
I

ТАК^РИЗИ
мударризи расмй ба диссертатсияи Ниёзбодиев Обидной Сафарбодиевич 
дар мавзуи “Тахдиди лингвистии матнхои “Гулистон”-и Саъдии Шерозй 
дар асоси истифодаи усулхои технологиями иттилоотии муосир” барои 

дарёфти дарадаи илмии номзади илмдои филология аз руйи ихтисоси
10.02.01 -  Забони тодикй

Забони тодикй яке аз забондои бою ганй мадсуб ёфта, барои 
офаридани асардои мондагор заминай мусоидро фародам овардааст. 
Мадз ана дамин гановат ва бойгарии забони тодикй буд, ки дар содадои 
мухталифи илмиву адаб асардои бузурги чддонй офарида шудаанд. 
“Гулистон”-и Саъдии Шерозй бо дамин забони сареду муъдаз таълиф 
шуда, адиб дар ин асараш аз назокат, нафосат ва балогати сухан 
муйшикофона истифода намудааст.

Дойр ба забои ва услуби “Гулистон”-и Саъдии Шерозй дар со дай 
забоншиносй як датор асардои илмй руйи кор омадаанд, ки то як дарачд 
хусусиятдои забонй, сохтор ва сабку услуби баёни нависандаро ба 
риштаи таддид кашидаанд.

Рисолаи илмии Ниёзбодиев Обиддон Сафарбодиевич дар мавзуи 
“Таддиди лингвистии матндои “Гулистон”-и Саъдии Шерозй дар асоси 
истифодаи усулдои технологиядои иттилоотии муосир” давоми 
мантидии дамин иддоми нек буда, ба масъалаи омузишу таддиди 
матндои ин асари безаволу пандуахлодй бахшида шудааст.

Рисола аз руйхати ихтисорадо, мудаддима, се боб, хулоса ва 
федрасти адабиёт иборат буда, дадми умумии он 179 садифаи чопи 
компютериро дар бар мегирад.

Мубрамии мавзуи таддид аз он иборат аст, ки мавзуи мазкур дар 
забоншиносии то дик бори нахуст мавриди таддид дарор мегирад. 
Бинобар он омузиши он имкон медидад, ки таддиди забоншиносию 
компютерии осори шоири бузурги тодик Шайх Муслидиддин Саъдии 
Шерозй бо назардошти тамоми вижагидои лугавй, калимасозй ва 
грамматикиаш як дузъи мудимми забоншиносии компютерй ба шумор 
меравад.

Мадсади таддиди мавзуи “Гулистон”-и Саъдии Шерозй дар асоси 
истифодаи усулдои технологиядои иттилоотии муосир” муайян 
намудани вижагидои таркиби лугавиии ин асар хусусиятдои лугавию 
маъной ба шумор рафта, дар робита ба таддиди он нишон додани 
табиати лугавию грамматикии забони адабии тодик дар назар аст.

Вазифадои таддидот таддиди хусусиятдои лугавию услубии 
“Гулистон” аз нигоди тобишдои маъной ва фарогирии додисадои
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маъной, зухуроти сермаъной, омонимй, синонимй ва антонимй дар 
матни асар, мансубияти калимахо аз нигохи баромад, мавхеи калимахои 
асливу ихтибосй дар асар ва нишон до дани дарадаи истеъмоли вожахо, 
муайян намудани хусусиятхои калимасозии забони тодикй дар асоси 
маводи “Гулистон”, мавхеи пешванду пасвандхо, роххои сохла шудани 
калимахои мураккаб, таркибсозии феъл хдмчун шакли махсуси 
калимасозй дар забони тодикй мебошад.

Навгониии илмии таххих аз муайян намудани вижагихри лугавию 
грамматикии “Гулистон”-и Саъдй ва коркарди хусусиятхои лугавию 
грамматикии он аз нухтаи назари технологияи иттилоотй-иртиботй 
иборат аст. Дар диссертатсия бори нахуст хусусиятхои лугавию маъной 
ва сохтории вожахо, калимасозй ва вижагии саъд дар “Гулистон” бо 
истифода аз усули оморй ва барномахои компютерй таххих гардидаанд. 
Хдмчунин бо истифода усуслхои забоншиносии компютерй басомади 
калимахои садъшаванда, мансубияти ощ о ба хиссахои нутх муайян 
карда шуд.

Дар мукдддима дойр ба мубрамият ва зарурати таххихд масъалаи 
мазкур, дарачаи азхуд шудани мавзуи илмй, хадафу объекта тахкдкот, мавзуъ 
ва масъалахои диссертатсия, нуктахои ба хдмоя пешниходшаванда, 
эътимоднокии натидахои он, заминахои методологй ва назариявии он, 
навгонии илмй, ахаммияти назариявию амалии пажухиш баён гардида, 
махсад ва вазифахои асосии диссертатсия мушаххас шудаанд.

Боби якуми диссертатсия «Хусусиятхои лугавию семантикй ва 
услубии “Гулистон» ном дошта, аз панд зербоб иборат аст. Дар 
зеробоби якуми боби якум зери унвони “Сермаъноии калимахо дар 
“Гулистон”-и Саъдии Шерозй” масъалаи сермаъноии калима, мавхеъ ва 
дарадаи истеъмоли калимахои сермаъно дар “Гулистон”-и Саъдии 
Шерозй мавриди пажухиш ва баррасй харор гирифтааст. Диссертант 
зимни таххихи зербоби мазкур калимахои сермаъноро дар “Гулистон” ба 
ду гурух -  калимахои арабй ва аслан тодикй дудо намуда, дар ташаккули 
калимахои сермаъно нахши асосй доштани калимахои аслан тодикиро 
махсус ишора кардааст.

Дар баробари ин хар як калимаи сермаъноро аз руйи тобиши 
маъноияш ба маъной аслй, мадозй ва хамчун ибора ва думлаи 
фразеологй дудо намуда, аз асари мавриди таххих хароргирифта 
мисолхои фаровонро мавриди тахлилу баррасй харор додааст.

Дар зербоби дуюм, сеюм ва чоруми боби якуми диссертатсия 
хусусиятхои услубии муродифхо, хамгунхо ва мутазодхо бо маънохои 
мухталифи маъноияшон дар “Гулистон” ба риштаи таххих кашида 
шудааст. Дар ин хисматхои рисолаи илмй диссертант кори басо мухимро
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андом дода, дар доираи хикояхои асар надши муродифхо, хамгунхо ва 
мутазодхоро бо тамоми назокату нафосат, мавхеъ ва дарадаи 
истеъмолашон муйшикофона тахдилу баррасй намудааст.

Диссертант дар кор нукдаи назари забоншиносони ватанию 
хоридиро дойр ба ин вохидхои лексики баён намуда, андешахои фардии 
худро низ дойр ба масъалаи мазкур зикр кардааст.

Зербоби пандуми боби якум аз се хисм иборат буда, дар ин хисмхои 
зербоби пандум таркиби лугавии “Гулистон” аз руйи таърихи баромад 
мавриди таххиху баррасии илмй харор гирифтааст. Диссертант сараввал 
калимахои аслии забони тодикиро дар асари фавкуззикр муайян ва 
мушаххас намуда, ахаммият ва накдни калимахои аслиро дар “Гулистон” 
махсус хайд намудааст. Диссертант хайд менамояд, ки калимахои аслй 
низ аз дихати дарадаи истеъмол дар асар ба ду гурух дудо мешаванд: 1. 
Калимахои аслие, ки имруз дар истифодаанд; 2. Калимахои аслие, ки 
имруз камистеъмоланд ва ё дар истифода харор надоранд.

Сипае мавхеи калимахои ихтибоей дар “Гулистон” тахлилу 
баррасй гашта, дойгохи калимахои тайритодикиро дар сари номбурда бо 
омузиш ва таххихи сохт, мазмун ва мундаридаи калимахои ихтибоей 
хеле возеху равшан баён намудааст. Аз руйи мушохидаи диссертант дар 
“Гулистон” калимахои хитой, арабй, туркй, юнонй истифода шудааст.

Дар охир мухаххих нахши бештар доштани калимахои арабиро 
нисбат ба дигар калимахои ихтибоей ёдрас мешавад.

Боби дуюми диссертатсия “Сохтори морфологии “Гулистон” ном 
дошта, аз панд зербоб иборат аст. Дар ин бо мавхеи калимахои сода, 
хусусиятхои калимахои сохта, махом ва дойгохи калимахои мураккаб ва 
инчунин таркибсозии феъл дар “Гулистон”-и Саъдии Шерозй мавриди 
таххих харор гирифтааст.

Бояд хайд намуд, ки диссертант аз руйи нахшаи муайяннамуда 
халимахои сода, сохта ва мураккабро дар дараёни таххихи амиху 
омузиши хамадониба аз дихати сохтори морфологй ба гуруххои алохида 
дастабандй намудааст. Аз руйи ин тахеимот сараввал мавхеи халимахои 
содаро дар “Гулистон” тахлилу баррасй намуда, натидагирии дилхох 
намудааст. “Монанди забони адабй дар “”Гулистон”-и Саъдии Шерозй 
халимахои сода зиёд мавриди истеъмол харор гирифтаанд. Аз руйи 
мушохида ва таххихи диссертант калимахои сода аз дихати муносибат 
доштанашон ба хиссахои нутх ба исм, сифат ва шумора таааллух доранд. 
Лекин дойгохи исмро дар аср диссертант махсус хайд намудааст.

Дар “Гулистон” калимахои сохта аз руйи мушохида ва таххихи 
диссертант ба восиати пешвандхои калимасоз сохта шудаанд. 
Диссертант пеш аз тахлилу баррасии маводи баррасишаванда дар бораи
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этимология ва ташаккулу инкишофи пешванддо сайри таърихи намуда, 
барои равшану возед нишон додани надши пешванду пасванддо дар 
таърихи забони тодикй ба лугатномаву кудантарин асардои илмиву 
адабии ниёгонамон такя мекунад. Сипае дойр ба накдт калимасозии 
пешванддо ва мадоми ондо дар ‘Тулистон” маълумот до да, мисолдои 
зиёдро аз асари номбурда тахдил намудааст.

Дар поёни ин дисмати кор диссертант дойр ба мавдеи пешванддои 
калимасоз чунин дайд кардааст: “Аз баррасии мавод мушодида гардид, 
ки пешванддои калимасоз дар асар мавдеи намоён дошта, тавассути ощ о 
нависанда матлабро садеду даддид баён намудааст. Инчунин дар баъзе 
калимадои сохта як калима ба чанд маънй истифода гардидааст, ки аз 
мадорати баланди сухансандиву сухандонии нависанда шадодат медидад 
” (Дис., с. 95).

Калимадои мураккаб низ дар асар фаровон корбаст шудаанд. Дар 
асар калимадои мураккаб ба ду гуруд -  калимадои мураккаби пайваст ва 
калимадои мураккаби тобеъ чудо шуда, дар кадом дар навбати худ 
дорой долабдои гуногун мебошанд. Аз руйи андешаи диссератант дар 
‘Тулистон” нисбат ба калимадои мураккаби пайваст надши калимадои 
мураккаби тобеъ зиёд аст.

Дар боби мазкур таркибсозии феъл ё феълдои таркибии номй дар 
“Гулистон”-и Саъдии Шерозй мавриди таддид дарор гирифа, диссертант 
доманаи густариши истифодаи феълдои таркибии номиро дар таърихи 
забони тодикй, забони адабии дозираи тодик ва нидоят дар “Гулистон” 
мавриди таддид дарор дода, дар асар мавдеи истифодаи феълдои 
таркибиро хеле возед ифода намудааст.

Боби сеюми диссертатсия “Коркарди таъминоти барномавй ва 
татбиди методдои оморй дар “Гулистон” ном дошта, аз чор фасл иборат 
мебошад.

Дар боби мазкур яке аз масъаладои умдатарини забоншиноей ба 
риштаи таддид кашида шудааст. Зеро дар замони тараддиёту рушди 
бемайлони технологияи иттилоотй ва тадкими барномадои компютерй 
вадти он расидааст, ки осори мондагори ниёгонамон барои омузиши 
амиду дамачрниба ба риштаи таддид кашида шудан ба таври фаровон 
дар барномадои навини компютерй тардрезй шуда, мавриди истифодаи 
олимон, мудаддидони давон ва, умуман, адли илму эдод дарор дода 
шавад.

Бояд махсус дайд намуд, ки дар боби сеюм кори андомдодаи 
Ниёзбодиев О. С. аз назари илми забоншиносии муосир актуалй буда, 
дар айни замон барои кушодани укдадои сарбастаи дар самти ба
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барномадои компютерй мутобид ва дохил намудани асардои ниёгонамон 
заминай мусоидро фародам меорад.

Чунон ки аз мазмун, мудтаво ва дараёни баррасии масъаладои дар 
боби фавдуззикр бармеояд, диссертант бо такя бо пешрафти технологияи 
муосир кушиши диддй ба хард додааст, ки мазмун, мудтаво ва таркиби 
асари безамоли Саъдии Шерозй -  “Гулистон”-ро пурра бо барномадои 
компютерй таддид намуда, барои таддидоти минбаъдаи олимони содаи 
забоншиносй як заминай муътамаду умедбахшро фародам орад.

Дар кисмати хулоса мазмуну мудтавои диссертатсия ба тарной 
фишурда дар 11 банди дудогона натидагирй шудааст.
Диссертатсияи мавриди назар дар баробари муваффадиятдои арзишманд 
аз камбудидо орй нест ва зикри чанде аз ондоро ба хотири пешрафти 
кордой минбаъдаи диссертант лозим мешуморем:

1. Дар фасли дуюми боби дуюм, ки “Хусусиятдои калимадои сохта 
дар “Гулистон” унвон гирифтааст, диссертант роддои калимасозии 
калимахри сохтаи асрро бо пешванддо нишон додааст. Бо вудади он ки 
дар ин фасл диссертант ба калимасозии пасванддои калимасоз як банди 
алохдца дудо шудааст, аммо дар фасли мавриди назар аз калимасозии 
пасвандй сухан намеравад.

2. Дар диссертатсия доидадои нави имлои забони тодикй до-до 
риоя нашудааст.

3. Солхри зиёд аст, ки дар илми забоншиносй ба дойи истилоддои 
синоним, омоним ва антоним вожахри муродиф, дамгун, мутазод 
мавриди истифода дарор дорад. Диссертант дар рисола калимадои 
синоним, омоним ва антоним корбаст шудаанд.

4. Дар садифаи 126-уми диссертатсия др думлаи “...Солхри 60-ум б о 
пайдоиши наели нави компютердо ва забондои барномасозй мардилаи 
куллан нав дар рушди ин илм отз меёбад” калимаи “наели” бо “навъи” 
иваз карда шавад.

5. Диссертатсияи мавриди назар босаводона навишта шуда, вале аз 
галатдои имлой ва услубй орй нест. Чунончи: а) галатхри имлой (с.21, 25, 
29, 48 ); б) галатдои услубй (с. 4, 7, 10, 48, 126, 135, 163).

Бояд махсус дайд намуд, ки камбудихри дойдошта ба дед вадх, 
арзиши илмии диссертатсия ва таддидоти андомдодаи диссертантро кам 
карда наметавонанд, зеро муаллифи он аз ухдаи идрои мадсаду 
вазифадои дар кори таддидотии худ гузошта сарбаландона баромадааст.

Диссертатсия аз нигоди сохтор, мудтаво, забои ва равиши таддид 
мукаммал мебошад. Сохтор ва мудтавои автореферат бо диссертатсия 
мувофидати комил дошта, он ва мадоладои банашррасонидаи муаллиф 
мазмуну мудтавои диссертатсияро пурра инъикос менамоянд.
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Диссертатсияи Ниёзбодиев Обиддон Сафарбодиевич дар мавзуи 
“Тахдик;и лингвистик матщои “Гулистон”-и Саъдии Шерозй” ба 
талаботи банд^ои 31-35-и Тартиб до дани дарадай илмй, ки бо Кдрори 
Хукумати Дум^урии Тодикистон аз 30 июни соли 2021 тасдид шудааст, 
давобгу буда, муаллифи он сазовори дарёфти дарадаи илмии номзади 
илмхри филология аз руйи ихтисоси 10.02.01 -  Забони тодикй мебошад.

Номзади илмдои филология, 
муаллими калони кафедраи 
забони тодикии Донишгох,и 
славянин Россия ва Тодикистон

Нишонии муассиса:
734025, Думхурии Тодикистон 
ш. Душанбе, куч. М. Турсунзода 30 
Тел.: +9929 (44) 620 42 12

Нишонии са^ифаи расмй:
amloev@mail. ш  
Тел.: (+992) 917 58 77 78

Имзои Амлоев А.Я.-ро 
тасдик; мекунам:
Сардори ШК

21. 11.2022

Амлоев Аминдон Ятимович
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