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ХУЛОСАИ ШУРОИ ОЛИМОНИ ИНСТИТУТИ ЗАБОН ВА 
АДАБИЁТИ БА НОМИ РӮДАКИИ АМИТ

Диссертатсияи Каримова Гулзира Нуруллоевна таҳти унвони 
«Вожаҳои мураккаби сеҷузъа дар забони тоҷикӣ» барои дарёфти дараҷаи 
илмии доктори фалсафа (РИО) - доктор аз рӯйи ихтисоси 60020500 - 
Филология (60020502-Забони тоҷикӣ) пешниҳод шудааст. Кори 
диссертатсионӣ дар шуъбаи забони Институти забон ва адабиёти ба номи 
Рӯдакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон анҷом дода шудааст.

Каримова Гулзира Нуруллоевна соли 2012 зинаи бакалаври 
Донишгоҳи давлатии Қурғонтеппа ба номи Носири Хусрав ва соли 2017 зинаи 
магистратураи Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ-ро аз 
рӯйи ихтисоси 1М-020301 забон ва адабиёти тоҷик хатм намуда, солҳои 2017- 
2020 дар зинаи докторантура - доктори фалсафа (РЬИ), барои дарёфти 
дараҷаи илмии доктори фалсафа (РйИ) - доктор аз рӯйи ихтисоси 
6И020500 - Филология (6И020502 - Забони тоҷикӣ)-и Институти забон ва 
адабиёти ба номи Рӯдакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон таҳсил 
кардааст.

Роҳбари илмии Каримова Г.Н. номзади илмҳои филология, мудири 
шуъбаи забони Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии Академияи 
миллии илмҳои Тоҷикистон Мирзоев Сайфиддин мебошад.

Мавзуи диссертатсия дар шурои илмии Институти забон ва адабиёти 
ба номи Рӯдакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 06.12.2012 бо 
қарори №8 тасдиқ карда шудааст.

Диссертатсияи Каримова Гулзира Нуруллоевна дар мавзуи 
«Вожаҳои мураккаби сеҷузъа дар забони тоҷикӣ» дар шуъбаи забони 
Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии Академияи миллии илмҳои 
Тоҷикистон аз 22 феврали соли 2022, суратҷаласаи №2 (22) баррасӣ ва ба ҳимоя 
тавсия шудааст.

Диссертатсия дар ҷаласаи васеи шурои олимони Институти забон ва 
адабиёти ба номи Рӯдакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон бо 
иштироки муқарризони холис - доктори илми филология, узви вобостаи 
АМИТ, муовини раиси Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳматуллозода Сахидод ва муаллими калони 
кафедраи забони тоҷикии Донигоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон, 
номзади илми филология, Амлоев Аминҷон муҳокимма гардид. Аз 
маърузаи унвонҷӯ, саволу ҷавоб, баромади муқарризони холис ва 
муҳокимаи диссертатсия

чунин натиҷагирӣ карда шуд:
Омӯзиш ва баррасии истилоҳоти мураккаби сеҷузъа на танҳо дар 

ташхиси вожаҳои муайяни забон, балки барои ошкор сохтани баъзе 
масъалаҳои этнолингвистӣ низ муфид арзёбӣ мешавад. Аз ин ҷиҳат, дар 
диссертатсия ба бархе аз вожаҳои мураккаби сеҷузъаи этнолингвистӣ, 
мардумшиносӣ, ки то ба ҳол мавриди таҳқиқоти густурда ва вижаи илмӣ 
қарор нагирифта таваҷҷуҳи махсус зоҳир шудааст. Интихоби мавзуи 
пажуҳиш ба ҳайси диссертатсияи ҷудогона пеш аз ҳама ба мавриди 
омӯзиш қарор нагирифтани ин мавзуъ робита дорад. Ҳол он ки пажуҳиши 
вожаву истилоҳоти мураккаби сеҷузъаи забони тоҷикӣ аз нигоҳи вазъи 
кунунии он яке аз масъалаҳои мубраму актуалӣ дар соҳаи забоншиносӣ ба 
шумор меравад.

Калимасозӣ яке аз масъалаҳои бисёр муҳими забон буда, он ҳам ба 
таркиби луғавии забон ва ҳам ба сохти грамматикии он алоқаманд 
мебошад. Бо вуҷуди он ки дар соҳаи калимасозии забони тоҷикӣ бисёр 
корҳои таҳқиқотӣ ба анҷом расида бошанд ҳам, вале дар масъалаи 
вожасозии калимаҳои мураккаби сеҷузъа ва бисёрҷузъа асари ҷудогонаи 
мукаммале ба вуҷуд наомадааст. Ё ин ки хусусиятҳои вожасозӣ дар як 
давраи алоҳида аз рӯйи ягон асари ҷудогона таҳқиқ нашудааст. Бинобар 
ин ҳадафи дар назди худ гузоштаи мо аз он иборат аст, ки ҳамин роҳи 
вожасозиро аз рӯйи имкон мавриди баррасӣ қарор диҳем. Маводи 
диссертатсия асосан аз асарҳои насрии С.Айнӣ, С.Улуғзода, Р.Ҷалил, 
Ҷ.Икромӣ ва калимаву истилоҳоти дар давраи Истиқлоли Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба вуҷудомада ҷамъоварӣ ва таҳлилу таҳқиқ шудааст.

Диссертатсия “Вожаҳои мураккаби сеҷузъа дар забони тоҷикӣ” 
номгузорӣ шуда, аз муқаддима, ду боб, хулоса, феҳристи адабиёти 
истифодашуда ва замима иборат мебошад.

Дар қисмати муқаддима мубрамии мавзуи таҳқиқот, дараҷаи 
таҳқиқи мавзуи илмӣ, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, мақсади пажуҳиш, 
вазифаҳои асосии тадқиқот, объекти тадқиқот, мавзуъ ва фарзияҳои 
тадқиқот, усулҳои тадқиқи мавзуъ, асос ва арзиши назариявии 
диссертатсия, арзиши амалӣ ва навгонии илмии тадқиқот, асосҳои 
назариявию методологии таҳқиқот ба қадри имкон баён шудаанд.

Диссертатсияи Каримова Гулзира яке аз масъалаҳои муҳими забони 
тоҷикиро фаро гирифта, дар он масъалаи сохтори вожаҳои муракаби 
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сеҷузъа бо таҳлилҳои амиқи илмӣ анҷом дода шудааст. Дар бахши мақсад 
ва вазифаҳои таҳқиқот пеш аз ҳама, муайян ва муқаррар намудани 
қонуниятҳои асосии сохтории вожаҳои мураккаби сеҷузъа, таъйин ва 
мушаххас кардани баъзе вижагиҳои онҳо, ҳудуди интишор ва роҳҳои 
сохта шуданашон таҳлил гардидааст.

Унвонҷӯ мақсади пажуҳишашро дар чунин нуктаҳои омӯзишӣ муайян 
менамояд:

- тайин ва муқаррар кардани қонунияти сохтории вожаҳои мураккаби 
сеҷузъа;

- нишон додани бархе аз вижагиҳои умумии ин навъи калимаҳо дар 
муқоиса бо баъзе шеваҳо, давраҳои то истиқлол ва пас аз истиқлол;

- муқаррар намудани доираи густариши вожаҳои мураккаби сеҷузъа;
- муайян сохтани қолабҳои грамматикии вожаҳои мураккаб ва 

баррасии вижагиҳои ташаккул ва таҳаввули онҳо;
Барои расидан ба ҳадафҳояш Каримова Г. чунин вазифаҳоро 

роҳандозӣ намудааст:
- Ҷамъ овардани маводи вожаҳои мураккаби сеҷузъа ва бисёрҷузъа аз 

сарчашмаҳои илмӣ, асарҳои бадеӣ, номи бархе аз корхонаву муассисаҳои 
давлатӣ ва лавҳаву овезаҳои шаҳру ноҳияҳои кишвар.

- Таснифу таҳлили сохторӣ, маъноӣ ва ҷо-ҷо решашиносии маводи 
гирдовардаи вожаҳои мураккаби сеҷузъа.

- Тайин намудани мавқеи асосии ташаккули вожаҳои мавриди 
пажуҳиш.

- То ҷойи имкон муайян кардани замону макони пайдоиш ва рушду 
инкишофи истилоҳоти мураккаби сеҷузъа.
Муаллиф кӯшиш ба харҷ додааст, ки аз рӯйи имкон дар шарҳу 

маънидоди муҳтавои вожаҳои мураккаби сеҷузъа ва вазифаҳои 
пешбинишуда дар низоми таърихи забонҳои эронӣ ва то ҷое забонҳои 
ҳиндуаврупоӣ ва таърихи густариши маводи мавриди назар саҳме дошта 
бошад. Ҳаллу фасли чунин масъалаҳои зерин иҷрои ин гуна талаботро 
тақозо мекунад:

-пажуҳиши ҳамаҷонибаи маводи таҳқиқшаваида;
-тасниф, таҳлилу ташреҳи лингвистии вожаҳои мураккаби сеҷузъа;
-баррасии усулҳои нави таҳқиқи этнолингвистии маводи гирдомада.
Дар рафти баррасии масъалаҳои дар пеш гузошташуда усулҳои 

гуногуни забоншиносии муосир, аз ҷумла усулҳои сохторӣ, муқоисавии 
диахрониву синхронӣ, забоншиносии иҷтимоӣ ва этнолингвистӣ мавриди 
истифода қарор гирифтааст.

Чуноне аз номгузории диссертатсия аён аст, объекти тадқиқот 
вожаҳои мураккаби сеҷузъа дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ мебошад.
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Мавзуи асосии тадқиқот калимасозии вожаҳои мураккаби сеҷузъа, 
таҳлили сохторӣ ва маъноии онҳо аст.

Барои пажуҳиши ҳамаҷонибаи вожаҳои мураккаби сеҷузъа аз 
методҳои муқоисавии синхронӣ ва диахронӣ, ки асосан аз таҳлилу 
баррасии сохторӣ иборат мебошанд, истифода шудааст.

Арзиши назариявии диссертатсия аз он иборат аст, ки маводи 
тадқиқоти илмӣ метавонад дар омӯзиш ва таҳлили қиёсии масъалаҳои 
забоншиносӣ, аз ҷумла тарзу усулҳои калимасозии мураккаб, муқоисаи 
онҳо бо усулу роҳҳои калимасозӣ дар забонҳои дигари эронӣ истифода 
шавад.

Арзиши амалии тадқиқот аз он иборат аст, ки натиҷаҳои тадқиқот 
метавонад ҳангоми таҳияи фарҳангҳои тафсирӣ ва этимологӣ, соҳавии 
забони тоҷикӣ ва забонҳои дигари эронӣ истифода шавад. Инчунин 
маводи рисолаи илмӣ метавонад дар таълим ва тадрис дар донишгоҳу 
донишкадаҳо ва миёнаи касбии ҷумҳурӣ ба сифати маводи иловагӣ 
истифода гардад.

Навгонии илмии тадқиқот. Навоварии бахшҳои мавзуъ иборат аз он 
аст, ки бештари масоили мавриди пажуҳиш дар забоншиносии тоҷикӣ 
бори нахуст баррасӣ мегардад. Масъалаҳои ба нақшаи таҳқиқ воридшуда 
дар забоншиносии тоҷик ба шакли диссертатсияи ҷудогона аввалин бор 
ба риштаи таҳқиқ даромадааст. Таҳқиқоти ба анҷомрасида дар бахши 
лексика, махсусан вожасозии калимаҳои мураккаби сеҷузъа дар асоси 
маводи осори бархе аз нависандагони тоҷик ва давраи Истиқлол ба 
дастомада ҷамъбаст гардид. Таҳқиқоти амалишудаи вожаҳои мураккаби 
сеҷузъа имкон фароҳам меорад, ки омӯзиши нисбатан амиқи таркиби 
луғавӣ амалӣ гардад, вожаҳои мавҷуднабудаи мураккаб ба таркиби 
луғавии забон ба таври асоснок ворид гарданд, барои такмили луғоти 
мавҷудбуда ва омодакунии луғатҳои мукаммали забони тоҷикӣ дар оянда 
замина мегузорад.

Инчунин дар бахши муқаддимаи кор натиҷаҳои ба ҳимоя 
пешниҳодшаванда дар шакли зерин ишора шудаанд:

1. муайян кардани қонуният ва меъёрҳои калимасозии мураккаби 
сеҷузъа бо мақсади дарёфт намудани тамоюлҳои асосӣ;

2. омӯзиши вожаҳои мураккаби сеҷузъа бо мақсади муайян кардани 
баромади этимологии ҷузъҳои вожаҳо аз ҷанбаи этнолингвистӣ, 
мутобиқшавии савтии онҳо дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ;

3. муайян кардани хусусиятҳои калимасозӣ дар вожаҳои муркааби 
сеҷузъае, ки номи макон, номи касбу ҳунар, лавозимот ва ҷиҳози рӯзгор, 
номгӯи маросиҳои анъанавӣ ва ҷашнҳои мавсимӣ, истилоҳоти соҳаи 
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хоҷагии қишлоқ, тибб, дипломатия, бонкдорӣ дар номи муассисаҳо ва 
корхонаҳо;

4. муқаррар кардани хусусиятҳои вожаҳои мураккаби сеҷузъа, ки дар 
таркибашон воҳидҳои асосии луғавии “сар” , “мӯй”, “тоҷик” доранд, 
накши онҳо дар калимасозии забони тоҷикӣ;

5. муайян кардани нақши пасвандҳои анъанавии забони тоҷикӣ “-ӣ” 
ва “-он” дар калимасозии вожаҳои мураккаби сеҷузъа.

6. тадқиқи тарзу усулҳои пайдоиш ва тағйирёбии вожаҳои мураккаби 
сеҷузъа, қолабҳои калимасозӣ, дараҷаи истеъмоли онҳо дар забони тоҷикӣ

Мавзуи диссертатсияи пешниҳодгардида ба доираи мавзуъ ва 
масъалаҳои таҳқиқии шиносномаи ихтисоси илмии дарёфтшаванда 
мувофиқ мебошад.

Мутобиқати теъдод ва мазмуни интишороти натиҷаҳои илмй ба 
муҳтавои диссертатсия ва автореферати он. Диссертатсия дар сатҳи 
баланди илмӣ-таҳқиқотӣ таълиф шуда, ба талаботи кори диссертатсионӣ 
пурра ҷавобгӯ аст. Автореферат ва 11 мақолаи чопшудаи диссертант 
муҳтавои асосии диссертатсияро инъикос менамояд. Аз шумори 
мақолаҳои чопшудаи диссертант шаштои он дар маҷаллаҳои 
таъйиднамудаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон интишор 
гардидаанд:

1. Каримова, Г. Баррасии вожаҳои мураккаби сеҷузъа, ки ба бонку 
бонкдорӣ марбутанд //Суханшиносӣ. (Маҷалаи илмии АИ ҶТ). №1. - 
Душанбе. 2019. -№1- С. 57-66.

2. Каримова, Г. Нақши бандаки изофӣ дар сохтани вожаҳои мураккаб // 
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68-72.
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мураккаби сеҷузъа // Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
-Душанбе: (ҳаммуаллиф Мирзоев С.) -Дониш, 2020, №2.- С. 143-147

5. Каримова, Г. Пажӯҳиши чанд истилоҳи мураккаби сеҷузъа (дар асоси 
маводи бархе аз соҳаҳо) // Суханшиносӣ (Маҷалаи илмии АИ ҶТ), №2. 
-Душанбе, 2020. - С. 16-25. (ҳаммуаллиф С.Мирзоев).

6. Каримова, Г. Нақши Мирзо Турсунзода дар корбурди ифодаҳои халқӣ 
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Дониш, 2021, №3. - С.72-76.

Таълифоти муаллиф дар маҷмуаҳои илмй ва нашрияҳои дигар

7. Каримова, Г. Нақши вожаҳои сеҷузъа дар такмили забони тоҷикӣ // 
Маърифати омӯзгор. - Душанбе, 2016. - №7.- С. 58-59.

8. Каримова, Г. Вожаҳои мураккаби сеҷузъа ва мавқеи онҳо дар давраи 
истиқлол // - Душанбе (минбари эҷодкорони пойтахт). - 2017. - №4. - С. 
60-62.

9. Каримова, Г. Баррасии вожаҳои мураккаби сеҷузъа бо унсури «хона» // 
Роҳи абрешим ва робитаҳои байнифарҳангии Авруосиё: материалы 
международной научно-теоретической конференции, посвященной 
«Году развития туризма и народных ремесел»- Душанбе, - 2018. - С. 
215-219. - (ҳаммуалиф С.Мирзоев).

10. Каримова, Г. Таҳлили истилоҳоти сеҷузъаи соҳаи фарҳанги 
ғайримоддӣ (Анализ трёхкомпонентных сложных слов в сфере 
культуры) // Осор. -Ҷилди V. - Душанбе: Аржанг, 2018. - С. 332-358.

Н.Каримова, Г. Калимаҳои муракаби сеҷузъа ва хусусиятҳои 
таркиббандии онҳо (дар асоси маводи соҳаҳои кишоварзӣ ва 
чорводорӣ): маводи конференсияи ҷумҳуриявӣ бо унвони “Масъалаҳои 
мубрами забоншиносии миллӣ” бахшида ба 90-солагии Шарофиддини 
Рустам-Душанбе: ҶДДММ “Мулквар”, 2021.-С.93-Ю2. (ҳаммуаллиф 
Мирзоев С.).

Пешниҳоди диссертатсия ба Шурои диссертатсионӣ. Бобҳои 
диссертатсия мутобиқи мақсаду вазифаҳои гузошташуда тарҳрезӣ шуда, 
баррасию таҳқиқ дар сатҳи баланди илмӣ қарор дорад. Хулосаҳои 
диссертант илмӣ буда, ба талабот оид ба барасмиятдарории диссертатсия 
ва автореферати КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мувофиқ буда, онро метавон ба баррасии Шурои диссертатсионии 
6Э.КОА-021 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти 
дараҷаи илмии доктори фалсафа (РйО) - доктор аз рӯйи ихтисоси 
60020500 - Филология (60020502 - Забони тоҷикӣ) тавсия намуд.

Иштирок доштанд: 16 нафар аъзои Шурои олимон

Натиҷаи овоздиҳӣ: тарафдор - 16 нафар, зид - нест, бетараф - нест.
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Раиси Шуро, 
номзади илми филология 
тел: (+922) 93-797-10-22 
почтаи эл: Ьоутигос1@тЬох.ги арифзода Боймурод Бобопур

Муқарризон:
Доктори илми филология, 
профессор, узви вобастаи АМИТ, 
муовини раиси Кумитаи забон 
ва истилоҳоти назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
тел: (+922) 919-002178
почтаи эл: 8ахк1осН@И81:.ги Раҳматуллозода Сахидол

Муаллими калони кафедраи 
забони тоҷикии Донишгоҳи 
славянии Россия ва Тоҷикистон, 
номзади илми филология
Тел:+(992) 917 58 77 78

почтаи эл: Ат1оеу@таИ.ги Амлоев Аминҷон Ятимович

Котиби илмӣ Муҳаммадхоҷаева Рахшанда 
Аҳмадҷоновна

тел: (+922) 98-521-00-06 
почтаи эл: 8ип 1989@Н81.ги

Имзои Шарифзода Б.Б., Муҳаммадхоҷаев^Н, 
тасдиқ мекунам:
нозири кадрҳои Институти забон ва р*/ 
адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ Д Г\

Имзои С.Р. Раҳматуллозодаро тасдиқ мек 
Мудири бахши умумӣ ва кор бо кадрҳои 
Кумитаи забон ва истилоҳоти наз^ 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон £ Ш. Абдуллоев

Раҳимов А.А.

Имзои Амлоев А.Я.-ро тасдиқ меқ 
Сардори шуъбаи кадрҳои Донишп 
славянии Россия ва Тоҷикистон

Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 21. Тел.: +992 (37) 227-29-07, 
221 -70-30, Е-шаП: 1га гис1ак117@та11.ги, Ьир://\у\у\у.1га.1)
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