Донишгохи миллии 
таҳқиқотии технологи “МИСиС” 
дар ш. Душанбе 'z Нозимов А. А.

“02” декабри соли 2022.

Суроға: 734042, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ш.Душанбе, кучаи Назаршоев, 1. 
Филиали Донишгоҳи миллии 
таҳқиқотии технологй “МИСиС” 
дар ш.Душанбе
Почтаи электронӣ: aa.nozimov@mail.ru
Тел.: (+992) 900822882

Имзои д.и.ф., црр^^б^Нозимов А.А.-ро 
тасдиқ мекунам^*^ '
Сардори ш<^а^н_кадрҳои ДДМТ “МИСиС”
дар 1 Зарипова М.А.

“02” декабрӣ№рли 2022
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