
Т А Д Р И З
ба рисолаи Сабзаева Адиба Саидкуловна барои дарёфти дарачаи ноизади 
илмхои филология 01.02.22. Забони халкхои кишвархои Аврупо, Осиё ва 
бумисни Америка ва Австралия (забони тодикй) дар мавзуи “Роххои ифодаи 
муиосибатхои хилофй дар “Еддоштхо”-и Садриддин Айнй”

Яке аз масъалахои бахеиок нахви забони тодикй ифодаи муносибати 
маъноии хилоф дар вохидхои гуногуни нахвии забои аст. Ифодаи маънои 
хилоф дар чумлахои сода ба туфайли асари нахвишносон 
Б.Н.Ниёзмухаммадов, LU.Рустамов “Баъзе масъалахои синтаксиси забони 
адабии тоник” ва тахкикоти арзишманди забоншинос М.Ф.Исматуллоеадар 
мавзуи... нисбатан м-укаммал омухга ту д а  бошад хам, тарзу воситахои 
грамматикии ифодаи хилоф дар нумлахои мураккаби тобеъ нас аз ба 
табърасидани монографияи илмии профессор Д.Т.'Годиеа “Чумлахои 
мураккаби тобеъ дар забони адабии хозираи тоник” ва тахкикоти 
К.Кдланданов... баъзе пахлухои норавшан ва нуктахои бахсталаб боки монда 
буданд.

Як аз он масъалахои бахсталаб ва тахкикнашудаи ифодаи муносибати 
грамматикии хилоф муродифоти нахвист. Аз нахустин дастурхои таълим то 
ба тахкикоти чиддии солхои охир чунин андеша хукмрон буд, ки дар ифодаи 
холи хилофи чумлаи сода иборахои масдарй ва сифати феъл, ки дар таркиби 
чумлаи сода ба вазифаи холи хилоф омадаанд, бо чумлаи пайрави холи 
хилофи таркиби чумлахои мураккаби тобеъ муносибати хаммаъной вучуд 
дорад: Заминаи галати ин назария хамин буд, ки маънои хилоф дар чумлаи 
сода бо иборахои феълй ифода месбад ва дар таркиби чумлаи мураккаби 
тобеъ бо чумлаи пайрав. Х,ол 011 ки ин муносибати маъноии грамматикй дар 
чумлаи сода вобаста ба алокамандии хол бо хабари чумла ва дар таркиби 
чумлаи мураккабитобеъ аз алокаи маъной ва грамматикии чумлаи пайрави 
хол ва хабари сарчумла падидор мсгардад. Воситахои грамматикии ифодаи 
ин муносибати маъной дар чумлаи сода пешоянду насоянд тартиби калима ва 
интонатсияи тобеии хоси алокаи холи хилоф бо хабари чумлаи сода бошад, 
дар чумлаи мураккаби тобеъ воситахои грамматикии хоси алокаи чумлаи 
пайрави холи хилоф бо сарчумла пайвандакхои тобеъкунанда, мутобикати 
шаклхои феълй, калимахои хамнисбат, интонатсияи тобеъва чойи чумлаи 
пайрав ба шумор меравад.

Сохиби рисола А.С.Сабзаева хамин гуна чанбахои тахкикталаби 
ифодаи муносибати маъноии хилофро дар назар допгга мавзуи омузиши худ 
карор дод. Ахамияти назариявию амалии кор дар он аст, ки чунин иштибох 
дар масъалаи муродифоти вохидхои нахвии забони точикй дар забоншиносии 
мо ислох гардад, дар дастурхои таълимй натидахои тахкикоти нав ба нав 
ворид карда шаванд.

Муаллифи рисола дарк намудааст, ки, харчанд ифодаи маънои хилоф 
дар чумлахои мураккаби найваст низ бо ифодаи холи хилоф дар чумлаи сода 
ва чумлаи пайрави хилоф дар чумлаи мураккаби тобеъ иртибот дорад, вале



ифодаи он муносибати маънои дар чумлахои сода ва мураккаби тобеъ барои 
як тахкикоти амики масъала баеанда аст, бинобар ин асосан ба хамин чихати 
масъала таваччух кардааст.

Д.С.Сабзаева аз руйи маводи фарохам овардааш ба чунин хулоса 
омадааст, ки дар “Ёддоштхо”-и С.Айнй аз воситах,ои грамматикии алокаи 
чумлаи пайрави хилоф бо сарчумла пайвандаки тобеъкунандаи “хам” ва 
мутобикати шаклхои фелии хабари чумлаи пайрав бо хабари сарчумла 
мавкеи мухим дорад. Дар хамин холат ин “хам” бо пайвандаки 
тобеъкунандаи сермаънои “ки” вазифаи муштаракро адо мекунад. Он чихатт 
хам чолиб “аст, ки ин воситахои грамматикии алокаи чумлаи пайрави хол бо 
сарчумла бештар дар забони гуфтугу ба кор бурда мешаванд ва маънои 
хилофро табтй ифода мекунанд: Кориишкамба, дар бораи царздщй ва 
пулгирй cap медщад ки , сир намедихад (С.Айнй. “Марги судхур”); Ин 
муйсафедро куши л;ам, як пули дигар намедхихад (С.Айнй. “Марги судхур”) 
// Ин муйсафедро куши ки, як пули дигар намедихад. Тафовути пайвандаки 
“хам” аз “ки” дар ин чост, ки вазифаи хиссачаи такидиро хам адо карда 
метавонад, ба вазифаи пайвандак биёяд кариб хамеша дар охири чуилаи 
пайрави хилоф — пас аз шакли сигаи шартй-хохишмандй меояд.

Муаллифи рисола таркибхои “бо вучуди ин”, “бо хамаи ин”-ро 
унсур^оы %амнисбат шуморидааст. Бояд дар назар дошт, ки калимахои 
хамнисбати чумлахои пайрави дигар дар таркиби сарчумла омада, маънои 
замон, сабаб, максад, шарт а гайраро иаъкид намуда, алокамандии чумлаи 
пайравро бо сарчумла кавитар мегардонанд. Аммо таркибхои бо вучуди ин, 
сарфи назар аз ин, бо вучуд ин хама ва гайра дар аввали сарчумла омада, 
мазмуни чумлаи пайрави хилофро ба тарики чамъбаст ё фишурда ифода 
мекунанд. Агар нас аз чумлаи пайрави хилофи бепайвандак оянд, вазифаи 
хамон пайвандакро, агарпас аз чумлаи пайрави хилофии пайвандакдор оянд, 
вазифаи таъкиди маънои хилофро адомекунанд. Як вазифаи дигари чунин 
таркибхо ин аст, ки пас аз чумлаи пайрави тафсилёфта ё чумлахои пайрави 
хилофии ба тарки чида пасихам омада ба кор бурда шуда бошад, чун василаи 
грамматикии алока матн месозад.

Дар доираи як асар махдуд намудани маводи тахкикот ба сохиби 
рисола имкон додаасг, ки усули басомади пайвандакхои чумлаи пайрави 
хилофро ба кор бурда ба чунин хулоса ояд, ки дар алокаи чумлаи пайрави 
хилофи “Ёддоштхо” пайвандаки “хам” нисбаг ба пайвандакхои дигар зиёд ба 
кор бурда шудааст.

Ин хама дастовардхо, нашри маколахои илмии ба табъ расонидаи ин 
тахкикгари захматкаш ва пухтакорро ба инобат гирифта сазовори дарачаи 
номзади илмхои филология дониста шавад.
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