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ТАҚРИЗИ
мушовири илмӣ ба диссертатсияи номзадии Холова Моҳира Буриевна 

дар мавзуи “Мутобиқати савтии калимаҳои русиву аврупой ва усулҳои 
ба меъёр даровардани онҳо дар забони адабии муосири тоҷикй” барои 
дарёфти дарачаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси

10.02.01 -Забони тоҷикй
Мутобиқшавии иқтибосот яке аз масъалаҳои мубрами забони тоҷикй ба 

ҳисоб меравад. Калимаҳои иқтибосӣ то замоне бегонагӣ зоҳир мекунанд, ки 
дар забони иктибоскунанда ҳазм нагардида бошанд. Маълум аст, ки 
ҳазмшавии унсурҳои бегона яку якбора ба амал намеояд. Дар ин раванд 
воридшавй, тарзи истифодаи онҳо дар нутқи шифоҳӣ, инчунин меъёрҳои 
савтӣ, сарфй ва маъноии забони иқтибоскунанда саҳм мегузоранд. Дар 
баробари бахшҳои дигари иқтибосот калимаҳои русиву аврупой низ як ҷузъи 
ҳатмии таркиби луғавии забони тоҷикиро ташкил медиҳанд. Аз ин дидгоҳ, 
мавзуи диссертатсия аз масоили муҳимми забоншиносӣ ба шумор меравад.

Ҳарчанд аз қабули вожаҳои русиву аврупоӣ зиёда аз як аср сипарӣ 
гашта, доир ба ин мавзуъ баъзе аз муҳаққиқон таваҷҷуҳ намуда бошанд ҳам, 
то кунун дар қабул ва истифодаи калимаҳои русиву аврупой низом ва меъёри 
муайяншуда таъин нашудаанд. Аз лиҳози меъёрҳои савтй низ калимаҳои 
русиву аврупоӣ махсусияти хос доранд. Аз ин рӯ, дар диссертатсияи мавриди 
назар калимаҳои иқтибосии русиву аврупой аз аксарияти сарчашмаҳо, ба 
мисли осори назмӣ, насрй, публитсистӣ, луғату фарҳангҳои мансуб ба садаи 
XX ва ибтидои садаи XXI ҷамъоварй ва омӯхта шуда, дар асоси меъёрҳои 
савтии забони тоҷикӣ ва нишонаҳои калимаҳои русиву аврупоӣ роҳу усулҳои 
мутобиқшавии ин бахши иқтибосот пешниҳод шудааст, ки дар раванди 
бемайлони иқтибосот корест аҳаммиятнок ва саривактӣ.

Диссертатсия аз муқаддима, ду боб, ки ҳар кадом дорои фасл ва 
зерфаслҳои муайян мебошанд, инчунин, қисматҳои хулосаю натиҷагирй, 
пешниҳодот ва сарчашмаву рӯйхати адабиёти илмй иборат аст.

Боби якуми диссертатсия “Шароити таърихии воридшавии калимаҳои 
русиву аврупоӣ ба забони тоҷикӣ” унвон дошта, аз чор фасл ва зерфаслҳо 
таркиб ёфтааст. Боби мазкур ҷанбаи назариявй дошта, дар он шароити 
таърихии воридшавии калимаҳои русиву аврупой ва заминаҳои 
мутобиқшавии як бахши чунин калимаҳо дар таркиби луғавии забони 
тоҷикй, назари забоншиносон ба масъалаи мутобиқшавии калимаҳои 
забонҳои бегона, нишонаҳои савтии калимаҳои русиву аврупоӣ ва 
махсусияти савтии захираи луғавии забони тоҷикй ва мутобиқати калимаҳои 
русиву аврупоӣ ба онҳо баррасӣ гардидааст. Унвонҷӯ дар ин боб дар асоси 
маводди ҷамъоваригардида ва маводди ба ин мавзуъ алоқаманд, заминаҳои
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воридшавии калимаҳои русиву аврупоиро вобаста ба ҳар як даҳсолаи 
мавҷудияти Ҳокимияти Шуравй омӯхтааст. Инчунин, нишонаҳои савтии 
калимаҳои аслии тоҷикӣ ва махсусияти овоии русиву аврупоиро муқаррар 
намуда, усулҳои мутобиқшавии ин бахши калимаҳоро аз лиҳози садоноку 
ҳамсадо, ҳиҷо ва қолаб дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ баррасӣ 
намудааст.

Боби дуюми диссертатсия “Мутобикати унсурҳои луғавии русиву 
аврупоӣ ба меъёрҳои забони тоҷикӣ” номгузорй шуда, дорои нуҳ фасл 
мебошад. Дар ин боб диссертант қудрати мутобиқгардонии забони тоҷикӣ 
дар калимаҳои иқтибосй, ёздаҳ омили мутобиқнашавии калимаҳои русиву 
аврупоиро муайян намудааст. Тавре диссертант дар ин фасл натиҷагирӣ 
намудаст, ба зумраи омилҳои мутобиқнашавии калимаҳои русиву аврупой 
сиёсати давр, қарорҳо, муоширати пайвастаи мардум бо миллатҳои русзабон, 
воридшавии бемайлон, ивази ҳуруфот, қабули ҳарфҳои хоси русӣ, назорат 
накардан ба тарзи истифода ва монанди инҳоро шомил медонад.

Дар таркиби фаслҳои дигари ин боб тарзи истифодаи ин бахши 
калимаҳо дар осори назмй, насрӣ ва номаҳои адибони мансуб ба нимаи 
дуюми садаи XIX ва садаи XX, аз ҷумла, Аҳмади Дониш, Мирзо Азими 
Сомӣ, Мирзо Сироҷи Ҳаким, устод Садриддин Айнй, Абулқосим Лоҳутй, 
Мирзо Турсунзода ва ғайра омӯхта шудаанд. Ғайр аз ин, мутобиқшавии 
садоноку ҳамсадо дар гунаи мутобиқшудаи калимаҳои русиву аврупой ва 
қолабҳои таркибии иқтибосоти русиву аврупоии дар забони тоҷикй мавҷуда 
таҳлилу баррасй шудаанд. Хосатан, дар фасли ҷамъбастии ин боб аз ҷониби 
диссертант дар асоси омӯзиши пажуҳишҳои муҳаққиқони ин самт ва 
ҷамъоварии ҳудуди 700 адад калимаҳои мутобиқшудаи русиву аврупой, 
усулҳои мутобиқшавии садоноку ҳамсадо ва қолабҳои ҳиҷоии ин бахши 
калимаҳоро дар асоси меъёрҳои савтии забони тоҷикй оварда шӯдааст, ки 
барои ба низомдарории ин бахши иқтибосот дар забони адабии муосири 
тоҷикӣ аҳаммиятнок аст.

Дар охир, хулоса ва натиҷагириҳои диссертант мушаххасан ҷамъбаст 
шудааст. Дар феҳристи адабиёт 176 номгӯйи сарчашмаҳои истифодашуда 
зикр гаридаанд.

Ба ин тариқ, мақсад ва вазифаҳое, ки диссертант дар таҳқиқи мавзуи 
мавриди назар гузоштааст, иҷро шудаанд. Муаллиф дар ҷараёни ҷамъоварии 
маводди зарурӣ, дастабандии мавзуй, мушаххас намудани иқтибосоти русиву 
аврупоӣ, ҷамъоварии теъдоди зиёди ин гуна иқтибосот, навиштани мақола ва 
ҷамъбасти умумии мавзуъ мустақилияти хос дорад, ки инро метавон натиҷаи 
дониши васеи ӯ нисбат ба мавзуи таҳқиқотӣ донист. Натиҷаҳои таҳқиқ хеле 
назаррасанд ва дар такмилу инкишофи мутобиқшавии иқтибосот дар забони
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адабии муосири тоҷикӣ, раванди омӯзиши калимаҳои русиву аврупоӣ дар 
таркиби луғавии забони тоҷикй ва мураттаб сохтани луғату дастурҳои 
таълимӣ маводди муфид дода метавонанд.

Дар маҷмуъ, диссертатсияи М.Б. Холова “Мутобиқати савтии 
калимаҳои русиву аврупоӣ ва усулҳои ба меъёр даровардани онҳо дар забони 
адабии муосири тоҷикӣ”-ро таҳкиқоти анҷомёфта ҳисобида шуда, муаллифи 
он барои дарёфти дараҷаи илмии номзади ими филология аз рӯйи ихтисоси 
10.02. 01. -  Забони тоҷикй арзанда мебошад.

Узви вобастаи АМИТ, доктори илми 
филология, мудири шуъбаи фарҳангнигорй 
ва истилоҳоти Институти забон ва адабиёти ,
ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакй Назарзода С.

Имзои д.и.ф. С. Назарзодаро тасдиқ 
Нозири калони кадрҳои 
Институти забон ва адабиёти 
ба номи А. Рӯдакии АМИТ

Нишонй: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакй, 21 
Тел: (+992) 221-70-30; 221-32-02 
Е-таП: 1га@таП.ги
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