
ХУЛОСАИ
комиссияи экспертии шурои диссертатсионии бИ.КОА-021-и назди 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба диссертатсияи Каримова Гулзира 
Нуруллоевна дар мавзуи “Вожаҳои мураккаби сеҷузъа дар забони тоҷикӣ” 
барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (РЬБ), доктор аз рӯйи 
ихтисоси 60020500 — Филология (60020502—Забони тоҷикӣ)

Диссертатсияи Каримова Гулзира Нуруллоевна ба таҳқиқи яке аз 
масъалаҳои мубрами забоншиносии тоҷик — вожаву истилоҳот ва 
муқаррар намудани қонунҳои бой гардидани таркиби луғавии забон 
бахшида шудааст. Муҳаққиқ дар муқаддима интихоби мавзуъро бо он 
асоснок менамояд, ки қонунҳои объективии ғановатмандии захираи 
луғавии забонро мукаммал наомӯхта, доир ба хусусиятҳо ва навъҳои 
истилоҳот сухан гуфтан ғайриимкон аст, аз ин рӯ баррасии масъалаи 
роҳу воситаҳои сохта шудани вожаҳои сеҷузъа дар забони тоҷикӣ яке аз 
вазифаҳои муҳимми муҳаққиқон ба ҳисоб меравад.

Таҳқиқи анҷомдодаи унвонҷӯ аз ҷиҳати илмӣ арзишманд буда, 
аввалин маротиба ҷанбаҳои илмию назарии вожаву истилоҳоти 

мураккаби сеҷузъа аз нигоҳи маъно ва сохтор ба таври возеҳ ва хеле 
муфассал таҳлил карда шудаанд. Омӯзиши мавзуи мазкур на танҳо дар 
ташхиси вожаҳои муайяни забон мусоидат менамояд, балки барои 
ошкор сохтани баъзе масъалаҳои этнолингвистӣ маводи муфид дода 
метавонад.

Навгониҳои таҳқиқ, пеш аз ҳама, дар он зоҳир мегардад, ки 
таҳқиқи вожаву истилоҳоти сеҷузъаи забони тоҷикӣ дар шакли 
диссертатсияи ҷудогона бори аввал мавриди таҳлили монографӣ қарор 
мегирад. Ғайр аз ин, таҳқиқи баанҷомрасида дар қисмати лексика, 
махсусан вожасозии калимаҳои мураккаби сеҷузъа, дар асоси маводи 
осори бархе аз нависандагони тоҷик ва давраи Истиқлол сурат гирифта, 
имкон медиҳад, ки омӯзиши нисбатан амиқи таркиби луғавӣ амалӣ 
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гардида, он аз ҳисоби калимаҳои мураккаби дар забон мавҷуднабуда бой 
хоҳад шуд.

Диссертатсия ба талаботи банди 31-33-и Тартиби додани дараҷаҳои 
илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни 

соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад. Диссертатсия 

аз тарафи муаллиф мустақилона навишта шуда, дорои мазмун ва 

мантиқи ягонаи дохилӣ мебошад. Натиҷа ва нуктаҳои илмии барои 
ҳимоя пешниҳодшуда саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон 
медиҳанд.

Мавзуъ ва мазмуни таҳқиқи диссертатсионӣ бо шиносномаи 
диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (РМЭ), 
доктор аз рӯйи ихтисоси 60020500 - Филология (6Э020502-Забони 
тоҷикӣ) мувофиқ мебошад.

Натиҷаҳои асосӣ, хулосаҳои таҳқиқ ва тавсияҳои муаллиф дар 6 
мақолаи дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон батабърасида 

инъикос ёфта, бо мазмун ва мавзуи диссертатсия бевосита алоқаманд 
мебошанд. Автореферати диссертатсия ва мақолаҳои нашркардаи 

унвонҷӯ фарогири мазмуну муҳтавои диссертатсия мебошанд. 
Мақолаҳои илмии интишорёфтаи муаллиф ва теъдоди маводи чопшуда 
ба талаботи бандҳои 34 ва 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ 

мувофиқат менамоянд.
Дар диссертатсияи Каримова Гулзира Нуруллоевна истифодаи 

мавод бидуни ишора ба муаллиф ё маъхаз ба назар намерасад. Ин аз 
риоя шудани банди 37-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ гувоҳӣ 

медиҳад.
Азбаски маводи амалии таҳқиқ, асосан, фарогири маводи адабиёти 

муосири тоҷик аст ва танҳо ба хотири қиёс ҷо-ҷо баъзе намунаҳо аз 
осори адибони классик истифода шудааст, комиссияи ташхис пешниҳод 
менамояд, ки мавзуи таҳқиқ аз шакли умумии ‘Вожаҳои мураккаби 
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сеҷузъа дар забони тоҷики” ба шакли нисбатан мушаххаси “Вожаҳои 

мураккаби сеҷузъа дар забони адабии муосири тоҷикӣ” тағйир дода 
шавад.

Дар хулосаи диссертатсия дастовардҳои таҳқиқ ва моҳияти 
масъалаҳои меҳварӣ зикр ёфта, дурнамои мавзуи кори диссертатсионӣ 
таъйин шудааст. Аҳаммияти таҳқиқ, навгониҳои илмии диссертатсия ва 
арзиши амалии онро ба назар гирифта, комиссияи экспертӣ ба чунин 
хулоса омад, ки диссертатсияи барои дарёфти дараҷаи илмии доктори 
фалсафа (РйВ), доктор аз рӯйи ихтисоси 60020500 - Филология 
(60020502 - Забони тоҷикӣ)-и Каримова Гулзира Нуруллоевна дар 
мавзуи “Вожаҳои мураккаби сеҷузъа дар забони адабии муосири тоҷикӣ” 

кори таҳқиқии анҷомёфта буда, ба талаботи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ 
мебошад ва онро барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (РИН), 
доктор аз рӯйи ихтисоси 60020500 - Филология (60020502-Забони 
тоҷикӣ) ба ҳимоя пешниҳод кардан мумкин аст.

Комиссияи экспертӣ дар асоси банди 60-и Тартиби додани 
дараҷаҳои илмӣ пешниҳод менамояд:

1. Диссертатсияи Каримова Гулзира Нуруллоевна дар мавзуи 
“Вожаҳои мураккаби сеҷузъа дар забони адабии муосири тоҷикӣ” барои 
дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (РйВ), доктор аз рӯйи ихтисоси 
60020500 - Филология (60020502-Забони тоҷикӣ) дар ҷаласаи шурои 
диссертатсионии бО.КОА-021-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

тариқи овоздиҳии ошкоро ба ҳимоя қабул карда шавад.
2. Комиссияи экспертӣ муҳаққиқони зеринро, ки корҳои илмӣ- 

таҳқиқиаШон ба ихтисоси ихтисоси 60020500 - Филология (60020502- 
Забони тоҷикӣ) мувофиқат доранд, ба ҳайси муқарризони расмӣ 
пешниҳод менамояд:

- Ҳасанзода Абдуҷамол Ашраф - доктори илми филология, 
профессори кафедраи забони тоҷикии МДТ-и “Донишгоҳи давлатии 
Хуҷанд ба номи Бобоҷон Ғафуров”;
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- Раҷабов Абубакр Ашурович - номзади илми филология, мудири 
кафедраи забони тоҷикии назди факултети филологияи тоҷики 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ;

3. Ба сифати муассисаи пешбар Донишгоҳи байналмилалии 

забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода пешниҳод 
мешавад.

4. Барои гузоштани эълони ҳимоя, матни диссертатсия ва 
автореферати он дар сомонаҳои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон иҷозат дода шавад.

5. Барои чопи автореферат бо ҳуқуқи дастнавис ва ирсол гардидани 

он ба суроғаҳои таъйиншуда иҷозат дода шавад.

Раиси комиссияи экспертӣ:

доктори илми филология, профессор,
узви шурои диссертатсионӣ Мирзоева М.М.

узви шурои диссерт

Аъзои комисс

доктори илми фило
Ҳомидов Д.Р.

«■/•/•» январи соли 2023

шилология, мудири 
Ояри ДТҶТ ба номи

Шафоатов А.Н.
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