
ХУЛОСАИ

ШУЪБАИ ЗАБОНИ ИНСТИТУТИ ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ 

БА НОМИ РУДАКИИ АМИТ

Ба диссертатсияи номзадии Ниёзбодиев Обиддон Сафарбокдевич 
дар мавзуи «Тахдили лингвистии матн^ои насри классикй дар асоси 
истифодаи усул^ои технологиями иттилоотии муосир (бар пояи 

маводи «Гулистон»-и Саъдии Шерозй)», ки дар Институти забои ва 
адабиёти ба номи Рудакии АМИТ ба андом расидааст.

Муаллифи диссертатсия унвондуи Институти забои ва адабиёти 
ба номи Рудакии Академияи миллии илмхои Тодикистон мебошад.

Ро^бари илмй -  доктори илмхои филологй, узви вобастаи 
Академияи Милии илмхои Тодикистон Ра^матуллозода Сахидод 
мебошад.

Мавзуи диссертатсия дар даласаи Шурой илмии Институти 
забои ва адабиёти ба номи Рудакии АМИТ аз 11.04.2018 суратдаласаи 
№3 тасдид шудааст.



Аз мухокимаи диссертатсия чунин натидагири шуд:

Диссертатсия дар сатхи хуби илмй-назариявй таълиф гардида, 
мавзуи бахси он «Тахлили лингвистии матнхои насри классикй дар 
асоси истифодаи усулхои технологияхои иттилоотии муосир (бар пояи 
маводи «Гулистон»-и Саъдии Шерозй)» мебошад.

Диссертатсия аз мухаддима, 3 боб (6 фасл дар боби якум, 4 фасл 

дар боби дуюм, 3 фасл дар боби сеюм), хулосахои боби якум, дуюм, 
сеюм, хулоса ва руйхати адабиёти истифодашуда иборат мебошад. 
Мавзуи мавриди таххдх мубрам буда, унвонду кушиш кардааст, ки 
тахлили лингвистии матнхои насри классикиро бо истифода аз 
усулхои технологияхои иттилоотй нишон дихад.

Махсад ва вазифахои таххихот. Хддаф аз тахкихи тахияи лугати 
басомади “Гулистон”-и Саъдии Шерозй ошкор намудани 
махсусиятхои шакливу сохторй ва мундаридавии ин асари адиб ба 
шумор рафта, дар мисоли он ошкор намудани табиати лугавию 

грамматикии забони тодикй аст.

Дар диссертатсия муаллиф сайъ намудааст, ки хусусиятхои 
лугавй, калимасозй, морфолога ва услубии “Гулистон” -  ро таххик 
карда, вижагихои садъсозй, таносуби унсурхои садъ тавассути 

барномасозии компютерй муайян ва аз дихати оморй ошкор карда 

мешаванд. Хдмчунин дар заминай таххихи компютерии садъ ва 
калимахои мусаддаъ унсурхои онхоро омухта, ба хелхо дудо карда, 
дар баробари ин барномаи тахияи лугати басомади калимахо аз руйи 
мансубияташон ба хиссахои нутх сохта мешавад. Барой расидан ба 
махсадхои мазкур вазифахои зерин ба андом расонида мешаванд:

У тахлили хусусиятхои лугавию услубии “Гулистон” аз нигохи 
тобишхои маъной ва ходисахои маъной, мансубияти калимахо аз

нигохи баромад, мавхеи калимахои аслию ихтибосй дар асар;
2



^  махсусияти калимасозии забони толики дар асоси “Гулистон”, 
мавхеи пешванду пасвандхо, мураккабшавии калимахо, таркибсозии 
феъл хдмчун шакли махсуси калимасозй дар забони тодикй;

S  муайян намудани махсусиятх,о ва навъхои санъати садъ дар 
асар, тахлили хунари садъсозии Саъдй дар “Гулистон”;

S  махсусияти барномасозии барои тахияи лутати оморй 
пешбинишуда бо истифода аз дастовардхои илми технологияи 
иттилоотию коммуникатсионй.

Ахмияти назариявии гахкикот. Ахамияти назариявии пажухиш 

дар он зих,ир мешавад, ки тахлил ва баррасии услуби фардии Саъдии 
Шерозй дар заминай назарияхои муосири забоншиносй сурат гирифта, 
он дар ганигардонии назарияи илми забоншиносии таърихй ва 

синхронй метавонад истифода гардад. Хдмчунин, барномаи барои 

басомади санъати садъ тахиянамудаи муаллифи диссертатсия дар 
муайян намудани басомади осори шоирону нависандагони дигар ба 

кор хохад рафт.

Навоварии илмии тахкикот. Навгонии таххихиро муайян 
намудани вижагихои лугавию грамматкии “Гулистон”-и Саъдй ва 

коркарди хусусиятхои лугавию грамматикии он аз нукдаи назари 
технологияхои иттилоотй-коммуникативй ташкил медиханд. Дар 
диссертатсия бори нахуст хусусиятхои лугавию калимасозии 
“Гулистон” тахкик гардида, хусусиятхои садъ дар асар муайян карда 
мешаванд. Хдмчунин, бори нахуст бо истифода аз методхои 
забоншиносии компютерй басомади калимахои сач,ъшаванда, 
мансубияти калимахои сачъшаванда бо хиссахои нутк, муайян карда 

шудааст:

■/ хусусиятхои сермаъной, категорияхои лугавии синонимия, 
омонимхо, паронимхо дар баробари нишон додани услуби нигориши
Саъдии Шерозй барои мухак;к;ик;они таърихи забони точикй ва
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лугутнигорони имруза маънй ва вижагидои лугавии забони асри XIII- 

Х1У-ро ошкор менамояд;
У омузиши хусусиятдои лугавию калимасозии насри классики 

барои таддиди минбаъдаи додисадои лугавй, тадияи лугатдои 
гуногуни басомад, лугатдои тафсирии электрониву чопй аз нигоди 
илми забоншиносии компютерй мусоидат менамояд;

У хусусиятдои калимасозии “Гулистон”, долабдои калимадои 
сохла ва мураккаб, бавижа таркибсозии феъл барои таддиди 
минбаъдаи роддои калимасозии забони тодикй, тадияи китобдои дарсй 

ва дастурдо дойр ба таърихи ташаккули сохтори морфологии 
калимадо истифода мешаванд;

У барномарезии хусусиятдои садъ ба таддиди вижагидои 

фонетикии забони тодикй, нишон додани мавдеи калимадо дамчун 
аъзои чумла дар сохтори надвии забони тодикй метавонад муосидат 
намояд.

Адамияти амалии таддидот дар он зодир мешавад, ки натидадои 
бадастовардаи мудаддид метавонанд дар тадияи лугатдо, курсу 
семинардо аз таъриди забони тодикй истифода гарданд.

Оид ба тадкиди бобдо ва фаслдои диссертатсия дар 

конференсиядои илмй-назариявии чумдуриявию байналмилалй 
маърузадои илмй ироа гаштааст. Бархе аз мадоладо дар мачалладои 
таъйиднамудаи КОА назди Президенти Ч,Т ва КОА ФР интишор 
гардидаанд.

Диссертатсияи номзадии Ниёзбодиев Обиддон Сафарбодиевич аз 

нигоди мазмун ва мундарида адамияти илмй-амалй дошта, посухгуй ба 
талаботи КОА назди Президенти ДТ барои дарёфти дарадаи илмии 

номзади илмдои филология аз руйи идтисоси 10.02.01 -  Забони тодикй 

пешнидод карда мешавад.
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Диссертатсияи номзадии Ниёзбокдев Обиддон Сафарбок;иевич аз 

ниго^и мазмун ва мундарида ахдмияти илмй-амалй дошта, посухгуй ба 

талаботи КОА назди Президента ДТ барои дарёфти дарадаи илмии 

номзади илмх,ои филология аз руйи ихтисоси 10.02.01 -  Забони тодикй 

пешних,од карда мешавад.
Диссертатсияи Ниёзбокиев Обиддон Сафарбокиевич дар мавзуи 

«Та^лили лингвистии матнх,ои насри классикй дар асоси истифодаи 
усулхри технологиях,ои иттилоотии муосир (бар пояи маводи 

«Гулистон»-и Саъдии Шерозй)» дар даласаи шуъбаи забони 
Институти забои ва адабиёти ба номи Рудакии Академияи миллии 
илмхри Тодикистон баррасй шудааст.

Дар даласа 11 нафар иштирок доштанд, аз онх,о “тарафдор” -  11, 
“мукобил” -  нест, “бетараф” -  нест, суратдаласаи №10 аз 04.06.2021.

Раисикунанда мудири шуъбаи забои, 
номзади илмх,ои филология 
E-mail: sayf_jfagnob@mail.ru

Сурога: 734025, Чумхурии Тодикистон 
ш. Душанбе, хиёбони Рудакй, 21 
Тел.: +992 227-27-52

“Имзои Мирзоев Сайфиддин ва 
Шарифова Гулдах,онро тасдиь; мекунам”

Тел.: + 992 919-80-38-20 Мирзоев Сайфиддин

Котиб номзади илми филология: Л Шарифова Гулда^он

Нозири калони кадри 
Иниститути забои ва адаби 
ба номи Рудакии АМИТ |Иарзикулова Х,илола
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