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ХУЛОСАИ
Шурои олимони факултети филологияи тоҷик ва журналистикаи 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Диссертатсияи Қаюмова Мубина Бобоевна дар мавзуи 

“Антропонимияи Кӯлоб ва атрофи он» (таҳқиқи забоншиносӣ), барои 

дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 

10.02.01.- Забони тоҷикӣ дар кафедраи забоншиносӣ ва таърихи забони 
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ ба анҷом 

расидааст.

Қаюмова Мубина Бобоевна аз соли 2016 инҷониб унвонҷӯйи 

кафедраи забони тоҷикӣ (ҳоло кафедраи забоншиносӣ ва таърихи забон) 

- и Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ мебошад. 

Аз соли 2005 дар Коллеҷи омӯзгории Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба 

номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ кор мекунад. Аз соли 2013 то соли 2019 

мудири кафедраи забон ва адабиёти тоҷик ва аз соли 2021 то инҷониб 

мудири кафедраи забони тоҷикии Коллеҷи омӯзгории Донишгоҳи 

давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ фаъолият мекунад. Соли 

1998 Омӯзишгоҳи омӯзгории шаҳри Кӯлоб ва соли 2005 факултети 

филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи 

Рӯдакиро бо ихтисоси муаллими забон ва адабиёти тоҷик хатм 

намудааст.

Роҳбари илмӣ, доктори илмҳои филологӣ, профессор, мудири кафедраи 

забоншиносӣ ва таърихи забони Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи 

Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Корманди шоистаи Тоҷикистон Ҷумъахон Алимӣ.
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Мавзуи диссертатсия дар Шурои олимони Донишгоҳи давлатии Кӯлоб 
ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ рӯзи 28.11.2016, қарори №4 тасдиқ шудааст.

Ҷаласаи Шурои олимон бо муҳокимаи диссертатсия ба чунин 
хулоса омад:

Диссертатсияи Қаюмова Мубина Бобоевна дар забоншиносии 
тоҷик мавзуи нав буда, ҷамъоварӣ, тасниф ва таҳлилу таҳқиқи маҷмӯӣ ва 

низомноки антропонимияи Кӯлоб ва атрофи онро дар бар мегирад.
Аз диссертатсияи мазкур бармеояд, ки антропонимияи Кӯлоб ва 

атрофи он ҷанбаҳо ва хусусиятҳои гуногуни ҳудуд ва минтақаи мавриди 
омӯзишро ҳифз намудааст.

Ҳадафи таҳқиқот. Таҳқиқи бонизом ва ҳамаҷонибаи таърихӣ- 

забоншиносии антропонимияи аҳолии шаҳри Кӯлоб ва атрофи он.

Вазифаҳои асосии муяссаршавӣ ба ҳадаф дар таҳқиқот аз инҳо 

иборатанд:
- ҷамъоварӣ ва таснифи антропонимияи Кӯлоб ва атрофи он;

- ба низом даровардани маводи антропонимӣ;

-таснифоти антропонимия аз рӯйи меъёрҳои воқеӣ - таърихӣ;

-муқаррар намудани қолибҳои маъноӣ (семантикӣ) - и 
антропонимия;

-таснифоти антропонимия дар асоси сохтори морфологӣ;

-муқаррар кардани вижагиҳои лингвистӣ ва таснифи антропонимия 

аз рӯйи ҷинсият (занона ва мардона);

- муайян кардани қишрҳои забонии антропонимия;

-таҳқиқи вижагиҳои сохторӣ ва луғавӣ-маъноии маводи 

антропонимӣ.

Асосҳои назариявии таҳқиқотро корҳои илмӣ-таҳқиқотии 

муҳаққиқон - забоншиносони ватанию хориҷӣ оид ба ономастикаи 

умумӣ ва эронӣ, аз қабили В.И.Абаев, Е. Бенвенист, М.Майхофер, 

В.С.Айлерс, А.В. Суперенская, Д.И.Эделман, Э.Мурзаев, О.Ғ.Ғафуров, 

Р.Х.Додихудоев, А.Л.Хромов, Ҷ.Алимӣ, Н.Офаридаев, О.Маҳмадҷонов, 

Ш.Исмоилов, С.Абодуллоева ва дигарон ташкил кардаанд.
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Унвонҷӯй дар раванди таҳқиқ аз усулҳои диахронӣ (ҳамзамонӣ) ва 
синхронӣ (дерзамонӣ) - и таҳқиқ, таърихӣ - забоншиносӣ, муқоисавӣ, 
таҳлилӣ - оморӣ, истифода намудааст. Ҳамчунин, ҳангоми пажӯҳиш 
муҳаққиқ таҳлили этимологӣ ва сохторӣ - калимасозии номҳои ашхоси 
Кӯлоб ва атрофи онро анҷом додааст.

Навгониҳои таҳқиқоти мазкур, пеш аз ҳама, дар он зоҳир 
мегарданд, ки:

ЕАввалин бор ба таври бонизом ва ҳамаҷониба таҳқиқи 
антропонимияи яке аз мавзеъҳои таърихии Ҷумҳурии Тоҷикистон- 
шаҳри Кӯлоб ва атрофи он ба роҳ монда шудааст;

2. Дар натиҷаи таҳқиқи забоншиносӣ гурӯҳҳои асосии луғавӣ- 

маъноии луғати антропонимӣ ва мақому ҷойгоҳи он дар радифи дигар 

хусусиятҳои луғавии антропонимияи Кӯлоб муқаррар гаштаанд;

3. Бисёрҷанба будани маводи антропонимияи Кӯлоб ва атрофи он 

бо фарогирии масъалаҳои этнографӣ, таърихӣ - ҷуғрофӣ, иҷтимоӣ- 

иқтисодӣ, динию мазҳабӣ, фарҳангӣ ва амсоли инҳо муайян карда 

шудааст;

4. Дар рафти таҳлили таърихӣ-забоншиносӣ нахустин маротиба аст, 

ки маъниҳои бунёдии луғавӣ, қабатҳои забонӣ ва шаклҳои сохторию 

таркибии антропонимияи Кӯлоб ва атрофи он муайян карда шудаанд.

Аҳамияти назарӣ ва амалии таҳқиқот. Таҳқиқоти анҷомёфта имкон 

фароҳам меорад, ки тасаввуроте оид ба таъриху этнографияи шаҳри 

Кӯлобу атрофи он, ҳатто Хатлони бостон пайдо карда шавад, ҳамчунин, 
амалкарду рушди забонҳои эронӣ то андозае равшантар гарданд. 

Таҳқиқот метавонад барои пешбурд ва идома додани омӯзиши бештари 

ҳамаҷониба, бонизом ва амиқтари антропонимияи таърихӣ ва дар 

маҷмуъ антропонимияи этносҳои эронизабон мусоидат менамояд. 

Маълумоти дастрасшуда дар асоси таҳлили таърихӣ - лингвистии 

антропонимияи Кӯлоб ва атрофи он ҳам аз мавқеи таърихи забон ва ҳам 

аз мавқеи ҷуғрофияи таърихӣ арзишманданд.
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Антропонимияи дар таҳқиқот таснифгашта барои таҳия ва тартиб 

додани луғати антропонии аҳолии шаҳри Кӯлоб ва атрофи он моҳиятан 
мусоидат карда, барои роҳандозии айнан чунин кор дар минтақаҳои 
дигари ҷумҳурӣ низ метавонад муфид бошад. Маводи мавриди таҳқиқ 
метавонад барои омода намудани луғатҳои антропонимӣ ва 
ономастикии забонҳои форсӣ, тоҷикӣ ва дарӣ мусоидат намояд. 
Ҳамчунин, мавод зимни коркарди дастурҳои таълимӣ ва китобҳои дарсӣ 

оид ба таърихи забонҳои форсӣ, тоҷикӣ ва дарӣ, зимни хондани курсҳои 
махсус ва семинарҳои махсус оид ба ономастика дар факултаҳои 
филология, ҷуғрофия ва таърих дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 

метавонад истифода шавад.

Маводи таҳқиқии мазкур зимни гузаронидани семинару курсҳои 

алоҳидаи махсуси номшиносӣ, лексикология, таърихи забони тоҷикӣ, 

таърихи забони адабии тоҷик, дар факултетҳои филологии донишгоҳу 

донишкадаҳои олӣ метавонад истифода гардад. Гузашта аз ин маводи 
ҷамъовардашуда барои тартиб додани луғати этимологӣ ва фарҳангӣ, 

номҳои антропонимӣ заминаи мусоид фароҳам оварда метавонад. Дар 

баробари ин, маводи антропонимиро метавон зимни таҳияи “Номнома”, 

“Луғати соҳавӣ” истифода намуд.

Мазмун ва мундариҷаи асосии диссертатсия дар 2 монография ва 6 

мақолаи илмии муаллиф, аз ҷумла дар маҷаллаҳои илмии тавсияшудаи 

Муассисаи давлатии “Комиссияи олии аттестатсионӣ”-и назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос ёфтааст:

Диссертатсия кори илмии ба анҷомрасида буда, барои дарёфти 

дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01- 

Забони тоҷикӣ мувофиқ аст.

Шурои олимони факултети филологияи тоҷик ва журналистикаи 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ диссертатсияи 

Қаюмова Мубина Бобоевнаро кори илмӣ - таҳқиқотии ба анҷомрасидаи 
мубраму арзишманд меҳисобад, ки дар сатҳи баланди илмию таҳқиқотӣ 

таълиф шудааст ва ба талаботи кори диссертатсионӣ ҷавобгӯ мебошад.
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Дар ин замина шурои олимони факултети филологияи тоҷик ва 
журналистикаи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ 
диссертатсияи мазкурро барои дифоъ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01.- Забони 
тоҷикӣ тавсия менамояд.
Иштирок доштанд: 14 нафар
Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» 14 нафар, «зид» 0, «бетараф» 0, 
Қарори № 9, 28.04. 2022

Раиси шурои олимони факултет, 
номзади илмҳои филологӣ, дотсент: Абдусамадзода Э. А.

Муқарризони холис:

доктори илми филология, профессор, 
Узви вобастаи Академияи миллии илмҳои 
Тоҷикистон, муовини раиси кумитай забон 
ва истилоҳоти назди Ҳукумати ҶТ: Раҳматуллозода С.Р.

н.и.ф, директори филиали 
Донишкадаи ҷумҳуриявии 
такмили ихтисос ва бозоӯзии 
кормандони соҳаи маориф 
дар шаҳри Кӯлоб: Шаҳбози Р.

Котиби шурои олимони факултет: 
номзади илмҳои филологӣ: Исмоилова Ф. Қ.

Имзоҳои Абдусамадзода Э. А., Шаҳбози Р, Раҳматуллозода С.Р. ва
Исмоилова Ф. Қ. - ро тасдиқ менамоям:

Сардори раёсати кадрҳо 
ва корҳои махсуси
ДДК ба номи А.Рӯдакӣ:

РАЕСАТИ
КАДР

Амиров Ф.

Маълумот дар бораи иртибот: 
735360, ш. Кӯлоб, кӯчаи С.Сафров 16 
Донишгоҳи Давлатии Кӯлоб 
ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ 
Тел: (833-22) 2-35-06, (833-22) 2-36-26 
Факс: (33-22) 2-35-06, у/улу.кеи.а
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