
ХУЛОСАИ
комиссияи экспертии шурои диссертатсионии 6И КОА-021-и назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба диссертатсияи Холова Моҳира 
Буриевна дар мавзуи «Мутобиқати савтии калимаҳои русиву аврупой ва 
усулҳои ба меъёр даровардани онҳо дар забони адабии муосири тоҷикӣ» 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи 
ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ

Диссертатсияи Холова Моҳира Буриевна ба таҳқиқ ва омӯзиши як 

бахши иқтибосоти забони тоҷикӣ - калимаҳои русиву аврупоӣ ва мутобиқати 

савтии онҳо дар забони адабии муосири тоҷикӣ бахшида шудааст. Дар 

таърихи ташаккули забони тоҷикӣ иқтибосшавии калимаҳо масъалаи нав 

набӯда, таърихи чандинҳазорсоларо паси сар намудааст. Имрӯз дар таркиби 

луғавии забони тоҷикӣ дар баробари калимаҳои аслии тоҷикӣ вожаҳои 

юнонӣ, оромӣ, чинӣ, ҳиндӣ, арабӣ, туркиву муғулӣ ва русиву аврупоӣ 

мавҷуданд, ки далели робитаи забони тоҷикӣ бо забонҳои дигар аз лиҳози 

вожаҳо дар давраҳои гуногуни таърихӣ мебошанд. Иқтибосшавии калимаҳо 

дар таърихи ташаккули забонҳо нишонаи заифӣ ё нуқси имкониятҳои забон 

набуда, баръакс ифодагари инкишофи он дар давраҳои гуногун ва тавоноии 

он забон ба шумор меравад. Забони тоҷикӣ ва меъёрҳои он бо қабули 

вожаҳои бегона заиф нагардид, балки дар заминаи ин раванд таркиби луғавии 

он васеъ ва ҳамқадами замон гашт. Дар баробари дигар вожаҳои иқтибосӣ 

калимаҳои русиву аврупоӣ низ як бахши фаъоли таркиби луғавии забони 

тоҷикиро ташкил дода, ҳанӯз аз ибтидои гузариш (нимаи дуюми асри XIX) то 

ин ҷониб, ҳамчун вожаҳои ифодакунандаи мафҳумҳои нави илмӣ-техникӣ 

қабул гардида, мавриди истифода қарор доранд. Ҳарчанд аз қабули 

калимаҳои русиву аврупоӣ зиёда аз як аср сипарӣ гашт ва имрӯз забони 

тоҷикӣ ва забони русӣ алифбои ба ҳам наздик доранд, нишонаҳои савтии 

онҳо ба куллӣ фарқкунанда мебошанд, зеро дар ҳар як забон миқдори 

муайяни овозҳо, ҳиҷоҳо ва қолабҳои ҳиҷоии аксар вақт дар дигар забонҳо 

қисман, ё умуман, мушоҳиданашаванда мавҷуданд. Аз ин сабаб вожаҳои 

иқтибосӣ дар забони дигар як муддат бегонагӣ зоҳир карда, дар заминаи 
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мутобиқшавии онҳо ба меъёрҳои забони иқтибоскунанда бо дигар вожаҳо 

ҳамгун сохта мешаванд. Ҳамин раванд дар калимаҳои русиву аврупоӣ низ як 

давра амал мекард. Аммо бо сабабҳои сиёсӣ ва ҳаҷман зиёд будани онҳо 

оҳиста-оҳиста ин раванд заиф гардид. Имрӯз калимаҳои русиву аврупоӣ дар 

таркиби луғавии забони тоҷикӣ ҳам дар гунаи мутобиқшуда ва ҳам дар 

нусхаи аслӣ истифода мегарданд. Ба ҷуз мутобиқшавии овозҳои ба забони 

тоҷикӣ бегонаи забони русӣ дигар роҳҳои мутобиқшавии савтии ин бахши 

иқтибосот муқаррар нагардидааст. Ҳол он ки ҳанӯз дар давраҳои аввали 

гузариш дар нигоришоти зиёиёни нимаи дувуми асри XIX ва ибтидои садаи 

XX ва нутқи шифоҳии мардум дар асосии меъёрҳои савтии забони тоҷикӣ 

бахши зиёди калимаҳои русиву тавассути он воридгардида аз лиҳози 

садоноку ҳамсадо, ҳиҷову зада мутобиқ гардиданд ва аксарияти гунаи 

мутобиқшудаи онҳо то ҳанӯз мавриди истифода қарор доранд. 

Мутаассифона, ин раванд дар заминаи сиёсати давр дер давом накард. Имрӯз, 

ки қабули вожаҳои русиву аврупоӣ то ҳанӯз идома ёфта, дар оянда дар 

заминаи навигариҳои илмиву техникӣ метавонад боз ҳам афзоиш ёбад, 

мутобиқ намудани онҳо ба меъёрҳои савтии забони тоҷикӣ яке масъалаҳои 

мубрами забони тоҷикӣ ба ҳисоб меравад. Аз ин сабаб мавзуи ба риштаи 

таҳқиқ кашидаи диссертатсияи Холова Моҳира Буриевна дар раванди 

банизомдарории ин бахши иқтибосот мубрам ва савривақтӣ ба ҳисоб 

меравад.

Ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқи диссертатсияи мавриди назар ҷамъоварии 

вожаҳои русиву аврупоӣ аз ҳамаи сарчашмаҳо - осори назмӣ, насрӣ, 

публитсистӣ, номаҳои адибон, фарҳангу луғатномаҳои мансуб ба нимаи 

дувуми асри XIX, давоми садаи XX ва замони Истиқлол ба ҳисоб меравад. 

Ҳамчунин, диссертант дар пажӯҳиши ин мавзуъ муайян намудани 

мутобиқшавии садоноку ҳамсадо, ётбарсарҳо, махсусияти ҳиҷоӣ ва қолабҳои 

ҳиҷоии калимаҳои русиву аврупоиро ба садоноку ҳамсадо, ҳиҷо ва қолабҳои 

ҳиҷоии забони тоҷикӣ, дар заминаи таҷрибаи гузашта ва мувофиқ ба 

талаботи имрӯза тартиб додани намунаи дастур дар қабул ва истифодаи 
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вожаҳои нави русиву аврупоӣ мувофиқ ба савтиёт (қолаб, ҳиҷо ва зада)-и 

забони тоҷикӣ аз вазифаҳои аввалиндараҷа донистааст.

Навгонии диссертатсияи мавриди назар дар он зоҳир меёбад, ки дар 

диссертатсия заминаҳои воридшавӣ, омилҳои мутобиқнашавии калимаҳои 

русиву аврупоӣ вобаста ба ҳар як давраи мавҷудияти Ҳокимияти Шуравӣ 

омӯхта шудааст. Дар заминаи маводи публитсистии ибтидои асри XX 

ҳисоботи оморӣ анҷом дода шудааст, ки дар асоси он тарзи истифода ва 

теъдоди калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ дар давраҳои аввали 

воридшавӣ муқаррар гардида, ҳамчунин, гунанокӣ, роҳу усулҳои 

мутобиқшавии савтӣ аз лиҳози садоноку ҳамсадо, ҳиҷо, ихтисори овозҳо, 

мавқеи ҷойгиршавии онҳо дар таркиби ҳиҷоҳо ва қолабҳои таркибии 

калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ дар забони тоҷикӣ муайян гардидааст. 

Пешниҳоди намунаи имлои калимаҳои иқтибосии русиву аврупоӣ мувофиқ 

ба меъёрҳои савтии забони тоҷикӣ аз дастовардҳои дигари диссертатсия 

маҳсуб меёбад.

Диссертатсия ба талаботи бандҳои 31-33-и «Тартиби додани дараҷаҳои 

илмй, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» 30-юми июни соли 

2021, таҳти №287 тасдиқ шудааст, мувофиқ аст. Диссертатсия аз ҷониби 

диссертант навишта шуда, дорои мазмуну мундариҷаи ягона мебошад. 

Натиҷа ва нуктаҳои илмии барои ҳимоя пешниҳодшуда саҳми шахсии 

муаллифи диссертатсияро нишон медиҳад.

Мавзуи диссертатсияи пешниҳодгардида ба доираи мавзуъ ва 

масъалаҳои таҳқиқии шиносномаи ихтисоси илмии 10.02.01 - Забони тоҷикӣ 

мувофиқат мекунад.

Натиҷаҳои асосӣ, хулосаҳои таҳқиқ ва тавсияҳои муаллиф, дар 4 

мақолаи илмии маҷаллаҳои тақризшвандаи КОА-и назди Президенти ҶТ ва 

КОА ФР, инчунин, дар ду мақола дар маҷмуаҳои гуногуни илмӣ инъикос 

ёфтааст, ки феҳристи он дар охири автореферат оварда шудааст. Мақолаҳои 

чопшудаи диссертант фарогири мазмуну муҳтавои диссертатсия буда, ба 

талаботи бандҳои 34-35-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо Қарори 
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Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №287 

тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад.

Дар диссертатсияи Холова Моҳира Буриевна истифодаи мавод бидуни 

ишора ба муаллиф, ё маъхаз ба назар намерасад. Ин аз риоя шудани банди 

37-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ» гувоҳӣ медиҳад. Дар хулосаи 

диссертатсия дастовардҳои таҳқиқ ва моҳияти масъалаҳои меҳварӣ зикр 

ёфта, дурнамои кори диссертатсионӣ таъин шудааст.

Аҳаммияти таҳқиқ, навгониҳои илмии диссертатсия ва арзиши назарӣ 

ва амалии онро ба назар гирифта, комиссияи экспертӣ ба чунин хулоса омад, 

ки диссертатсияи Холова Моҳира Буриевна дар мавзуи «Мутобиқати савтии 

калймаҳои русиву аврупоӣ ва усулҳои ба меъёр даровардани онҳо дар забони 

адабии муосири тоҷикӣ» кори таҳқиқии анҷомёфта буда, ба талаботи 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҷавобгӯ аст ва онро барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология 

аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ пешниҳод кардан мумкин аст. 

Комиссияи экспертӣ дар асоси банди 60-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ» 

пешниҳод менамояд:

1. Диссертатсияи Холова Моҳира Буриевна дар мавзуи «Мутобиқати 

савтии калимаҳои русиву аврупоӣ ва усулҳои ба меъёр даровардани 

онҳо дар забони адабии муосири тоҷикӣ» кори таҳқиқии анҷомёфта 

буда, ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ аст ва онро барои дарёфти дараҷаи 

илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони 

тоҷикӣ дар ҷалаи шурои диссертатсионии 6П КОА-021-и назди 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон тариқи овоздии ошкоро ба ҳимоя 
қабул карда шудааст.

2. Комиссияи экспертӣ муҳаққиқони зеринро, ки корҳои илмӣ- 

таҳқиқиашон ба ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ мувофиқ ҳастанд, 

ба ҳайси муқарризони расмӣ пешниҳод менамояд:
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- Ҳасанзода Абдуҷамол Ашраф - доктори илми филология, 

профессори кафедраи забони тоҷикии МДТ-и «Донишгоҳи давлатии 

Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров»;

- Назаров Меҳрубон Ниёзмадович - номзади илми филология, 

дотсент, мудири кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи давлатии 

Бохтар ба номи Носири Хусрав.

3. Ба сифати муассисаи пешбари диссертатсия - Донишгоҳи давлатии 

омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ пешниҳод карда

мешавад.

4. Барои гузоштани эълони ҳимоя, матни диссертатсия ва автореферати 

он дар сомонаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода

шавад.

5. Барои чопи автореферат бо ҳуқуқи дастнавис ва ирсол гардидани он ба

суроғаҳои таъиншуда иҷозат дода шавад.
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