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1. Муҳокимаи

Абдулкарим дар мавзуи «Вижагиҳои матнҳои сиёсии тарҷумашуда аз 

забони форсӣ ба забони арабӣ» (бар асоси расонаҳои 1гпа.1г ), 

^\\^\\?. ВВС Рег81ап (, 

фалсафа (РН.Э) - доктор аз рӯйи ихтисоси 6Э020900-Шаркшиносӣ (6В020901- 
Забони форсӣ) ихтисос дорад.

Баромад карданд: Нахуст мудири кафедраи филологияи Эрон 
профессор У. Сафаров изҳор дошт, ки давраи таҳқиқии докторанти 

РН.Э Алҷуҳанӣ Султон Абдулкарим дар кафедра ба поён расида ва 
қарор аст имрӯз рисолаи ӯ мавриди баррасиву муҳокима қарор гирад. 
Рисола ҳудуди як моҳ пеш барои қироат ва пешниҳоди назарҳо ба 
кафедраҳои марбута ирсол гардида буд.

Рисолаи докторант ба вижагиҳои матнҳои сиёсии тарҷумашуда аз 
форсӣ ба арабӣ иртибот дорад ва дар ҷаҳорҷӯби кафедраи филологияи 

Эрон бори аввал аст, ки таҳқиқе дар ин замина сурат мегирад. Қабл аз он 
ки назари устодон шунида шавад, лозим медоием худи муаллиф 

перомуни кораш маълумоти мухтасар диҳад.
Алҷуҳанӣ Султон Абдулкарим. Мавсуф аз ҷумла хотирнишон 

намуд, ки яке аз масъалаҳои буғранҷ ва ҳамешагии зеҳни башарӣ амри 



вижагиҳову

тарҷума аст ва бо вуҷуди он ки аз зуҳураш қарнҳо мегузарад, вале 
мушкилоту укдаҳои нокушодааш мисли ин ки тамомшуданӣ нест.

Тамаддуну фарҳанги ҳар қавму миллате шомили 

омилҳои пуршуморе мебошад, аммо қарор бошад, ки миёни онҳо омили 
умдаву бартарро ташаххус диҳем, бидуни шак тарҷума дар сархати ин 

масъала қарор мегирад. Танҳо тавассути баргардону тарҷума аст, ки 
самараи донишу дастовардҳои илмӣ-пажӯҳишии қавму миллатҳо ба 
азхони мардум интиқол меёбанд, яъне муҳимтарин васила барои 
иртиботи миёни инсонҳо тарҷума маҳсуб мешавад.

Шинохту маърифати истилоҳоти вижаи матбуотӣ ҳам, дар амри 

тарҷума ниҳоят муҳим аст. Гап дар ин аст, ки дар як рӯзнома ё маҷалла 

мақолоти пуршуморе дар бораи сиёсат, равобити байналмилалӣ, ҷанг, 
варзиш ва г. мунташир мегардад. Ҳамаи ин мавзӯот дар навбати худ 
шомили истилоҳоти хосанд, ки ошноии онҳо барои тарҷумаи дақиқ 
ниҳоят корсоз аст.

Тавре ки дида мешавад, ҳар матне шохисҳо, хасисаҳои вижае дорад, 
ки коргирӣ аз онҳо зимни тарҷума аз як забон ба забони дигар ниҳоят 
муҳиму судманданд.

Омӯзишу маърифати ин мушкилот метавонад роҳҳои тозаеро 
барои як муҳаққик боз кунад.Таҳқиқи ҳозир ба таҳлилу баррасии 
хусусиятҳои забонии матнҳои сиёсӣ бар асоси маводи тарҷумашуда аз 

форсӣ ба арабӣ ихтисос дорад. Бояд гуфт, ки миёни анбуҳи маводе, ки ба 

тарҷума ниёз доранд, матнҳои сиёсӣ мавқеи хоссеро ишгол менамоянд. 
Метавон гуфт, ки то ба ҳол чунин пажӯҳише, ки ҷанбаи таҳлиливу 
ташхисӣ дошта бошад, дар заминаи мутуни тарҷумашудаи форсӣ ба 
арабӣ вуҷуд надорад. Корҳое, ки шуда бештар ба матнҳои сиёсӣ ва гоҳо 
мутуни умумӣ пайванд доранд.

Пас аз ироаи хулосаи мавзуъ саволу ҷавоб сурат гирифт.
А.Муҳаббатов. Аз назари шумо «забоншиносӣ» аз «забоншинохтӣ» 

ва ба ҳамин монанд «ҷаҳоншиносӣ» аз «ҷаҳоншинохтӣ» чӣ тафовут 
дорад?



Алҷуҳанӣ Султон Абдулкарим. Дар асл, ҳарду маврид дуруст 

мебошанд ва ҳар нафаре вобаста ба табъи худ дар суханпардозӣ онҳоро 
гуногун истифода мебарад.

Р. Шодиев. Истилоҳоти сиёсиро аз матн чӣ тавр тарҷума кардед?
Алҷуҳанӣ Султон Абдулкарим. Истилоҳоти сиёсиро ба ду лиҳоз, 

яке аз лиҳози маъноӣ ва дигаре аз лиҳози муодилёбӣ мавриди тарҷума 
қарор додем.

Ҷ. Абдулҳадов. ‘Туфтумони сиёсӣ” чӣ маъно медиҳад?
Алҷуҳанӣ Султон Абдулкарим. Бояд гуфт, ки гуфтумони сиёсӣ 

барҷастатарин падидаест, ки бо он ҳар рӯз рӯ ба рӯ мегардем. Мавзуъ ва 
ангезаи корсози ин замина муошират мебошад. Ба ин маънӣ, ки дар 
доираи гуфтугӯҳо ва анвои мухталифи матнҳо сурат мегиранд.

Сафаров У. Агар дигар саволе набошад, ба муҳокима мегузарем.
Ҳомидов Д. Сараввал ман докторантро барои анҷоми рисолааш 

табрик мегӯям. Рисолаи Алҷуҳанӣ Султон Абдулкарим дар мавзӯи 

«Вижагиҳои матнҳои сиёсии тарҷумашуда аз забони форсӣ ба забони 

арабӣ» (бар асоси расонаҳои 1гпа.1г (\-1 ), ВВС Рег81ап (

аз ҷумлаи мавзуъҳоест, ки ба баррасии мутуни тарҷумашудаи форсӣ 

ба забони арабӣ бахшида шуда, аз назари аҳаммият саривақтӣ ва аз 
ҷиҳати аҳдоф доманаи таъсири судбахши мутақобилаи ҳарду забон аст, 
хосатан баъди истиқлолияти сиёсӣ ва забонии Тоҷикистон.

Ҳамзамон ишора карданд, ки докторант диссертатсияашро ба се 

боб тақсим намуда, мавзуоти муҳимеро дар робита ба кораш анҷом 
додааст, ки хеле хуб ва дархӯри аҳаммиятанд. Дар баробари тамоми 
мувафақиятҳо дар диссертатсия бархе иштибоҳоту камбудиҳои услубиву 
имлоӣ дида мешавад, ки ислоҳи онҳо ба фоидаи кор аст. Мутуни форсӣ 
ва тарҷумаи арабии онҳо ва мисолҳо бояд зиёдтар карда шавад.

Шодиев Р. Муҳтавои рисола аз муқаддима, се боб, хулоса ва 
феҳристи адабиёт таркиб ёфта, ҳар бобе дар навбати худ ба фаслҳо ҷудо 
шудааст.



Дар рисола пажӯҳанда аз таърих ва пайдоиши тарҷума огоз 

намуда, дар боби дувум ба шарҳу баррасии мутуни сиёсӣ ва хусусиёти 
забони мутуни сиёсӣ пардохта, дар боби охир бошад мутуни мухталифи 

тарҷумашударо мавриди муқоиса қарор додааст. Бояд гуфт, ки дар 
тарҷумаи истилоҳоти сиёсӣ гоҳо иштибоҳот дида мешавад, ки як бори 

дигар ниёз ба таҳрир доранд. Забони рисола ниёз ба таҳриру таҳлил 
дорад. Дар боби дуюм мисолҳо бештар оварда шаванд.

Сулаймонӣ У. Андешаҳои хешро баён карда, ишора намуданд, ки 
дар диссертатсия хатоҳои имлоиву техникӣ зиёд ба чашм мерасад. 
Ҳамчунин гуфтанд, ки номҳои муаллифони китобҳо низ бо иштибоҳ 
оварда шудаанд. Таъкид карданд, ки иқтибосҳо дар дохили нохунак 

оварда шаванд, чаро ки дар баъзе маворид ин талабот риоя нашудааст. 
Дар овардани номи муаллифҳо ва иқтибосҳо нуқсонҳо дида мешавад.

Муҳаббатов А. Кори илмие, ки барои муҳокима пешниҳод 
шудааст, ба вижагиҳои мутуни сиёсии тарҷумашудаи форсӣ ба арабӣ 
бахшида шудааст ва он аз лиҳози банду баст ба талаботи дисссертатсияи 
илмӣ ҷавобгӯ мебошад. Кор то ҷое ҳалли худро ёфтааст, вале аз камбуду 
нуқсонҳои имлоиву услубӣ орӣ нест. Дар овардани номҳои муаллифон ва 
баъзе аз мисолҳо низ иштибоҳот дида мешавад, ки ислоҳи онҳо зарурӣ 
аст.

Аброров С. Шоёни зикр аст, ки дар рисола докторант сухан дар 
бораи таърих ва пайдоиши тарҷума ва мушкилоти он сар зада, дар боби 
дувум роҷеъ ба мафҳуми мутуни сиёсӣ ва вижагиҳои он, шарху баррасии 
мутуни сиёсӣ ва гуфтумони сиёсӣ маълумот дода, дар боби сеюм бошад 

мутуни сиёсӣ-хабарии тарҷумашуда аз форсӣ ба арабиро мавриди 
муқоиса қарор додааст, ки хеле хуб ба назар мерасанд. Дар умум кори 

таҳияшуда хуб ба назар мерасад, вале дорои бархе камбуду нуқсонҳои 
техникиву имлоӣ аст ва ислоҳи онҳо ба манфиати кор мебошад.

Сафаров У. Устодони гиромӣ! Назари ҳамаи онҳое, ки рисоларо 
хондаанд, шунида шуд. Умед аст, ки докторант бо назардошти 

камбудиҳои мавҷуд ба ислоҳи онҳо мепардозад ва баъд аз омода шудан 

ки



рисоларо таҳвили кафедра менамояд. Акнун бар асоси назару 
пешниҳодоти мазкур ҷаласа қарор мекунад.

Қарор шуд:
1. Ба докторант Алҷуҳанӣ Султон Абдулкарим супорида шавад, ки дар 
муддати кутоҳ камбуду норасоиҳои диссертатсия, автореферат (матни 
тоҷикӣ-русӣ)-ро ислоҳ намояд.
2. Диссертатсия пас аз ислоҳи камбуду навоқис барои муҳокимаи баъдӣ 
ба шурои олимони факултет пешниҳод карда шавад.

Мудири кафедраи филологияи
Эрон, профессор

Мудири кафедраи филологияи 
араб, дотсент
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