
ХУЛОСАИ ШУРОИ ОЛИМОНИ ФАКУЛТЕТИ ЗАБОНҲОИ ОСИЁ 
ВА АВРУПОИ донишгоҳи миллии тоҷикистон

Диссертатсияи Исмонов Кароматулло Бадридинович таҳти унвони 
«Саҳми донишмандони форсу тоҷик дар таҳаввул ва ташаккули 
забоншиносии араб» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илми 
филология аз рӯйи ихтисосҳои 10.02.01 - Забони тоҷикӣ ва 10.02.22 - 
Забонҳои мамолики хориҷии Аврупо, Осиё, Африқо, бумиёни Амрико ва 
Австралия (забони арабӣ) пешниҳод шудааст. Диссертатсия дар 
кафедраи филологияи араби факултети забонҳои Осиё ва Аврупои 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба анҷом расидааст.

Мушовири илмӣ: доктори илми филология, профессори кафедраи 
филологияи араби факултети забонҳои Осиё ва Аврупо Саидраҳмон 
Сулаймонов.

Диссертатсияи мазкур дар ҷаласаи васеи кафедраи филологияи 
араби факултети забонҳои Осиё ва Аврупо баррасӣ ва муҳокима 
гардида, аз таърихи 15.10.2022, қарори №2 ба ҳимоя тавсия шудааст.

Шурои олимони факултети забонҳои Осиё ва Аврупо 
диссертатсияи Исмонов Кароматулло Бадридиновичро таҳти унвони 
«Саҳми донишмандони форсу тоҷик дар таҳаввул ва ташаккули 
забоншиносии араб» бо ширкати муқарризон - доктори илми 
филология, узви вобастаи АМИТ, муовини раиси Кумитаи забон ва 
истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳматуллозода 
Сахидод ва доктори илми филология, профессори кафедраи 
услубшиносӣ ва таҳрири адабии ДМТ Мирзоева Моҳира 
Мадиброҳимовна баррасӣ ва муҳокима намуд.

Сараввал доктори илми филологияи С.Раҳматуллозода баромад 
намуда, мавзуъро барои худшиносии миллӣ хеле муҳим арзёбӣ кард. 
Мавсуф таъкид намуд, ки дар диссертатсияи Исмонов К.Б. масъалаи 
бисёр муҳимми илмие матраҳ гаштааст, ки то имрӯз дар шакли кори 
алоҳидаи диссертатсионӣ пешкаши аҳли илму адаб нагардида буд. Ин 
кор аввалин икдомест, ки ба таври комилан возеҳу равшан ҷойгоҳи 
мутафаккирони форсу тоҷикро дар пешрафти забоншиносии араб, ки яке 
аз бузургтарин маънавиёти башарӣ дониста мешавад, бо забони равону 
услуби гуворо нишон медиҳад. Диссертатсия бо истифода аз садҳо асари 
илмӣ-тадқиқотӣ ва бо назардошти андешаҳои олимони Шарқу Ғарб дар 
сатҳи баланди илмӣ навишта шуда, аҳамияти баланди худшиносию 
худогоҳӣ дорад ва месазад, ки барои истифодаи умум ба чопи монографӣ 
тавсия шавад.
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С.Раҳматуллозода таъкид намуд, ки дар баробари муваффақиятҳо 
ёдоварӣ аз баъзе камбудиҳоеро, ки бештар аз ҳама аҳамияти тавсиявӣ 
доранд, зарур мешуморад, аз ҷумла:

1. Ба назар чунин менамояд, ки фасли дуюми боби сеюм давоми 
мантиқии фасли якуми ҳамин боб, фасли чоруми боби номбаршуда 
давоми фасли сеюм ва фасли шашуми боби мазкур давоми фасли 
панҷуми ҳамин боб аст. Аз ин рӯ, онҳоро ба ҳам овардан мантиқан 
муносиб аст.

2. Дар бахши дараҷаи омӯзиши мавзуъ дар автореферати 
диссертатсия бар хилофи диссертатсия номи донишмандон ва асарҳои 
онҳо дар поварақ оварда шудааст. Хуб мешуд, ки он мисли 
диссерататсия дар матни асосӣ дода мешуд.

3. Дар автореферати рисола гуфта мешавад, ки боби аввали 
диссертатсия, ки “Заминаҳои таърихии пайдоиши забоншиносии араб” 
унвон гирифтааст, фарогири панҷ фасл мебошад, дар сурате ки он шаш 
фасл дорад.

4. Диссертант омореро аз ихтилофи ду мактаби забоншиносӣ: 
Басра ва Куфа пешниҳод намудааст (саҳ.185), вале беҳтар мебуд, дар ин 
ҷо ба таснифи мавзуии масъалаҳои хилофӣ ишора карда мешуд. Зеро 
чунин тасниф аз омор дида хусусияти фарқкунандаи ин ду мактабро 
равшантар нишон медиҳад.

5. Таҷдиди назар намудани рӯйхати адабиёт низ зарур 
мебошад. Воқеан, диссертант шумораи зиёди адабиётро бо забонҳои 
гуногун овардааст, вале тартиби он ҷавобгӯ ба талабот нест.

6. Баъзе ҷумлаҳои таҳрирталаб (саҳ.5), иштибоҳоти китобатию 
имлоӣ ва услубӣ дар саҳифаҳои 15, 22, 25, 26, 30, 35, 48, 62, 64, 74, 82, 100, 
103 ва ғ. диссертатсия дида мешавад, ки ислоҳи онҳо ҳусни корро 
меафзояд.

Қайд карда шуд, ки эродҳои мазкур моҳияти илмии 
диссертатсияро, ки дар пояи баланди илмӣ рӯйи кор омадааст, кам карда 
наметавонанд, зеро бо як қалам задан ислоҳ мешавад.

Диссертатсияи Исмонов Кароматулло Бадридинович дар мавзуи 
«Саҳми донишмандони форсу тоҷик дар таҳаввул ва ташаккули 
забоншиносии араб» кори анҷомётаи илмӣ буда, муаллифи он сазовори 
дарёфти дараҷаи илмии доктори илми филология аз рӯйи ихтисосҳои 
10.02.01 - Забони тоҷикӣ ва 10.02.22 - Забонҳои мамолики хориҷии 
Аврупо, Осиё, Африқо, бумиёни Амрико ва Австралия (забони арабӣ) 
мебощад.

Доктори илми филология, профессор М.М.Мирзоева дар баромади 
худ нисбат ба диссертатсияи Исмонов Кароматулло Бадридинович иброз 
дошт, ки диссертатсия мувофиқи талаботи таҳияи корҳои илмӣ омода 
шудааст. Диссертатсия дар асоси методҳои тавсифӣ, таърихӣ- 
забоншиносӣ ва таҳлилӣ-оморӣ таълиф гардидааст.

Фишурдаи диссертатсия ва мақолаҳои нашрнамудаи унвонҷӯ 
фарогири мазмуну муҳтавои диссертатсия мебошад.
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Аз ҷониби профессор М.М. Мирзоева қайд карда шуд, ки дар 
баробари дастовардҳо дар диссертатсия бархе камбудиҳо ба назар 
мерасад, ки ислоҳи он арзиши илмии корро боз баландтар менамояд. Аз 
ҷумла:

1. Дар навишти номи муҳаққиқон ягонагӣ дида намешавад. 
Масалан, номи шарқшиносони аврупоӣ Ю.Фук, Броккелман ва ғ. чанд 
гуна оварда шудааст, ки якранг намудани он зарур мебошад.

2. Дар истифодаи истилоҳоти соҳаи забоншиносӣ низ якрангӣ 
дида намешавад: гоҳ морфология, синтаксис, баъзан сарф ва наҳв кор 
фармуда шудааст. Хуб мешуд, ки ё пурра истилоҳоти аврупоӣ истифода 
мегардид ва ё муодилҳои арабии он.

3. Баъзан дар рисола калимаҳои душворфаҳми арабӣ (балоғӣ, 
инқитоъ, таъйид, иҷтиҳодот, масоба) мушоҳида мешаванд. Истифодаи 
қолабҳои маъмули онҳо (масалан, балогат ба ҷойи балогй) ва ё шарҳи 
онҳоро дар қавсайн салоҳ медонем. Ё ин ки калимаҳои “рахшадоршавӣ, 
омӯза, ихтилофи оро, маволӣ”ва амсоли инҳоро бо гунаҳои маълум иваз 
кардан матлаби муаллифи диссертатсияро ба хонанда равшан менамояд. 
Ба ҳамин монанд корбасти вожаҳои дидгоҳ (ба ҷойи нуқтаи назар), соҳиб 
(ба ҷойи муаллиф), калидӣ (ба ҷойи асосӣ), нафар (ба ҷойи шахс) 
бемавқеъ сурат гирифтааст.

4. Дар овардани номгӯйи адабиёти илмӣ якрангӣ нест. Тавсия 
дода мешавад, ки он мутобиқи муқаррарот мураттаб карда шавад.

5. Ҳарчанд диссертатсия бо назардошти қоидаҳои имлои охир 
навишта шуда бошад ҳам, таҳрири онро бори дигар аз нигоҳи имлоӣ, 
аломатҳои китобат ва услуби баён салоҳ медонем.

Ҳамзамон, мавсуф таъкид намуданд, ки эродҳои зикршуда моҳияти 
илмии диссертатсияро кам намекунанд ва ислоҳшавандаанд.

Профессор М.М.Мирзоева аҳамияти таҳқиқ, навигариҳои илмӣ ва 
арзиши амалии диссертатсияро ба назар гирифта, ба чунин хулоса 
омадааст, ки диссертатсияи Исмонов Кароматулло Бадридинович дар 
мавзуи «Саҳми донишмандони форсу тоҷик дар таҳаввул ва ташаккули 
забоншиносии араб» таҳқиқи анҷомёфта ва ба талаботи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, 
онро барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илми филология аз рӯйи 
ихтисосҳои 10.02.01 - Забони тоҷикӣ ва 10.02.22 - Забонҳои мамолики 
хориҷии Аврупо, Осиё, Африқо, бумиёни Амрико ва Австралия (забони 
арабӣ) пешниҳод кардан мумкин аст.

Дар қисмати саволу ҷавоб профессорон Ҳ.Раҷабов ва У.Сафаров 
иштирок намуда, ба саволҳои худ ҷавобҳои қонеъкунанда гирифтанд.

Ҳамин тариқ, вобаста ба баромади муқарризон - доктори илми 
филология, узви вобастаи АМИТ, муовини раиси Кумитаи забон ва 
истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳматуллозода 
Сахидод ва доктори илми филология, профессори кафедраи 
услубшиносӣ ва таҳрири адабии ДМТ Мирзоева Моҳира 
Мадиброҳимовна, натиҷаи саволу ҷавоб ва муҳокимаи кор шурои 
олимони факултети забонҳои Осиё ва Аврупо нисбат ба ҳусну қубҳи 
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илмии диссертатсияи Исмонов Кароматулло Бадридинович ба чунин 
хулоса омад:

Диссертатсия ба мавзуи хеле муҳим ва таҳқиқношудаи илми 
забоншиносӣ бахшида шудааст. Воқеан, унвонҷӯ возеҳу бамаврид 
таъкид мекунад, ки омӯзиши таърихи забоншиносии араб танҳо таҳлилу 
баррасии як давраи таърихии забони арабиву мардуми араб нест, балки 
фаротар аз он таърихи як тамаддуни бузургест, ки дар саргаҳи он дар 
баробари арабҳо фарзандони дигар миллатҳо, хусусан абармардони форсу 
тоҷик, қарор доранд.

Мубрамияти диссертатсия мавриди назарро муҳаққиқ, пеш аз ҳама, 
дар он мебинад, ки ин мавзуъ бори нахуст дар забоншиносии тоҷик ба 
таври мукаммал ва дар шакли диссертатсияи докторӣ мавриди баррасӣ ва 
пажуҳиши илмӣ қарор гирифтааст. Таъкид мегардад, ки бо омӯзиши ин 
мавзуъ метавон саҳми донишмандони форсу тоҷикро дар ташкил ва 
ташаккули забоншиносии араб, хидматҳои мондагори онҳоро дар 
посдории забони арабӣ аз хатогуфторӣ, ибтикору ихтирои онҳоро дар 
мавриди равишҳои таҳқиқотии забонию фарҳангнигорӣ ва нақши 
онҳоро дар омӯзишу омезиши масъалаҳои забонӣ бо дигар донишҳои 
сирф арабиву ғайриарабӣ ба тасвир кашид.

Муҳаққиқ қайд намудааст, ки таърихи пайдоиши забоншиносии 
араб ва рӯзгору осори намояндагони он ҳанӯз дар асри III ҳиҷрӣЛХ 
мелодӣ аз мавриди таваҷҷуҳи донишмандони араб ва форсу тоҷики 
арабинигор будааст. Аз ҷумла, донишмандони гузашта Муҳаммад ибни 
Салломи Ҷумаҳӣ, Абутайиби Луғавӣ, Абусаъиди Сирофӣ, Ибни Надим, 
Абубакри Зубайдӣ, Абулбаракот ибни Анборӣ, Муҳаммад ибн Яъқуби 
Фирӯзободӣ, Ҷалолиддини Суютӣ ва дигарон асарҳои таърихӣ- 
тарҷумаҳолие тадвин кардаанд, ки саҳифаҳояшон саршор аз ривоятҳову 
масъалагузориҳои забоншиносӣ ва рӯзгору осори забоншиносон 
мебошад.

Барои расидан ба мақсаду ҳадафҳои таҳқиқ муҳаққиқ ба 
дастовардҳои илмии олимони ватаниву хориҷӣ, ба монанди Ҷирҷи 
Зайдон, Муҳаммад Тантовӣ, Шавқӣ Зайф, Муҳаммад Хайр Ҳалвонӣ, 
Алӣ Абумукорим, Салоҳ Равоӣ, Фозил Сомароӣ, Маҳдӣ Махзумӣ, 
К.Ферстеғ (Кеез Уег§1ее§11), К.Броккелман, Фуод Сезгин, В.Ф. Гиргас 
Г.М. Габучан, В.Г. Ахвледиани, В.А. Звегинсев, В.С.Рибалкин, 
Ф.А.Исаева, С.Сулаймонов, Т.Мардонӣ, А.Эмомов ва дигарон такя 
намуда, аз онҳо ба таври самаранок истифода бурдааст.

Муҳаққиқ ҷиҳати ба мақсаду ҳадафҳои худ ноил шудан ҳаллу 
фасли вазифаҳои зеринро зарур мешуморад:

-мушаххас намудани заминаҳо ва ангезаҳои пайдоиши 
забоншиносии араб;

- муайян кардани зарурати ҷойгоҳи забоншиносии араб аз нигоҳи 
таърихӣ;

- нишон додани асолат ва таъсирпазирии забоншиносии араб;
- муайян намудани асосгузори забоншиносии араб;
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- мушаххас намудани саҳми мардуми форсу тоҷик дар пайдоиши 
забоншинсоии араб;

-инъикоси нақши донишмандони форсу тоҷик дар таъсисгузории 
мактабҳои сегонаи забоншиносии араб: Басра, Куфа ва Бағдод;

- омӯзиши андешаҳои забоншиносии намояндагони машҳури ин 
мактабҳо;

- муайян намудани мактабҳои забоншиносӣ дар сарзаминҳои 
форсу тоҷикнишин;

- муайян ва нишон додани саҳми донишмандони форсу тоҷик дар 
фарҳангнигорй, илмҳои сарфу наҳв;

- фарқ байни наҳви илмиву таълимӣ ва нишон додани саҳми 
донишмандони форсу тоҷик дар ташаккулу пешбурди ҳар кадоми он;

- омӯзиши манзумаҳои забоншиносӣ ва таъини хидматҳои 
инкорнопазири забоншиносони форсу тоҷик дар пайдоиш ва рушду 
такомули он.

Объекти таҳқиқи ин диссертатсияро забоншиносии араб ва 
таҳаввулу ташаккули он ташкил медиҳад.

Сарчашмаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсиониро асарҳои 
таърихӣ-тазкиравӣ ва тарҷумаҳолии донишмандони гузашта, аз қабили 
“Табақот-уш-шуаро”-и Муҳаммад ибни Салломи Ҷумаҳӣ, «Маротиб-ун- 
наҳвийин»-и Абутайиби Луғавӣ, «Ахбор-ун-наҳвийин-ил-басрийин»-и 
Абусаъиди Сирофӣ, «Табақот-ун-наҳвийин ва-л-луғавийин»-и Абубакри 
Зубайдӣ, «Таърих-ул-уламо-ин-наҳвийин мин-ал-басирийин ва-л- 
куфийин ва ғайриҳим»-и Қозӣ Абулмуҳосин Танухӣ, «Нузҳат-ул-алиббо 
фи табақот-ил-удабо»-и Абулбаракот ибни Анборӣ, «Инбоҳ-ур-рувот 
ало анбоҳ-ин-нуҳот»-и Ҷамолиддини Қифтӣ, «Буғят-ул-вуот фи табақот- 
ил-луғавийин ва-н-нуҳот»-и Ҷалолиддини Суютӣ, “Ал-Феҳрист”-и Ибни 
Надим, “Муъҷам-ул-удабо: иршод-ул-ариб ило маърифат-ил-адиб”-и 
Ёқути Ҳамавӣ, “Муқаддима”-и Ибни Халдун, “Вафиёт-ул-аъён ва анбои 
абно-из-замон”-и Ибни Халликон, ҳамзамон, асарҳои таълифу 
таснифкардаи забоншиносони арабинигори гузаштаи форсу тоҷик, аз 
қабили “Китоб”-и Сибавайҳ, “Мо талҳану фиҳи-л-омату”-и Кисоӣ, 
“Маони-ул-Қуръон”-и Фарро, “Ат-Таҳзиб”-и Азҳарӣ, “Девон-ул-адаб”-и 
Форобӣ, “Ас-Сиҳоҳ”-и Ҷавҳарӣ, «Нузҳат-ут-тарф фи илм-ис-сарф”-и 
Майдонӣ, “Ал-Муфассал фи-л-арабия”-ву “Ал-Унмузаҷ” ва “Ал-Муфрад 
ва-л-мураккаб”-и Замахшарӣ, “Ал-Фавоид-уз-зиёия”-и Ҷомӣ ва ғ. 
ташкил медиҳанд.

Асосҳои назарии таҳқиқро дастовардҳои донишмандони хориҷиву 
ватанӣ, аз қабили Ҷурҷӣ Зайдон, Аҳмад Амин, Муҳаммад Тантовӣ, 
Шавқӣ Зайф, Алӣ Абумукорим, Ҳасан Нассор, К.Броккелман, Ф.Сезгин,
B. А. Звегинсев, В.С.Рибалкин, А.Ф.Исаева, С.Сулаймонов, Д.Хоҷаев,
C. Назарзода, Мирзо Ҳасан Султон ва дигарон ташкил медиҳанд.

Навгонии илмии таҳқиқ аз он иборат аст, ки аввалин бор дар 
арабшиносии тоҷик заминаву ангезаҳои пайдоиши забоншиносии араб; 
саҳми мардуми форсу тоҷик дар шаклгирии забоншиносии араб нишон 
дода шудааст; саҳми фарҳангнигорони арабинигори форсу тоҷик дар 
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рушди фарҳангнигории араб ва ибтикори равишҳои гуногуни 
фарҳангнигории онҳо баррасӣ шудааст. Дар диссертатсия бори нахуст 
атрофи мактабҳои забоншиносии арабӣ дар сарзаминҳои форсу 
тоҷикнишин пажуҳиш анҷом шудааст. Ҳамзамон, дар диссертатсия бори 
аввал ба таври мушаххас атрофи наҳви илмӣ ва наҳви таълимӣ 
масъалагузорӣ сурат гирифтааст.

Натиҷаҳои амалии рисоларо метавон барои навиштани китобу 
дастурҳои таълимӣ оид ба таърихи забоншиносии араб ва робитаҳои 
дуҷонибаи илмии донишмандони форсу тоҷик дар марҳилаҳои гуногуни 
таърихӣ истифода бурд.

Муҳтавои асосии диссертатсия дар як монография ва 28 мақолаи 
муаллиф, ки аз он 20 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи 
олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
Комиссияи олии аттестатсионии Федератсияи Россия чоп шудаанд, 
инъикос ёфтааст:

ЬТаълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи 
олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:

[1-М]. Исмонов, К.Б. Эъроби шумораи дутогӣ дар забони 
арабӣ [Матн] / К.Б.Исмонов// Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
(маҷаллаи илмӣ). Бахши илмҳои филологӣ. - Душанбе, 2015. -№4/9 (185). 
-С.106-109.

[2-М]. Исмонов, К.Б. Мактабҳои наҳви арабӣ дар Хуросону 
Мовароуннаҳр[Матн] / К.Б.Исмонов// Паёми Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ). Бахши илмҳои филологӣ. - Душанбе, 2017. 
-№4/5.-С. 63-67.

[3-М]. Исмонов, К.Б. Корбурди ҷамъи арабӣ дар забони 
тоҷикӣ[Матн] / К.Б.Исмонов// Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
(маҷаллаи илмӣ). Бахши илмҳои филологӣ. - Душанбе, 2017. -№4/6. - С. 
45-48.

[4-М]. Исмонов, К.Б. Ангезаҳои пайдоиши наҳви арабӣ [Матн] 
/ К.Б.Исмонов// Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ). 
Бахши илмҳои филологӣ. - Душанбе, 2017. -№4/7. - С. 87-90.

[5-М]. Исмонов, К.Б. Корбурди истилоҳоти забоншиносӣ дар 
ашъори форсӣ-тоҷикӣ [Матн] / К.Б.Исмонов// Паёми Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ). Бахши илмҳои филологӣ. - Душанбе, 2018. 
-№6. -С. 55-59.

[6-М]. Исмонов, К.Б. Сибавайҳ дар саргаҳи забоншиносии 
арабу аҷам [Матн] / К.Б.Исмонов// Паёми Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ). Бахши илмҳои филологӣ. - Душанбе, 2018. 
-№8-1.-С. 57-61.

[7-М]. Исмонов, К.Б. Абдурраҳмони Ҷомӣ ва “Фавоид-уз- 
зиёия”-и ӯ [Матн] / К.Б.Исмонов// Паёми Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ). Бахши илмҳои филологӣ. - Душанбе, 2019. 
-№2. -С. 228-233.
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[8-М]. Исмонов, К.Б. Наҳв: аз луғат то истилоҳ [Матн] / 
К.Б.Исмонов// Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ). 
Бахши илмҳои филологӣ. - Душанбе, 2019. -№3. - С. 91-95.

[9-М]. Исмонов, К.Б. Мафъули мутлақ дар осори 
забоншиносони арабу аҷам ва мушкилоти тарҷумаи он дар забони 
тоҷикӣ [Матн] / К.Б.Исмонов// Паёми Донишгоҳи омӯзгории 
Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ). - Душанбе, - 2020. -№1 (84). - С. 46-49.

[10-М]. Исмонов, К.Б. Тафсирҳои қуръонӣ нахустин сарчашмаи 
андешаҳои забоншиносии арабу аҷам [Матн] / К.Б.Исмонов// Паёми 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ). Бахши илмҳои 
филологӣ. - Душанбе, 2020. -№1.-С. 11-15.

[11-М]. Исмонов, К.Б. Бозтоби андешаҳои забоншиносӣ дар 
нахустин фарҳангномаҳои форсии тоҷикӣ (дар мисоли «Луғати фурс»-и 
Асадии Тӯсӣ ва «Сиҳоҳ-ул-фурс»-и Ҳиндушоҳи Нахҷавонӣ) [Матн] / 
К.Б.Исмонов// Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ). 
Бахши илмҳои филологӣ. - Душанбе, 2020. - №2.-С. 15-19.

[12-М]. Исмонов, К.Б. Андешаҳои забоншиносӣ дар нахустин 
фарҳангнома арабӣ “Китоб-ул-айн [Матн] / К.Б.Исмонов// Паёми 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ). Бахши илмҳои 
филологӣ. - Душанбе, 2020. - №3.-С.11-15.

[13-М]. Исмонов, К.Б. Манзумаҳои наҳвӣ дар забоншиносии 
араб ва форсу тоҷик [Матн] / К.Б.Исмонов// Паёми Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ). Бахши илмҳои филологӣ. - Душанбе, 
2020. - №7.-С.23-27.

[14-М]. Исмонов, К.Б. Синонимияи воҳидҳои фразеологӣ дар 
забони тоҷикӣ (дар асоси «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» [Матн] / 
К.Б.Исмонов, З.Ёраҳмадова// Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
(маҷаллаи илмӣ). Бахши илмҳои филологӣ. - Душанбе, 2021. - №2.-С.18- 
23.

[15-М]. Исмонов, К.Б. Забони арабӣ дар сарзаминҳои 
ғайриарабӣ: интишор ва таҳаввул [Матн] / К.Б.Исмонов // Паёми 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ). Бахши илмҳои 
филологӣ. - Душанбе, 2021. - №5.-С. 12-17.

[16-М]. Исмонов, К.Б. Илми сарф: таърихи пайдоиш ва 
ташаккул [Матн] / К.Б.Исмонов // Паёми Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ). Бахши илмҳои филологӣ. - Душанбе, 2021.
- №5 .-С.22-26.

[17-М]. Исмонов, К.Б. «Ал-Муфрад ва-л-муаллаф»-и Замахшарӣ
- равиши наве дар таълими наҳви арабӣ [Матн] / К.Б.Исмонов // 
Суханшиносӣ (маҷаллаи илмӣ). - Душанбе, 2021. - №4. - С. 13-20.

[18-М]. Исмонов, К.Б. Саҳми забоншиносони форсу тоҷик дар 
ташаккули қиёси наҳвӣ[Матн] / К.Б.Исмонов // Паёми Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ). Бахши илмҳои филологӣ. - 
Душанбе, 2022. -№2.-С. 29-33.

[19-М]. Исмонов, К.Б. Донишмандони форсу тоҷик ва 
овошиносии араб[Матн] /К.Б.Исмонов // Паёми Донишгоҳи миллии
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Тоҷикистон (маҷаллаи илми). Бахши илмҳои филологи. - Душанбе, 2022. 
-№5.-С. 5-10.

[20-М]. Исмонов, К.Б. Масоили ихтилофӣ дар забоншиносии 
араб[Матн] /К.Б.Исмонов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
(маҷаллаи илмӣ). Бахши илмҳои филологӣ. - Душанбе, 2022. - №8.-С. 15- 
22.

II. Мақолаҳои муаллиф дар маҷмуаҳо ва нашрияҳои дигари илмӣ:
[21-М]. Исмонов, К.Б. Забон - омили асосии рушду камоли 

миллат ва давлат[Матн] / Р.Шодиев, К.Б.Исмонов //Ҷавонон - пайрави 
Эмомалӣ Раҳмон (Силсилаи мақолаҳои олимони ҷавони Тоҷикистон оид 
ба ҳидояту дастурҳои Пешвои миллат дар самти татбиқи сиёсати 
давлатии ҷавонон). - Душанбе: “ЭР-граф”, 2017. - С.451-456.

[22-М]. Исмонов, К.Б. Ҷамъи арабӣ ва мушкилоти он дар 
забони тоҷикӣ [Матн] / К.Б.Исмонов // Масоили мубрами филологияи 
араб (маҷмӯаи мақолаҳо). - Душанбе: “Аржанг”, 2018. - С. 134-140.

[23-М]. Исмонов, К.Б. Омӯзиши забон аз дидгоҳи Ибни Халдун 
[Матн] / К.Б.Исмонов // Масоили мубрами филологияи араб (маҷмӯаи 
мақолаҳо). - Душанбе: “Аржанг”, 2018. - С. 126-130.

[24-М]. Исмонов, К.Б. Нақши забони модарӣ дар омӯзиши 
забони хориҷӣ (дар мисоли забонҳои тоҷикӣ ва арабӣ [Матн] / 
К.Б.Исмонов // Маҷмуаи мақолахои конференсияи ҷумҳуриявӣ бахшида 
ба Рӯзи байналмилалии забони модарӣ - 21-уми феврал (ш.Душанбе, 18- 
уми феврали соли 2022). - Душанбе, 2022. - С.43-44.

[25-М]. Исмонов, К.Б. Саҳми донишмандони арабинависи 
форсу тоҷик дар шинохти воҳидҳои фразеологии арабӣ [Матн] / 
К.Б.Исмонов // Маҷмуаи мақолаҳои конференсияи байналмилалии 
“Рушди забони адабии тоҷикӣ дар замони истиқлол: мушкилот ва 
дурнамо” бахшида ба 85-солагии доктори илми филология, профессор 
Ҳомид Маҷидов. (15-июни соли 2022). Қисми 2,- Душанбе, 2022. - С.228- 
231.

[26-М]. Исмонов, К.Б.Марҳилаҳои ташаккули фарҳангнигории 
араб/ К.Б.Исмонов // Маҷмуаи мақолаҳои конференсияи байналмилалии 
“Филологияи араб ва замони муосир” бахшида ба 75-солагии доктори 
илми филология, профессор С.Сулаймонов. (28-октябри соли 2022).- 
Душанбе, 2022. - С.29-33.

[27-М]. Исмонов, К.Б. Саҳми донишмандони форсу тоҷик дар 
таъсиси мактаби забоншиносии Бағдод/К.Б.Исмонов//Маҷмуаи 
мақолаҳои конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзуи 
“Масъалаҳои мубрами арабшиносии тоҷик” бахшида ба 75-солагии 
доктори илми филология, профессор Т.Н.Мардонӣ (2 декабри соли 
2022).- Душанбе, 2022. - С.156-163.

Вобаста ба дастовардҳои зикршуда, шурои олимони факултети 
забонҳои Осиё ва Аврупо бо қарори №4, аз таърихи 24.12.2022 
диссертатсияи доктории Исмонов Кароматулло Бадридиновичро таҳти 
унвони “Саҳми донишмандони форсу тоҷик дар таҳаввул ва ташаккули 
забоншиносии араб” кори муҳимму арзишманд арзёбӣ намуда, онро 
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таҳқиқи илмии комилан анҷомёфта меҳисобад. Диссертатсия ба 
талаботи корҳои илмӣ ҷавобгӯ буда, онро метавон ба баррасии шурои 
диссертатсияонии 6В.КОА-021 барои дарёфти дараҷаи илмии доктори 
илми филология аз рӯйи ихтисосҳои 10.02.01 - Забони тоҷикӣ ва 10.02.22 
- Забонҳои мамолики хориҷии Аврупо, Осиё, Африқо, бумиёни Амрико 
ва Австралия (забони арабӣ) тавсия намуд.

Иштирок доштанд: 17 нафар аъзои шурои олимон.
Натиҷаи овоздиҳӣ: тарафдор - 17 нафар, зид - нест, бетараф - нест. 
Раиси шурои олимон, 
номзади илми филология, дотсент // Ш°Диев Р-А.
Тел.: (+992) 919270791 ' уФғу
Е-таП: 8ЬосПгу8@таП.ги
Муқарризон:
доктори илми филология,
узви вобастаи АМИТ,
муовини раиси Кумитаи забон ва
истилоҳоти назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон дД. Г Раҳматуллозода Сахидод
Тел.: (+992) 919002178 Ж
Е-шай: зах1с1осП@И81.ги
Доктори илми филология,
профессори кафедраи услубшиносӣ ва /.
таҳрири адабии ДМТ Мирзоева М.М.
Тел.: (+992) 937113028 7
Е-таП: тшхоеуа.тоЫга.! 1@таП.ги . ,7
Котиби шуро, муаллими калон ...'.■.■ х Шайдуллои Ҳоҷӣ 
Тел.: (+992) 988940500 А
Е-шаП: 8каус1иПо-91@таП.ги '

ва ва

ҷ- Э.Ш.Тавқиев
нам.

Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17.
Телефон: Тел.: (+992-37) 2217711 Факс: (+992-37) 2214884
Е-таП: тҒо@1 пи. р'тй ге@£таП.
Имзои Р.А.Шодиев, М.М. М
«Тасдиқ мекунам»
Сардори раёсати кадрҳо ва к<
Донишгоҳи миллии Тоҷикистад^^
Имзои С. Раҳматуллозодаро таодй^
Мудири бахши кадрҳо ва корҳои махсуси
Кумитаи забон ва истилоҳити назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

^Луууу/ДпиД)

^йдуллои Ҳоҷиро

/ Ш.Абдуллоев
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