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Хулосаи
ҷаласаи кафедраи забони тоҷикӣ ва методикаи таълими они 
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

Диссертатсияи Қаюмова Мубина Бобоевна таҳти унвони «Ташаккул 
ва рушди антропонимияи тоҷик (дар мисоли антропонимияи аҳолии 
Кӯлоб ва атрофи он)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.02.22. - забонҳои мардумони кишварҳои 
хориҷии Аврупо, Африқо, аборигенҳои Амрико ва Австралия (забони 
тоҷикӣ) дар кафедраи забони тоҷикӣ ва методикаи таълими они 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ иҷро 

шудааст.
Соли 1998 Қаюмова М.Б. Омӯзишгоҳи омӯзгории ш.Кӯлоб ва соли 

2005 факултаи филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи 
Абӯабдуллоҳи Рӯдакиро бо ихтисоси «муаллими забон ва адабиёти 

тоҷик» хатм кардааст.
Унвонҷӯ аз соли 1998 инҷониб ассистент ва саромӯзгори кафедраи 

забони тоҷикии Коллеҷи омӯзгории Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи 

Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ шуда кор кардааст. Дар муддати тайёр намудани 
диссертатсия Қаюмова Мубина Бобоевна дар Коллеҷи омӯзгории 
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ мудири 

кафедраи забон ва адабиёти тоҷик шуда кор мекард.

Шаҳодатномаҳо оид ба супурдани имтиҳонҳои номзадӣ: «Таърих ва 

фалсафаи илм» - шаҳодатномаи №18-69 аз 10.03.2018 («хуб»). «забони 

англисӣ» - шаҳодатномаи №18-69 аз 7.02.2016 («хуб»).
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Роҳбари илмӣ - доктори илмҳои филологӣ, профессор, Корманди 

шоистаи Тоҷикистон Ҷумъахон Алимӣ.

Дар натиҷаи муҳокима чунин ХУЛОСА қабул карда шуд:
Дар маҷмӯъ то замони муосир дар забоншиносии тоҷик мавзӯи ном 

ва номгузорӣ дар осори хаттӣ ва ҳам ҳудудҳои муайян камтар мавриди 
таваҷҷӯҳи олимону муҳаққиқон қарор гирифтааст. Чунон ки маълум аст, 

ба забони форсии тоҷикӣ теъдоди фаровони осори таърихӣ, адабӣ, илмӣ 

ва ҳамонанди онҳо таълиф ва таҳия шудаанд, ки қисмате аз онҳо боқӣ ва 
маҳфуз мондаанд ва антропониму топонимҳо қишру қабати муайяну 
мушаххаси таркиби луғавии забонро ташкил мекунанд. Қисмате аз 
антропонимҳо мансуб ба номи шахсиятҳои таърихӣ ҳастанд, қисмати 
дигар маҳсули эҷод ва тафаккуру тахайюли муаллифони осор ва 
ёдгориҳои хаттӣ мебошанд. Агар дар осори адабию таърихӣ маҳсули 
тафаккуру тахайюли муаллифон афзалият дошта бошад, дар ёдгориҳои 
таърихӣ-ҷуғрофӣ аксаран номҳои шахсиятҳои воқеии таърихӣ 
зиёдтаранд. Биноан, муҳаққиқон вазифадоранд, ки тавассути омӯзиши 

антропонимҳо ва топонимҳои осори адабӣ, таърихӣ ва ҳамонанди инҳо 

таносуби антропонимҳои таърихиро муқаррар кунанд, ки маҳсули 
тафаккуру тахайюли муаллифонанд. Чунин усули тадқиқ имконоти 

васеътаре барои муайяну муқаррар кардани василаю воситаҳои 
номгузорӣ, омилу сабабҳои интихоби ном, сарчашмаҳои онҳо, таносуби 

номҳои аслӣ ва иқтибосӣ, номҳои аз ҷониби худи муаллифон сохташуда 
фароҳам меоранд. Бо назардошти чунин ҷанбаҳо тадқиқи таърихӣ- 
забоншиносии антропонимияи аҳолии шаҳри Кӯлоб ва атрофи он, ки 
дар онҳо тамоми анвои номҳо мавриди истифода ва корбурд қарор 

гирифтаанд, аҳамияту арзиши зиёд дошта метавонад.
Нуктаҳои барои ҳимоя пешбинишуда тасдиқи худро ёфтаанд, яъне:
1. Роҳҳои ташаккул ва таҳаввули лексикаи антропонимӣ дар шаҳри 

Кӯлоб ва атрофи он;
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2. Ҷойгоҳ ва арзишмандии антропонимия дар рушди таркиби 
луғавии давраи шӯравӣ ва пасошӯравӣ (дар асоси маводи антропонимии 

аҳолии шаҳри Кӯлоб ва атрофи он);
3. Умумият ва тафовутҳои антропонимияи шаҳри Кӯлоб ва атрофи 

он дар муқоиса бо дигар ҳудуд ва минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон;
4. Дараҷаи таъсирнокии дигар забонҳои иронӣ ва ғайрииронӣ дар 

ташаккули антропонимияи аҳолии шаҳри Кӯлоб ва атрофи он;
5. Муайян намудани зуҳуроти забонӣ дар доираи номҳои хоси 

аслан тоҷикӣ ва иқтибосӣ.

Аҳамияти илмӣ ва навоварии кор дар он зоҳир мешавад, ки бори 

аввал антропонимияи аҳолии яке аз ҳудудҳои бостонии Тоҷикистон - 

шаҳри Кӯлоб ва атрофии он мавриди таҳқиқоти ҳамаҷониба ва муназзам 

қарор гирифтааст. Дар натиҷаи таҳлили забоншиносӣ намудҳои асосии 

семантикӣ, табақаҳои забонӣ ва амсилаҳои (моделҳои) сохтории 

антропонимия, истилоҳоти антропонимии байни аҳолии шаҳри Кӯлоб ва 

атрофи он истифодашаванда муайян карда шуданд.

Аҳамияти назариявии тадқиқот дар инҳо зоҳир мешаванд:

Тадқиқоти анҷомёфта имкон фароҳам меорад, ки тасаввуроте оид ба 
таъриху этнографияи шаҳри Кӯлобу атрофи он ва ҳатто Хатлони Бостон 
пайдо карда шавад, ҳамчунин амалкарду рушди забонҳои иронӣ то 
андозае равшантар гарданд. Тадқиқот метавонад барои пешбурд ва 
идома додани омӯзиши бештари маҷмӯӣ, низомнок ва амиқтари 
антропонимияи таърихӣ ва дар маҷмӯъ антропонимияи этносҳои 

иронизабон мусоидат кунад.
Маълумотҳои дастрасшуда дар асоси таҳлили таърихӣ-лингвистии 

антропонимикони аҳолии шаҳри Кӯлоб ва атрофи он ҳам аз мавқеи 
таърихи забон ва ҳам аз мавқеи ҷуғрофияи таърихӣ арзишманданд аст.

Аҳамияти амалии тадқиқот: антропонимҳои дар тадқиқот тасниф 

гашта барои таҳия ва тартиб додани луғати антропонимии аҳолии 
шаҳри Кӯлоб ва атрофи он мОҳиятан мусоидат карда, барои роҳандозии 
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айнан чунин кор дар минтақаҳои дигари ҷумҳурӣ низ метавонад муфид 

буда бошад. Маводи тадқиқот 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.
Асос ва заминаи илмӣ-назариявии тадқиқотро корҳои илмӣ- 

тадқиқотии олимону муҳаққиқони забоншиноси ватанию хориҷӣ, аз 

қабили Э.М. Мурзаев, Е. Бенвенист, Л.П. Смирнова, М. Майхофер, В.Д. 
Бондалетов, М.А. Коростовтсев, Мансур Растагори Фасоӣ, Фариди 
Доноӣ, Муин, Деҳхудо, А.Л.Хромов, Р.Х.Додихудоев, Д.Хоҷаев, Н. 
Офаридаев, О.Ғ.Ғафуров, С.Назарзода, Д.Саймиддинов, Ҷ.Алимӣ, Ш. 
Исмоилов, Д.Р.Ҳомидов, С.Ю.Абдуллоева, Э.А.Давлатов,
Ф.Т.Давлатова, Ҷ.Темуров ташкил мекунанд.

Мазмун ва муҳтавои автореферат нуктаҳои асосии диссертатсия ва 

натиҷаю хулосаҳои онро инъикос карда, пурра бо худи тадқиқоти 

диссертатсионӣ мувофиқат мекунад.

Тадқиқоти диссертатсиониро дар маҷмӯъ мавриди арзёбӣ қарор дода, 

бояд таъйид кард, ки он кори илмии пурра ба анҷомрасида буда, шахсан аз 

ҷониби муаллиф иҷро гаштааст, проблемаи муайян - «Ташаккул ва рушди 
антропонимияи тоҷик (дар мисоли антропонимияи аҳолии Кӯлоб ва 

атрофи он)» ҳаллу фасл гаштааст.

Саҳми шахсии диссертант дар он зоҳир мешавад, ки муҳаққиқ вобаста 

ба мавзӯи тадқиқотии мазкур 5 мақолаи илмӣ ва як монография таҳти 

унвони «Тавсифи таърихӣ - забоншиносии антропонимияи Кӯлоб ва 

атрофи он» (Душанбе: «Мега-принт», 2019.-102с.) нашр намудааст, ки 

ҷанбаҳои гуногуни тадқиқотро инъикос намуда, арзишмандии онҳо 

тавассути олимону муҳаққиқони тоҷик эътироф гаштааст. Нуқтаҳои 

назариявӣ, мавод ва натиҷаҳои тадқиқот дар конфронсҳои ҳарсолаи илмӣ- 
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амалии ҳайати профессорону омӯзгорони Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба 

номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ва Коллеҷи омӯзгорӣ (солҳои 2016-2019) 

пешкаш ва мавриди муҳокима қарор дода шудаанд.

5 мақолаи илмии муҳаққиқ дар маҷаллаҳое нашр шудаанд, ки ба номгӯи 

маҷаллаҳо ва нашрияҳои аз ҷониби Муассисаи давлатии Комиссияи олии 

Аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Комиссияи 

олии аттестатсионии Вазорати таҳсилоти олии Федератсияи Росия 

шомиланд.

Диссертатсияи Қаюмова М.Б. таҳти унвони «Ташаккул ва рушди 

антропонимияи тоҷик (дар мисоли антропонимияи аҳолии Кӯлоб ва 

атрофи он)» ба ҳимоя барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 

филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.02.22. - забонҳои мардумони кишварҳои 

хориҷии Аврупо, Африқо, аборигенҳои Амрико ва Австралия (забони 

тоҷикӣ) тавсия дода мешавад.

Хулоса дар ҷаласаи кафедраи забони тоҷикӣ ва методикаи таълими 

они Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ қабул 

шудааст.

Дар овоздиҳӣ 24 нафар ширкат доштанд.

Натиҷаҳои овоздиҳӣ: «тарафдор» - 24 нафар, «зид» - нест, «худдорӣ 

карданд» - нест. Суратҷаласаи №6 аз 19 сентябри соли 2019.

Раисикунанда:
номзади илмҳои филологӣ, дотсент:

Котиб:
Саромӯзгор:

Имзои дотсент Давлатов Э.А.-ро 
тасдиқ мекунам:
сардори РК ва КМ ДДК ба номи 
Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ:

Давлатов Э.А.

Алиева Б.

Ятимов X,.
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