
ТАКРИЗ
ба фишурдаи диссертатсия Ниёзбодиев Обиддон Сафарбодиевич дар 
мавзуи «Таддиди лингвистии матндои «Гулистон»-и Саъдии Шерозй 
дар асоси истифодаи усулдои технологиядои иттилоотии муосир», ки 
барон дарёфти дарадаи илмии номзади илми филология аз руйи 
ихтисоси 10.02.01 -  Забони тодикй. -  Душанбе, 2022. -  28 с.

Мусаллам аст, ки забони тодикй яке аз забондои пургановат ва 
кадимаи забондои эронй мадсуб ёфта, дорой таркиби лугавии устувор, 
ганй ва фарогири кишрдои гуногун, сохтори устувори дастурй аст. Яке 
аз ин дишрдои таркиби лугавии забони тодикиро маводи осори 
адибони классик фарогир буда, дар забоншиносй таддиди лингвистии 
матндои ин осор дар асоси истифодаи усулдои технологиядои 
иттилоотии муосир аз масоили мудимми ин сода мадсуб меёбад. Аз ин 
ру, таддиди лингвистии матндои ин осор, дар мисоли “Гулистон”-и 
Саъдии Шерозй дар асоси истифодаи усулдои технологиядои 
иттилоотии муосир басо долиб аст. Таддиди лингвистии матндои ин 
осор дар асоси истифодаи усулдои технологиядои иттилоотии муосир 
сурат гирифта, тадлилу баррасии таркиби лугавй ва хусусиятдои 
услубии асардои бадей дар забоншиносии тодик таърихи тулонй дорад.

Бояд гуфт, ки давра ба давра андом додани омузиши сохтори 
забони тодикй бо усулдои технологиядои иттилоотй дар мисоли 
асардои адибони тодик дар оянда барои барномасозии пурраи сохтори 
забони тодикй замина ба вудуд оварда метавонад. Аз ин нудтаи назар, 
таддиди забоншиносию компютерии осори шоири бузурги тодик Шайх 
Муслидиддин Саъдии Шерозй бо назардоштаи тамоми вижагидои 
лугавй, калимасозй ва грамма- тикиаш як дузъи мудимми 
забоншиносии компютерй ба шумор меравад. Аз ин дост, ки 
«Гулистон»-и Саъдии Шерозй аз бузургтарин осори насрии адабиёти 
классикист, ки бордо мавриди омузиши мудаддидони адабиётшиносу 
забоншинос дарор гирифтааст.

Мудтавои диссертатсияи мазкурро мудаддима, се боб, хулоса ва 
руйхати адабиёт фаро мегирад ва аз 179 садифаи чопи компютерй 
иборат аст.

Дар мудаддима мубрамии мавзуи таддид, дарадаи таддиди мавзуъ, 
мадсади таддид, вазифадои таддид, асосдои назариявй ва методологии 
таддид, навгонии илмии таддид, нуктадои асосии ба димоя 
пешнидодшаванда, тасвиби амалии натидадои таддид ва гайрадо 
инъидос ёфтаанд.



Боби якуми диссертатсия «Хусусиятхои лугавию семантикй ва 
услубии «Гулистон» ном дошта, фарогири 5 фасл аст. Дар фаслхои ин 
боб тахкикд воситахои муассири забон -  хусусиятхои услубии 
сермаъноии калимахо, синонимхо, омонимхо, антонимхо, инчунин 
вижагихои дигари вохидхои лугавй, махсусиятхои калимахои аслй ва 
иктибосй дар «Гулистон» мавриди баррасй карор гирифтааст.

Боби дуюми диссертатсия «Сохтори морфологии «Гулистон» ном 
дошта, фарогири 5 фасл аст ва дар ин боб вожатой асар аз нигохи сохт 
ба гуруххои сода, сохта, мураккаб ва таркибй тасниф гардида, мавриди 
баррасй карор мегирад. Аз баррасии мавод дар ин боб ба мушохида 
мерасад, ки пешвандхои калимасоз дар асар мавк,еи намоён дошта, 
тавассути онко нависанда матлабро сахеху дакик ва муассир баён 
намудааст. Инчунин дар баъзе калимахои сохта як калима бо чанд 
маънй истифода гардидааст, ки аз махорати баланди сухансандиву 
сухандонии нависанда шаходат медихад.

Боби сеюми диссертатсия «Коркарди таъминоти барномавй ва 
татбикд методхои оморй дар «Гулистон» унвон дошта, аз панд фасл 
иборат аст. Бояд гуфт, ки пешравии илму техника, дастрасй ба усулхои 
гуногуни тахдик дар илми забоншиносй низ бетаъсир намонд. Дар 
солкой 60-уми асри XX дар бахши илмкои гуногун ба монанди 
математика, забоншиносй, илми информатика ва зекни сунъй як сохаи 
нави илм бо шокаи забоншиносии компютерй пайдо гардид. 
Забоншиносии компютерй як илми нисбатан давон аст: он такрибан 
шаст сол пеш ба вудуд омадааст, аммо дар муддати кутохи мавдудияти 
ин илм натидахои муайяни илмй ва амалй ба даст оварда шуданд, аз 
думла усулхо ва гояхои пешрафта, умедбахш ба рушди системахои 
гуногуни барномавй пешниход карда шуданд. Доираи истифодаи 
усулхои забоншиносии компютерй мунтазам васеъ мешавад. 
Мушкилоти маъмултарин ин татбик инхо мебошанд: дустудуи 
иттилоот, тасниф ва гурухбандии матнхо, сохтани лугатхо, системахои 
тардумаи мошинй барои як матн аз як забони аслй ба забони дигар ва 
системахои тахлили автоматии нутки шифохй ва гайра.

Дар рисолаи илмии мавриди такриз кароргирифта баробари 
муваффакиятхо баъзе камбудию норасоихо низ ба чашм мерасанд, ки 
ба назари мо, ислохи онхо боиси бехтар шудани сифати он хохад буд:

1. Дар диссертатсия до-до андешаву фарзияхои илмй бидуни 
нишон додани манбаъ ба таври умумй баён карда шудааст. Индунин 
матну мисолхо дар шакли овонигории байналмилалй оварда 
нашудаанд.



2. Дар овардани номгуйи адабиёт дар федрасти адабиёт низ 
яксонй дида намешавад ва дар тадияи он ба галатдои техники род до да 
шудааст.

3. Дастаи дигари камбудидоро галатдои техники, имлой ва услубй 
ташкил медиданд.

Камбудию норасоидои номбаршуда, модият ва кимати илмии 
кори диссертатсионии мудакдиди давон Ниёзбодиев Обиддон 
Сафарбодиевичро халалдор намесозад.

Хулоса, диссертатсияи такризшаванда, ки ба таддиди лингвистии 
матндои «Гулистон»-и Саъдии Шерозй дар асоси истифодаи у су л до и 
технологиядои иттилоотии муосир бахшида шудааст, дар забоншиносй, 
хосатан дар бахши забоншиносии компютерй аз тадрибадои аввалин 
буда, адамияти махсуси илмию назариявиро молик аст.

Дар мадмуъ, диссертатсияи Ниёзбодиев Обиддон Сафарбодиевич 
дар мавзуи «Таддиди лингвистии матндои «Гулистон»-и Саъдии 
Шерозй дар асоси истифодаи усулдои технологиядои иттилоотии 
муосир» ба талаботи Низомномаи намунавй оид ба Шурой 
диссертатсионй ва Тартиби до дани дарададои илмй ва унвони илмй 
(дотсент, профессор), ки бо Кдрори Хукумати Думдурии Тодикистон аз 
26 ноябри соли 2016, тадти №505 тасдид гардидаанд, пурра давобгу 
буда, муаллифи он сазовори дарёфти дарадаи илмии номзади илмдои 
филология, аз руйи ихтисоси 10.02.01 -  Забони тодикй мебошад.
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