
Тақриз 

ба диссертатсияи Исмонов Кароматулло Бадридинович таҳти унвони 

«Саҳми донишмандони форсу тоҷик дар пайдоиш ва ташаккули 

забоншиносии араб» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илми 

филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.22 - Забонҳои мамолики хориҷии 

Аврупо, Осиё, Африқо, бумиёни Амрико ва Австралия (забони арабӣ) ба 

дифоъ пешниҳод шудааст.

Ба таъкиди донишмандони гузаштаву имрӯзи арабу ғайриараб 
забоншиносии араб дар таърихи забоншиноси ҷаҳон, чи аз нигоҳи 
таърихӣ ва чи аз нигоҳи дастовардҳо, яке аз забоншиносиҳои пешрафта 

мебошад. Аз ҷумла, дар пайдоиши методи муқоисавӣ-таърихӣ осори 
Сибавайҳ, Замахшарӣ ва дигар донишмандони форсу тоҷики арабинигор 
бисёр кумак кардаанд. Инчунин, равишҳои гуногуни таҳияи 
фарҳангномаҳо, поягузории қонуниятҳое дар шинохти калимаҳои асилу 
дахил, чи гуна ғанӣ гардонидани фонди луғавии забон аз ҳисоби 
вожаҳову таъбирҳо ва ифодаҳои лаҳҷавӣ ва эҷоди чандин методи 
таҳқиқи падидаҳои забонӣ аз ибтикоротест, ки маҳз аз забоншиносии 
араб ба забоншиносии умумӣ гузаштааст. Ин нукта аз ҷониби 
шарқшиносони шинохта Г.Флюгел, К.Броккелман, К.Ферстег, В.Ф. 
Гиргас, Ф.Сезгин, Г.М. Габучан, В.Г. Ахвледиани, В.А. Звегинсев ва 

дигарон мавриди таъкид қарор гирифтааст. Бо ин ҳама, вижагии асосии 
забоншиносии араб дар он аст, ки он танҳо натиҷаи афкору андешаҳои 
донишмандони араб не, балки самараи афкору андешаҳои 
донишмандони дигари асримиёнагӣ, хусусан фарзандони миллати форсу 
тоҷик мебошад.

Мубрамияти диссертатсияи мавриди назар, пеш аз ҳама, дар он аст, 
ки дар забоншиносии тоҷик бори аввал дар баробари нишон додани 
саҳми мардуми форсу тоҷик дар пайдоишу ташаккули забоншиносии 

араб боз андешаҳои забоншиносии донишмандони гузаштаи ин миллат 
ба омӯзишу баррасӣ кашида шудааст. Воқеан, мавзуи мавриди таҳқиқи 
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К.Б.Исмонов барои миллати мо мавзуи илмӣ, таърихӣ ва фарҳангӣ 
мебошад, зеро меҳвари онро худшиносиву ифтихори миллӣ ташкил 
медиҳад. Аз ҷумла, таъкиди ин нукта, ки муассисони се мактаби 
нахустин ва бузургтарини забоншиносии араб: Басраву Куфа ва Бағдод, 
маҳз фарзандони форсу тоҷик буданд, бори дигар аз илммеҳварию 

илмдӯстии ин миллат дар дарозои таърих шаҳодат медиҳад.

Дар диссертатсия то ҷойе аз ин муаммо парда бардошта шудааст, 
ки чаро мардуми форсу тоҷик, бо он ҳама тавоноие, ки дар тавсифу 
таҳлили падидаҳои забонӣ доштаанд, барои забони худ камтар ва ба 
забони арабӣ ва забоншиносии он хидмати ҷовидона намуданд.

Ба боварӣ метавон гуфт, таҳқиқи ин мавзуъ дар забоншиносии 

тоҷик зарур ва саривақтӣ мебошад, зеро забоншиносии тоҷик, хусусан 
дар марҳилаи классикӣ аз забоншиносии араб таъсири зиёде 

пазируфтааст. Илова бар он ки дар забоншиносии муосири тоҷик, 
хусусан дар қисмати истилоҳоти он, таъсири забоншиносии араб 

бараъло ба назар мерасад.

Диссертатсияи доктории Исмонов Кароматулло Бадридинович - 
«Саҳми донишмандони форсу тоҷик дар пайдоиш ва ташаккули 
забоншиносии араб», барои мушаххас намудани ҷанбаҳои мухталифи 
забоншиносии араб, хусусан бозтоб кардани хидматҳои донишмандони 
форсу тоҷик дар забоншиносии араб бисёр муҳим ба шумор меравад. 
Унвонҷӯ дар таҳқиқи диссертатсионии худ дар поёни ҳама фаслу бобҳо 
хулосабарорӣ карда, дар охири диссертатсия ба натиҷагирии комили 
илмӣ омадааст, ки ин муҷиби арзиши илмии диссертатсия гардидааст. 
Автореферати диссертатсия, гузоришҳои илмӣ ва мақолаҳои 
бачопрасонидаи К.Б.Исмонов муҳтавои асосии диссертатсияро инъикос 
мекунанд.

Асосҳои назариявии таҳқиқро осори ба забоншиносии умумиву 
забоншиносии араб бахшидашудаи донишмандони ватаниву хориҷӣ 
ташкил медиҳад.
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Натиҷаҳои амалии диссертатсияро метавон зимни таълифи 
китобҳои илмӣ ва дастурҳои таълимӣ оид ба забоншиносии араб, 
забоншиносии классикии форсу тоҷик мавриди истифода қарор дод. 
Инчунин, натиҷаву хулосаҳои таҳқиқро метавон дар таълиму тадриси 
курсҳои тахассусӣ оид ба таърихи забоншиносии араб, таъсири 
забоншиносии араб дар ташаккули истилоҳот ва истилоҳотофаринии 

забоншиносии тоҷик мавриди истифода қарор дод.

Бо назардошти нукоти зикршуда диссертатсияи Исмонов 

Кароматулло Бадридиновичро дар мавзуи “Саҳми донишмандони форсу 
тоҷик дар пайдоиш ва ташаккули забоншиносии араб” кори илмии 
баанҷомрасида ва ҷавобгӯ ба талаботи КОА-и назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба навиштани рисолаҳои докторӣ аз рӯйи 
ихтисоси 10.02.22 - Забонҳои мамолики хориҷии Аврупо, Осиё, Африқо, 
бумиёни Амрико ва Австралия (забони арабӣ) меҳисобам ва онро барои 
дифоъ тавсия менамоям.

Мушовири илмӣ

доктори илми филология,
профессор с^^^^^^/Сулаймонов Сайидраҳмон

Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17.
Телефон: Тел.: (+992-37) 2217711 Факс: (+992-37) 2214884
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Имзои Сулаймонов Сайидраҳмон и.
"Сардори раёсати кадрҳо ва корҳо
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон .Ш.Тавқиев
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