
Тақриз 
ба автореферати диссертатсияи Назаров Тавакал Айниевич дар мавзуи 
«Вижагиҳои луғавию маъноӣ ва сохтории истилоҳоти даҳонпизишкӣ дар 
муқоисаи забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ» диссертатсия барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илми филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.20. - Забоншиносии 
муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ

Балоғати забони форсии тоҷикӣ ҳамчун забони шеъру адаб зиёда аз 
сездаҳ қарн боз оламро тасхир кардаву тавонмандии он дар таълифоти 
осори илмӣ низ тайи ҳазор сол қабл падид омадааст. Ҳатто назари гузарое 
ба ин осор нишон медиҳад, ки ҳанӯз дар асрҳои 1Х-Х бо ин забон 
нигоришоти мукаммале дар илмҳои таъриху фалсафа, риёзиву ҳандаса, 
нуҷуму ҷуғрофиё ва тиб арзи вуҷуд кардааст.

Мутаассифона паҳлӯҳои таърихи ташаккул ва таҳаввули услуби 
илмии забони форсӣ-тоҷикӣ, истиқрори шеваҳои истилоҳсозиву 
истилоҳгузинӣ дар ин забон то имрӯз ба таври густурдаву амиқ, мавриди 
пажуҳиши забоншиносони Тоҷикистон қарор нагирифтааст ва зарурати 
интихоби мавзӯи таҳқиқотии унвонҷӯ низ аз пур кардани ин халои илмии 
мавҷуда бармеояд.

Иқтибосот унсурҳои лексикиву фонетикӣ, семантикиву грамматикӣ 
ва синтаксии яз як забон ба системаи забони дигар воридгашта буда, 
якҷоя бо калимаҳои аслӣ таркиби лугавии забонро ба вуҷуд меоранд ва 
ғанӣ мегардонанд, таъкид кардан бамаврид аст, ки на ҳамаи калимаҳои 
бегонаасли ба забон воридшударо иқтибос номидан мумкин аст. 
Иқтибосро аз унсурҳои тасодуфии забонҳои дигар фарқ бояд кард.

Ҷои зикр аст,ки дар забоншиносии тоҷик рӯйи ин мавзӯъ аслан 
таҳқиқоте дар шакли мукаммал то имрӯз падид наомадааст.

Аҳамият ва дараҷаи омӯзиши мавзуи таҳқиқшаванда дар муқадимма 
асоснок шуда, объект, мақсад, вазифа ва фарзияҳои диссертатсиянавис 
пешниҳод гардида, нуқтаҳои асосии дар диссертатсия қароргирифта, 
навгонии илмӣ, арзиши назариву амалии натиҷаҳои таҳқиқот баён 
гардидаанд.

Мавзуи диссертатсионие, ки аз ҷониби Назаров Тавакал Айниевич 
зери унвони «Вижагиҳои луғавию маъноӣ ва сохтории истилоҳоти 
даҳонпизишкӣ дар муқоисаи забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ» анҷом шудааст, 
барои луғатшиносӣ ва истилоҳнигории тоҷик дар соҳаи даҳонпизишкӣ 
хеле муҳим ва саривақтӣ ба шумор меравад. Муаллиф ба ҳайси муҳаққиқ 
хуб дарк намудааст, ки истилоҳоти соҳаи даҳонпизишкӣ дар забони 
тоҷикӣ бо роҳу василаҳои мухталиф ворид шуда дар ин забон хусусияти 
миллӣ гирифта метавонанд.
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Маводи асосии диссертатсияро осори илмии забоншиносони ватанӣ 
ва хориҷӣ ташкил додааст.

Дар муқадима ва шарҳи диссертатсия унвонҷӯ ҳамаи талаботҳои 
вобаста ба таҳияи фишурдаи рисола аз қабили муҳиммияти мавзӯъ, 
дараҷаи омӯзиши мавзӯъ, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ, навоварии 
таҳқиқот, аҳамияти назариявӣ ва амалии рисола ва дигар бахшҳои 
сохториро зери назари хеш қарор додааст. Муҳаққиқ доир ба ҳар яке аз 
бандҳо маълумот дода, равиши илмии пажӯҳиши худро ба таври мухтасар 
асоснок карда, бо мисолҳо дақиқу равшан баён намудааст.

Диссертатсияи унвонҷу аз муқаддима, се боб, хулоса, замима ва 
руйхати адабиёт иборат буда, 231 саҳифаи чопи компютероро доро 
мебошад.

Боби аввали диссертатсия «Дараҷаи омӯзиши истилоҳоти 
даҳонпизишкӣ ва истилоҳшиносиву истилоҳгузинӣ дар забоншиносии 
тоҷик»'ном гирифта, сухан оид ба омӯзиши назария ва масоили муҳим дар 
истилоҳшиносӣ ва истилоҳнигории тоҷик, номгӯи бемориҳои дандон, 
даҳон ва тарзу усулҳои пешгирӣ аз ин бемориҳо меравад, ки дорои се 
зерфасл мебошад.

Фасли авали боби якум «Омӯзиши назария ва масоили мубрами 
истилоҳшиносӣ» номгузорӣ шудааст. Дар забони тоҷикӣ тайи солҳои 
охир ба таҳқиқи матнҳои тиббӣ таваҷҷуҳи хосса зоҳир гардидааст. Ин 
шаҳодат аз он медиҳад, ки забон рӯз аз рӯз дар рушду камол мебошад. 
Мавриди зикр аст, ки луғати махсуси забонҳои ба истилоҳ рушдёфта ба 
сабаби ворид шудани луғатҳои гуногуни соҳавӣ пурра карда шудааст ва 
аз ин лиҳоз омӯзиши ҳамаҷонибаи онҳо дар замони муосир ба мақсад 
мувофиқ аст.

Фасли дуюми боби якум «Омӯзиши истилоҳоти тиббӣ ва 
даҳонпизишкӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ» ном гирифтааст, ки ба 
масъалаи омӯзиши истилоҳоти тиб, пайдоиши онҳо, ҷанбаҳои таърихӣ ва 
масоили муҳим дар инкишофи истилоҳот таваҷҷуҳ зоҳир карда шудааст.

Истилоҳоти тиббӣ калимаҳои махсус буда, дар фаъолияти касбии 
мутахассисони соҳаи тиб серистеъмоланд. Таҷҳизотҳои муосири тиббӣ бо 
сарчашмаҳои зеҳнӣ ба таври истисноӣ мувофиқ буда, гуногунии 
консепсияҳои илмии ҷудогонае онҳоро инъикос менамояд.

Фасли сеюми боби якум - «Вижагиҳои номгӯи истилоҳоти бемориҳои 
даҳонпизишкӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ» ном гирифта, доир ба номи 
бемориҳои даҳонпизишкӣ ва тарзу усли дучор нашудан ва зуд раҳоӣ аз 
бемориҳои даҳон ва дандон дар забонҳои муқоисашаванда сухан меравад.

Боби дуюми диссертатсия «Вижагиҳои луғавӣ - маъноӣ ва таснифоти 
мавзуии истилоҳоти даҳонпизишкӣ» ном дошта, дорои 2 зербоб ва 9 
таснифоти мавзуӣ мебошад. Бино ба далели фавқуззикр дар боби мазкур 

2



истилоҳоти соҳаи даҳонпизишкӣ аз нуқтаи назари луғавию маъноӣ 
мавриди таҳқиқ қарор гирифтанд. Илова бар ин, истилоҳоти соҳаи мазкур 
аз нигоҳи решаи баромади онҳо гурӯҳбандӣ ва дақиқу равшан карда 
шудаанд. То ба замони муосир усулҳои таҳлили семантикии истилоҳ 
ташаккул ёфта, бино бар сабаби баҳсталаб будани баъзе паҳлӯҳои он 
таҳқиқи вижагиҳои маъноии истилоҳот то имрӯз ҳамчун масъалаи муҳим 
боқӣ мондааст.

Фасли якуми боби дуюм «Вижагиҳои маъноии истилоҳоти 
даҳонпизишкӣ» ном гирифтааст. Вақте ки мо ба масъалаи маъно ва 
таснифот дар истилоҳот таваҷҷуҳ мекунем, масоили омоним, антоним, 
синоним ҳамеша пеши назар меистад. Ҳарчанд ки ин масъала ба истилоҳ 
хос набошад, аммо дар мавридҳои зиёде истифода мешаванд.

Фасли дуюми боби дуюм «Таснифоти мавзуии истилоҳоти 
даҳонпизишкӣ» ном гирифта, дар ин фасл масъалаҳои доир ба гурӯҳи 
мавзуӣ' дар истилоҳоти даҳонпизишкӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ 
ҳаллу фасл шуда, бо дарназардошти семантика ва гурӯҳҳои мавзуӣ 
аломатҳои асосноки гурӯҳҳои мавриди назар барои омӯзиши ва амиқтари 
истилоҳот хеле зарур ба шумор рафтааст.

Боби сеюми диссертатсия «Таҳлили сохтории истилоҳоти 
даҳонпизишкии забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ» - ро ном гирифта, дорои 5 
зерфасл мебошад. Дар ин боб истилоҳоти соҳаи даҳонпизишкӣ зери 
таҳлили сохторию морфологӣ қарор гирифта, дар забонҳои тоҷикӣ ва 
олмонӣ муайян карда шуд, ки онҳо ба якдигар чӣ умумият ва тафовутҳо 
доранд.

Фасли якуми боби сеюм «Истилоҳоти сода» ном дорад, ки дар он 
масъалаҳо доир ба истилоҳоти сода ҳаллу фасли хешро ёфтааст.

Фасли дуюми боби сеюм «Истилоҳоти сохта» ном дорад. Ин аст, ки 
манбаи асосии калимасозӣ таркиби луғавии забон ва, пеш аз ҳама, фонди 
асосии он ба шумор меравад. Аҳаммияти таркиби луғавии забон ҳангоми 
калимасозии исмҳои мураккаб боз ҳам равшантар намоён мешавад, чунки 
дар ин тарзи калимасозӣ худи асосҳо бевосита иштирок менамоянд. 
Калимаи сохта васлшавии сунъии решаву аффикс набуда, дар он ҷузъҳо 
ба ҳам аз ҷиҳати маъно мувофиқат мекунанд ва мувофиқати маъноии 
асосу аффикс ба онҳо имконият медиҳад, ки ба ҳам васл шуда, маънои 
наве пайдо кунанд. Дар забони тоҷикӣ калимаҳои сермаъно ва омонимӣ 
ниҳоят зиёданд. Ба кадом маъно омадани ин гуна калимаҳо маҳз дар 
асосҳои сохта барҷаста намоён мегардад, чунки дар калимаҳои сохта 
мутобиқати маъноии асосу аффикс мушоҳида мешавад.

Фасли сеюми боби сеюм «Истилоҳоти мураккаб» ном дорад, ки дар 
ин фасл усулҳои морфологии калимасозӣ бо аффиксҳо сохтани калимаҳо 
ва калимаҳои мураккабро дар бар мегирад.
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Пайдоиши қисми асосии истилоҳоти мураккаби забони тоҷикӣ ва 
олмонӣ ба густариши истилоҳоти ҳосилшуда, асос ва баръакс вобаста аст, 
ки ин ба натиҷаи на танҳо тафриқашавии истилоҳот, балки ба маҳдудияти 
муфассалгардонии мафҳумҳои аввалиндараҷа оварда расонида, 
ошкоркунии хусусиятҳои навро дар онҳо пайдо мекунад.

Фасли чорум боби сеюм «Ибора-истилоҳот» ном гирифтааст. Дар ин 
фасл алоқаи калимаҳо дар ибора ва ҷумла, ки яке аз масъалаҳои асосии 
синтаксис ба шумор меравад, баррасӣ шудаанд, зеро хусусиятҳои хоси 
миллии забонӣ дар қоидаву қонунҳои алоқаи калимаҳо зоҳир мегардад.

Фасли панҷум боби сеюм «Ихтисораҳо ва аломату рамзҳо дар 
истилоҳофарӣ», ба шаклҳои замонавӣ ва соҳавии мавзуъ бахшида 
шудааст.

Таҳлили мавод нишон дод, ки дар соҳаи даҳонпизишкии муосир дар 
забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ аксар вақт истилоҳоти мураккаби исмӣ 
истифода мешаванд, ки дар шакли ихтисора ҳам истифода мешаванд. 
Масалан, дар забони олмонӣ Ш)АА¥ег1 (аз забони англ. КасИоасИхе ОепИп 
АЪгазюп) индекс ВТ)А (чен кардани андозаи қобилияти дандон; олмонӣ. 
МОО-Ғӣ11ип§ (аз лотини. тешӣ, окк1и$а1, сИ$1аГ) тоҷики. ҷадвалбанди МОО 
(ҷадвалбандии медиалӣ-оклузивӣ ва дисталӣ; олмонӣ. ВО1-1тр1ап1а1е р1 
(аз англ. Ва$а1 О88еот1е§га1ес1 1тркт18) тоҷикӣ. имплантатҳои базавӣ 
(шинонидани имплантатҳо дар шакли 40 бо ёрии ассистентҳо, 
Е1ек1гоос1оп1юс11а§по8бк (ЕОБ) Ташхиси барқии дандон (ТБД), 
Рго1е88юпа1е Хайпге1п1§ип§ (Р2К) Тозакунии касбии дандон (ТКД), \¥ог1б 
Неа1Ш Ог§аш2а1юп (У¥еЙ§е8ипс1йеЙ8ог§ап18абоп) ХУНО), (Созмони 
ҷаҳонии Тандурустӣ) (СҶТ), Е1ек1гокагФо§гатш (ЕКС), 
(Электрокардиограмм), Е1К\¥ (НПгакиггхуеПе), Мавҷи ултракӯтоҳ (МУК), 
Ма§пе1ге8опап2Фшо§гаПе (МКТ) (ТРМ)Тамаграфияи резонанси магнитӣ, 
\МЮ; КН; РМК; РЕС; РОК; МРС; МК8А; МКТ; МгП; М§; М81; МТА; 
РОА; ВКС; ЕКС; ЕЕС; ЕК; ЕМС; ЕМС; ЕКС

Дар қисмати хулоса муҳаққиқ андешаҳои худро ҷамъбаст намуда, 
миқёс ва самтҳои асосии таҳқиқотҳоро нишон додааст.

Автореферати диссертатсияи Назаров Тавакал Айниевич дар асоси 
стандарҳои мавҷудаи илмӣ ва талаботҳои КОА назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон таълиф гардидааст. Фишурдаи мазкур бо забони 
фасеҳу равон буда, дар маҷмуъ натиҷаи пажӯҳиши муаллифро инъикос 
мекунад. Аз мутолиаи он бармеояд, ки муҳаққиқ дар баробари эҳтиром 
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гузоштан ба андешаи олимон бо овардани санадҳои муътамад ба 
саҳифаҳои асарҳои илмӣ ишораҳо кардааст.

Дар автореферати Назаров Тавакал Айниевич баъзе ғалатҳо роҳ 
ёфтаанд, ки қайд намудани онҳоро зарур меҳисобем:

1. Ҷо-ҷо ғалатҳои техникӣ, услубӣ ва имлоӣ роҳ ёфтаанд, ки ислоҳи 
онҳо боиси боз ҳам хубтар гаштани кор мегардад (саҳ 18).

2. Баъзе ибораву таркибҳо такмил ва таҳрирталаб буда, баёни илмӣ ба 
адабӣ наздик шудааст;

Дар маҷмӯъ, ғалатҳои мазкур моҳияти илмӣ ва дастовардҳои 
муаллифи диссертатсияро кам намекунанд ва ислоҳшаванда мебошанд.

Хулоса, тадқиқоте, ки Назаров Тавакал Айниевич анҷом додааст, 
ҳам аз нигоҳи назариявӣ ва ҳам аз лиҳози амалӣ дар истилоҳшиносии 
тоҷик, пажӯҳиши нав мебошад.

Дар асоси гуфтаҳои боло метавон ба чуини натиҷа расид, ки кори 
тадқиқотии Назаров Тавакал Айниевич дар мавзуи «Вижагиҳои луғавию 
маъноӣ ва сохтории истилоҳоти даҳонпизишкӣ дар муқоисаи забонҳои 
тоҷикӣ ва олмонӣ» кори ба анҷомрасида мебошад. Автореферати он 
муҳтавои асосии диссертатсияро инъикос мекунад. Таълифоти муаллифи 
рисола ба талаботи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пурра 
ҷавобгӯй буда, фарогири мавзуи диссетатсия мебошанд.

Муаллифи диссертатсия - Назаров Тавакал Айниевич, бо ҳимояи 
тадқиқоти мазкур барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.20. - Забоншиносии муқоисавӣ- 
таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ сазовор мебошад.

Муқарриз:
Мудири кафедраи забонҳо ва
фанҳои гуманитарии Филиали
Донишгоҳи миллии таҳқиқотии
технологӣ “МИСиС” дар ш.
Душанбе, доктори илмҳои филодбгия,
профессор Нозимов Абдулҳамид Абдуалимович
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Имзои профессор А.А.Нозимовро тасдиқ мекунам:
Сардори шӯъбаи кадрҳои
Донишгоҳи ми^^^хқиқотии 
технологӣ “МИСиС” дар ш. г
Душанбе Зарипова Малика Аҳроровна


