
ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ ба рисолаи номзадии Халиков Масъудҷон Ғафурович 

дар мавзуи «Муродифот дар «Тарҷумаи Тафсири Табарй» барои 

дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз руйи ихтисоси 

10.02.01 - Забони тоҷикй

Диссертатсияи Халиков Масъудчон Ғафурович ба яке аз 

мавзуъҳои муҳимми забоншиносй таҳкики маъной ва сохтории 

муродифот, махсусан муродифоти лугавй ва чуфту пайиҳам, дар яке 

аз гаронарзиштарин мероси насрии точикон «Тарчумаи Тафсири 

Табарй» бахшида шудааст. Муродифот яке аз манбаъҳои асосии ганй 

гардонидани забои, ба вижа таркиб ё фонди лугавии он буда, 

беҳтарин воситаи баён барои тобишҳои маъноии мафҳум ва ҳолату 

руҳияи шахе ба шумор мераванд ва барои роҳ надодан ба такрори 

бемавқеи калимаву таъбирҳо, саҳеҳию равшании фикр ва тафсиру 

тафҳими калимаҳову таъбирҳо ба нависандаву гӯянда кумак 

мекунанд. Асари мазкур ганчинаи бебаҳои муродифот ба хисоб 

меравад.

Дар мавриди муродифоти лугавй ва таснифоту мавзуъбандии 

ОНҲО аз чониби забоншиносони форсу точик як қатор асарҳои илмй 

офарида шуда бошад ҳам, ҳанӯз масъалаҳои зиёде дар робита ба ин 

падидаи забонй ниёз ба пажуҳиш дорад. Аз чумла, истифода ва 

мавкеи муродифот дар «Тарчумаи «Тафсири Табарй», ки ифодагари 

марҳилаи муҳимме дар забони форсии точикй мебошад, мавриди 

омӯзиш карор дода нашудааст.

Навгонии диссертатсионй, пеш аз ҳама, он аст, ки дар он бори 

нахуст дар забоншиносии точик бевосита муродифҳои лугавй ва 

чуфту пайиҳам, инчунин, сохтори таркибии калимаҳои муродифию 

муродифоти чуфту пайиҳам ва чойгоҳу мавкеи истифодаашон дар 

«Тарчумаи Тафсири Табарй» мавриди таҳкиқи монографй карор 

гирифтааст. 1



таҳқиқоти судманд анҷом дода, сохтор, анвои

Таҳқиқоти диссертатсионй аз муқаддима, се боб, нуҳ фасл, 

хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат мебошад.

Ба Халиков Масъудчон Ғафурович муяссар гаштааст, ки дар 

мавриди муродифоти лугавй ва чуфту пайиҳами асари мазкур 

пайдоиш ва

муродифот, воситаи алоқа, ҳамнишинии калимахои муродифй, 

мутобиқати вожагони муродифй дар вазну қафия, фарқияти 

муродифоти чуфт аз чуфтвожаҳову такрорвожаҳо, пайдоиш ва 

истифодаи ИСТИЛОҲИ муродиф ва гунаҳои он дар забоншиносии форсу 

точик ва ба ин монанд масъалаҳои мубрамро баррасй намояд. 

Инчунин, диссертант тавонистааст бо истифода аз фарҳангномаҳо ва 

дигар сарчашмаҳои илмии муътамад этимология ва таърихи 

баромади бештари калимаҳои муродифиро нишон диҳад.

Боби аввали диссертатсия «Сайри таърихии истилоҳи муродиф 

ва мутародиф дар забоншиносии точик» ном дошта, аз се фасл - 

«Муродиф: аз лутат то истилоҳ», «Муродиф ва навъҳои он» ва 

«Муродифхои чуфт ва воситаи алоқаи онҳо» иборат аст. Дар фасли 

якум диссертант тавонистааст, ки истилоҳоти муродиф, мутародиф

ки

ва синонимро таҳқиқ намуда, таърихи паидоиши ин истилоҳот ва 

мавқеи истифодаи онҳоро дар забоншиносй, махсусан забоншиносии 

тоҷику форс ва араб, ба хубй нишон диҳад. Дар фасли дуюм навъҳои 

муродифоте, ки аз чониби забоншиносони ватанию хориҷӣ ироа 

гаштаанд, андешаронй намуда, дар охир ба хулосае меояд, 

муродифот ду навъ - лугавй ва грамматикй, мешаванд. Дар фасли 

сеюм бошад, диссертант дар мавриди воситаи алоқаи муродифоти 

чуфт, ки пайвандаки пайвасткунандаи -у мебошад, таҳқиқоти 

муфассали илмй анчом додааст.

Боби дуюми диссертатсия «Тарчумаи Тафсири Табарй» - манбаи 

муҳимми муродифхои чуфт» ном дошта, аз ду фасл

Тафсири Табарй» ва чойгохи муродифхо дар он» ва «Таснифи мавзуии 

«Тарчумаи
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муродифоти лугавии асар», иборат аст. Дар фасли якум диссертант бо 

усули ЭҲТИМОЛӢ муродифоти лугавии асарро ҳисоб карда, омори онро 

дар ҷадвалҳо нишон додааст. Муаллифи диссертатсия дар ин фасл ба 

хулосае омадааст, ки аз 405 800 калимаи 7 ҷилди асар (1518 сахифа) 

зиёда аз 13 % онро муродифот ташкил менамояд. Инчунин, муаллиф 

дар фасли мазкур оиди баромади забонй ва сохтории муродифоти 

лугавии асар низ маълумот додааст. Фасли дуюми боби дуюмро 

бошад, диссертант ба таснифи мавзуии муродифоти лугавй бахшида, 

дар он 72 силсилаи муродифиро, аз кабили силсилаи муродифоти 

динй; инсон, аъзои бадани ӯ ва хешовандй, илми ситорашиносй ва 

дигар касбу ҳунарҳо; ҳайвонот ва ҳашарот; унвони шоҳй ва сипоҳй; 

дигар муродифоти лугавй мавзуъбандй кардааст. Дар байни ин 

силсилаи муродифй зерфасли «Муродифҳои лугавии марбут ба дин» 

мавкеи асосй дошта, дар он 26 силсилаи муродифй таҳлилу баррасй 

гаштааст.

Боби сеюми диссертатсия «Муродифҳои ҷуфт ва пайиҳам» ном 

дошта, аз чор фасл - «Корбурди муродифхои ҷуфт дар «Тарчумаи 

Тафсири Табарй», «Баромади забонии муродифхои чуфт дар 

«Тарчумаи Тафсири Табарй», «Охангнокй ва хамвазнии муродифхои 

чуфт», «Муродифхои пайихам ва воситаи алоқаи онхо», таркиб 

ёфтааст. Дар фасли якум диссертант дар натиҷаи таҳқиқоти 

муродифоти ҷуфти асар аз он тахминан 460 муродифи чуфтро чудо 

кардааст. Муаллиф муродифоти чуфтро аз чихати сохтор, мавқеи 

истифодаашон дар асар, воситаи алоқа, вазн, қофия, теъдоди ҳичохо 

ва хамнишинй баррасй карда, омори онҳоро бо чадвал нишон 

додааст. Дар ин фасл муродифоти чуфт ба муродифоти чуфти 

устувор ва ноустувор чудо гардида, муаллифи диссертатсия ба 

муродифоти устувор хусусияти рехтагй додааст. Ба андешаи 

муаллиф, муродифоти чуфти ноустуворй асар муродифоти чуфтеанд.

•ки сохтори дохилиашон дар натиҷаи ҷоииваз кардани калимаҳои 3



пасванд ваартиклимуродифй, артикли номуайянию пасванд гирифтан 

номутобиқатии вазнию ҳиҷоӣ тағйир меёбад. Фасли дуюм ба 

баромади забонии муродифоти ҷуфт бахшида шудааст, ки асосан аз 

ду забои: тоҷикӣ ва арабй, иборат мебошад. Натиҷаи таҳқиқоти 

муаллиф нишон медиҳад, ки баромади муродифҳои ҷуфти асар 

ТОҶИКӢ-ТОҶИКӢ, тоҷикй-арабй, арабй-арабй, арабй-тоҷикй буда, ин 

туна муродифот бо роҳи усули омехта низ дар асар сохта шудаанд. 

Натиҷагирии диссертант ба он хулоса мешавад, ки аз 460 муродифи 

чуфти асар дар 317 адади он калимаҳои арабй накш доранд. Фасли 

сеюми асарро муаллиф ба оҳангнокй ва ҳамвазнии муродифоти чуфт 

бахшида, мутобиқати калимаҳои муродифии муродифоти чуфтро аз 

руйи ҲИЧОҲОИ ОНҲО баррасй намуда, ба хулосае меояд, ки муродифоти 

чуфте, ки калимаи якуми муродифияшон аз калимаи дуюм 

камҳичоянд, бештар буда, теъдодашон ба 199 адад мерасад. Муаллиф 

натичагириҳои хешро дар бо усули оморй дар чадвалҳо нишон 

додааст. Инчунин, муаллиф ҳамвазнй ва кофиянокии калимахои 

муродифии муродифоти чуфтро, ки ба нудурат истифода шуда бошад 

хам, баррасй карда, бо мисолхои равшан нишон додааст. Фасли 

чоруми асар дар бораи муродифоти пайихам маълумот медихад. Ба 

андешаи муаллифи диссертатсия, муродифоте, ки ба воситаи алоқаи 

пайваст (ва), алокаи изофй (-и), алоқаи хамрохй ва калимаи яъне 

сохта шудаанд, муродифоти пайихам ба шумор мераванд.

Аз мутолиаи диссертатсия бармеояд, ки диссертант ба тамоми 

пахлухои мавзуи мавриди пажухиш ошной дошта, дар робита ба ин ё 

он пахлуи масъала фикри мустақили худро дорад.

Арзишу ахамияти мухимми илмй ва амалй доштани муродифот 

дар таъини конунмандихои муродифхои забони точикй, ташаккул ва 

такомули таърихии онхо, инчунин, омузиши мархиллахои таърихии 

рушди забони точикй мухим арзёбй гардида, хулосахои назарии 

тахкиқ, хамчунин, имкон дорад, дар баррасии муродифхои давраи 4



нави ташаккули забони тоҷикӣ мавриди корбурд қарор дода шавад. 

Маводи таҳқиқии мазкур зимни гузаронидани семинару курсҳои 

алоҳидаи махсуси вожашиносии таърихи, таърихи забони тоҷикй, 

таърихи забони адабии тоҷик дар факултетҳои филологии 

донишгоҳу донишкадаҳои олӣ хидмат хохад намуд. Дар баробари ин, 

маводи диссертатсияро метавон зимни таҳияи «Фарханги «Тарҷумаи 

Тафсири Табарй» истифода намуд.

Диссертант вобаста ба мавзуъ 9 мақола, аз ҷумла б макола дар 

маҷаллахои тақризшавандаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба нашр расонидааст. Инчунин, диссертант нуктаҳои 

мухимми мавзуи таҳқиқро дар конференсияву семинарҳои гуногуни 

илмию амалии донишгоҳй дар шакли маъруза пешниҳод кардааст.

Автореферати диссертатсия ва мақолахои дар маҷаллаҳои 

такризшавандаи КОА назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон ва 

КОА ФР чопкардаи унвонҷӯ мазумуну мундариҷаи диссертатсияро 

инъикос менамоянд.

Новобаста аз ин дар диссертатсия баъзе норасоихо ба чашм 

мерасанд, ки зикри онҳоро ба манфиати кор мехисобем:

1. Мавзуи мавриди баҳси диссертант муродифоти лугавй ва 

ҷуфту пайихам буда, таҳлилу баррасии онро дар «Тарҷумаи 

Тафсири Табарй» муваффақона анҷом додааст. Аммо диссертант 

дар саҳифаи 47-48 диссертатсия муродифоти ибораҳои 

фразеологиро баррасй намудааст, ки аз мавзуи мавриди баҳси 

диссертант берун аст;

2. Диссертант дар охири хар боб хулоса наовардааст;

3. Дар автореферат такрор овардани адабиёти

истифодашуда дар ҳошия ба назар мерасад (с. 19, 20, 21);

4. Дар кор хатову галатҳои имлоию техникй ва маъной низ 

ба мушоҳида мерасад (с. 6, 7, 141).

автореферат овардани
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Эродҳои мазкур арзиши илмии диссертатсияро кам нанамуда, 

ИСЛОҲИ он ҳангоми ба шакли монография чоп кардани ин таҳқиқ ба 

фоидаи кор мебошад.

Ҳамин тавр, рисолаи Халиков Масъудчон Ғафурович дар 

мавзуи «Муродифот дар «Тарчумаи Тафсири Табарй» таҳқиқоти 

илмии баанчомрасида буда, ба талаботи бандҳои 31, 35-и Тартиби 

додани дарачаҳои илмй, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Точикистон аз 30.06.2021, №267 тасдиқ шудааст, чавобгӯ мебошад ва 

муаллифи он барои дарёфти дарачаи илмии номзади илми филология 

аз руйи ихтисоси 10.02.01 - Забони точикй сазовор аст.

Муқарризи расмй:
Номзади илми филология, 

дотсенти кафедраи забони точикии 

ДДЗТ ба номи Сотим Улугзода Абдуллоева Гулрухсор

Зиёдуллоевна

Имзои Г.Абдуллоеваро тасдик мекунам:

Мудири шуъбаи кадрҳои 

ДДЗТ ба номи Сотим Юсупова Бибичон
f/г/ а, Ғаничоновна
jl§ \^v

Нишонӣ: 734019, ш.Д^^нбе, кӯ;чй^^ухаммадиев, ХИб.

Донишкадаи давлатии заббнҳбй Точикистон ба номи Сотим

Улугзода.

Телефон: (+992) 372325000; Факс: (+992) 372325003.

Сомона: www.ddzt.tj.

б

http://www.ddzt.tj

