
Тақриз
ба диссертатсияи Каримова Гулзира Нуруллоевна таҳти унвони 

«Вожаҳои мураккаби сеҷузъа дар забони тоҷикӣ» барои дарёфти 
дараҷаи илмии доктори фалсафа (РЬВ) - доктор аз рӯйи ихтисоси 

60020500 -Филология (60020502 - Забони тоҷикӣ)

Аз мутолиаи осори адибони классикӣ ва нав маълум мегардад, ки 

онҳо дар осори худ аз вожаҳои мураккаби сеҷузъа ба таври фаровон 
истифода намудаанд. Чунин навъи калимаҳо бештар дар осори Бедил, 
Ҷомӣ, Сайидо, Айнӣ, Раҳим Ҷалил, Ҷалол Икромӣ, Сотим Улуғзода ба 
мушоҳида мерасанд, ки таҳқиқи онҳо дорои аҳамияти илмиву амалӣ ва 

назариявӣ мебошад.
Бинобар ҳамин, омӯзиш ва баррасии калимаҳои мураккаби 

сеҷузъаи забони тоҷикӣ аз нигоҳи вазъи кунунӣ яке аз масъалаҳои 
мубраму актуалӣ дар соҳаи забошиносӣ ба шумор меравад. Аз ин ҷиҳат, 
ҷамъоварӣ ва таснифу ташреҳи вожаҳои мураккаби сеҷузъа ва роҳҳои 
пайдоиш, ташаккул ё таҳаввули онҳо, таърихи омӯзиши чунин навъи 
калимаҳо ҳам барои ҳифозат ва ҳам барои пажуҳишҳои минбаъда кори 
муфиду судманд хоҳад буд.

Бо вуҷуди он ки донишмандони тоҷик дар соҳаи калимасозӣ 
корҳои зиёде ба анҷом расонида бошанд ҳам, вале калимаҳои мураккаби 

сеҷузъа дар забони тоҷикӣ ба таври мукаммал омӯхта нашудааст, ба 
истиснои баъзе ишораҳо ва корҳои иҷмолӣ дар китобҳои грамматикаи 

забони тоҷикӣ, забони адабии ҳозираи тоҷик ва монографияи 
Ш.Рустамов .

Дар диссертатсия бори нахуст вожаҳои мураккаби сеҷузъа аз 

ҷиҳати баромад, сохтор, табақабандӣ, зинаҳои калимасозӣ мавриди 
пажуҳиш қарор дода шудааст.

Бештари вожаҳои мавриди пажуҳиш дар фарҳангҳои мавҷудаи 
забони тоҷикӣ ба қайд гирифта нашудаанд. Аз ин рӯ, онҳоро метавон 

ҳангоми таҳияи фарҳангҳои тафсирӣ, соҳавӣ истифода кард. Ҳамчунин 



минбаъд дар пояи ин навъи луғоту истилоҳот метавон пажуҳишҳои 
мукаммалтареро ба анҷом расонид.

Маводи диссертатсия дар асоси осори бархе аз адибони классикӣ, 
асарҳои нависандагони давраи нав, аз лавҳаву овезаҳои хиёбону кӯчаҳои 
шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва номи баъзе муассисаву ташкилотҳои дар 

давраи Истиқлол ба вуҷудомада таҳия ва таҳқиқ шудааст.
Як қисмати бисёр муҳими лексикаи ҳар як забон, аз ҷумла забони 

тоҷикиро низ вожаҳои мураккаби сеҷузъа ташкил медиҳанд, ки дар 
системаи таркиби луғавии забон мақоми хоса доранд. Ҳар як забон 

дорои захираи ғании вожаҳои мураккаб буда, он ба муҳит, тарзи зисту 
зиндагонӣ, маишат, расму русум, иқтисод умуман ба фарҳанги мардуми 
худ робитаи мустаҳкам дорад.

Ин мавзуъ дорои аҳамияти пурарзиш буда, аз ҷониби 
донишмандони забоншинос мавриди пажуҳиш қарор нагирифтааст. 
Бинобар ҳамин метавон гуфт, ки ин масъала бори нахуст аз ҷониби 
доктрант Каримова Гулзира ба риштаи таҳқиқ даромадааст. 

Диссертатсия аз ҷиҳати сохт аз муқаддима, ду боб, хулоса, рӯйхати 
адабиёти истифодашуда ва замима иборат аст.

Дар муқаддима муаллиф роҷеъ ба бархе аз вожаҳои мураккаби 

сеҷузъаи баъзе адибони давраи классикӣ, дараҷаи омӯзиш ва зарурати 
интихоби мавзуъ, мақсаду вазифаҳои таҳқиқот, методҳои омӯзиш ва 

пажуҳиш, арзиши амалии диссертатсия, навгонии мавзуи таҳқиқот 
маълумот ироа гардидааст.

Боби якум «Нақши вожаҳои мураккаби сеҷузъа дар такмили 

таркиби захираи луғавии забони тоҷикӣ» унвон дошта, дар он асосан 

калимаҳое, ки бо ҷузъҳои хона, сар ва пасвандҳои -ӣ, -ак таркиб ёфтаанд, 
таҳқиқ ва таҳлил шудааст. Инчунин калимаҳо аз рӯйи баромад 
(этимология), ҳиссаҳои нутқ, пеша ва ғ. гурӯҳбандӣ шудаанд. Дар ин боб 
баъзе вожаҳои мураккаби суннатӣ, соҳаи кишоварзӣ ва калимаҳои ба 
мафҳуми вақт робитадошта низ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.



Боби дуюм «Таҳлили сохторию маъноии истилоҳоти мураккаби 

сеҷузъаи марбут ба бонку бонкдорӣ ва соҳаҳои ҳаёт» мебошад. Дар ин 
боб асосан истилоҳоти соҳаи бонку бонкдорӣ, ба вижа чор калимаи 
мураккаби сеҷузъа агроинвестбонк, тоҷиксодиротбонк, тоҷпромбонк, 
соҳибкорбонк ва тоҷиктрансгаз, Душанбешаҳр, дастрӯймол ба риштаи 

пажуҳиш даромадааст.
Дар маҷмуъ Каримова Гулзира мавзуи интихобкардаи худро 

дуруст дастабандӣ намуда, ба ҳадафи дар назди худ гузошта расидааст ва 
мақолаҳои зиёде низ ойид ба мавзуъ чоп кардааст.

Метавон гуфт, ки диссертатсияи Каримова Гулзира Нуруллоевна 
таҳти унвони «Вожаҳои мураккаби сеҷузъа дар забони тоҷикӣ» ба 

талаботи диссертатсиянависии КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, муаллифи он барои дарёфти дараҷаи илмии 

доктори фалсафа (РЬВ) - доктор аз рӯйи ихтисоси 60020500 - Филология 

(60020502 - Забони тоҷикӣ) арзанда мебошад.
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