
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

Боиси хушнудист, ки баъд аз соҳибистиқлолии кишвари азизамон 
таваҷҷуҳи аҳли илм ба пажуҳиши масъалаҳои мубрами илми 
забоншиносии тоҷик бештар гардидаистодааст. Дар ин замина ҳамасола 
тадқиқотҳои судманд рӯйи чоп меоянд, ки ҳар яке аз онҳо дар таҳқиқу 
баррасии мушкилиҳои илми забоншиносии муқоисавии тоҷик мавқеи 
хосса доранд. Аз ин мавзуи интихобгардида дар муқоисаи забони тоҷикӣ 
ва олмонӣ дар канор нест. Таваҷҷуҳ ба омӯзиши системаи истилоҳоти 
даҳбнпизишкӣ бо рушди босуръат ва густариши соҳаи тиб алоқаманд 
аст, ки боиси ташаккули истилоҳоти нав, маъноҳо ва вижагиҳои 
синоним, антоним ва дигар маъногузиниҳо мегарданд. Бинобар ин 
муайян кардани хусусиятҳои луғавию маъноӣ ва вижагиҳои сохтори 
истилоҳоти мавриди назар муҳим ва саривақтӣ ба шумор меравад.

Рисолаи мавриди назар, ки аз ҷониби унвонҷӯ Назаров Тавакал 
Айниевич таҳия шудааст, маҳз ба ҳамин мавзуъ бахшида шуда, кӯшиши 
навбатиест дар самти нишон додани истилоҳоти илмӣ дар забони 
тоҷикӣ. Муаллифи рисола дар доираи се боб ва замима ба ҳалли илмии 
мавзуи интихобшуда даст ёфтааст. Дар бобҳои алоҳида ӯ дар тахдили 
вожагонӣ ва маъноии истилоҳоти соҳаи даҳонпизишкӣ аз ҷиҳати 
баромад, хусусият ва маъноии онҳо андешаронӣ намуда, мавқеи илмии 
худро муайян сохтааст.

Мақсади асосии таҳқиқот муайян намудани хусусиятҳои луғавӣ, 
маъноӣ ва сохтории истилоҳоти соҳаи даҳонпизишкӣ, умумият ва 
тафовути системаи истилоҳоти забонҳои тоҷикиву олмонӣ иборат 
мебошад.

Муҳаққиқ ҳангоми баррасии масъалаҳои мавриди назар аз 
пажуҳишҳо, дастурҳои назарии муҳаққиқони забоншинос ва 
истилоҳшиносони ватаниву хориҷӣ, аз қабили С. Назарзода, О. 
Қосимов, Д. Саймуддинов, Н. Маъсумӣ, М. Қосимова, П. Нуров, М. Ҳ. 
Султонов, Ҳ. Саидов, Сулаймонов С, Л., Ҷаматов С. С., Бесекирска, Г. 
О. Винокур, Е. Вюстер, П. Хорн, А. Д. Хаютин, Л. С. Пейсиков, А. А. 
Реформатский, Т. Л. Канделаки, В. М. Лейчик, Д. С. Лотте, М. Ҳ. 
Султонов, И. С. Соатов, Раҷабалиев Ш. Ф., Черепов В, А. Юсуфов, Қ. 
Тӯраҳасанов, М. Азизова, Д. Саидова, Д. Ҳайдарова, Ш. Ҳаитова, Т. С. 
Кириллова, Н. Г. Петров, Ж. Багана, У. Вайнрайх, В. А. Виноградов, В.



Т. Клоков, Л. П. Крисин, Н. Ф. Михеева, А. М. Молодкин, ва дигарон 
ёдовар гардида, ба ин восита дараҷаи омӯзиши масъаларо нишон 
додааст.

Дар боби аввал - «Дараҷаи омӯзиши истилоҳоти даҳонпизишкӣ ва 
истилоҳшиносиву истилоҳгузинӣ дар забоншиносии тоҷик», сухан оид 
ба омӯзиши назария ва масоили муҳим дар истилоҳшиносӣ аз таърих, 
инкишоф ва омӯзиши истилоҳ ва истилоҳнигорӣ, номгӯи бемориҳои 
дандон, даҳон ва тарзу усулҳои пешгирӣ ва раҳои аз ин бемориҳо 
меравад, ки дорои се зерфасл мебошад.

Фасли авали боби якум - «Омӯзиши назария ва масоили мубрами 
истилоҳшиносӣ» ном гирифтааст. 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 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. Таҳлили семантикӣ дар забон, 
пеш аз ҳама, ба таърих ва ташаккулу инкишофи забон дар марҳилаҳои 
гуногун такя мекунад.

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.

Ба хотири он ки сохтори истилоҳоти соҳаи даҳонпизишкӣ дар 
забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ ба таври васеъ мавриди баррасӣ қарор 
гирад, зарур аст, ки хусусиятҳои сохтории истилоҳот мукаммалтар 
омӯхта шавад.

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

Фасли дуюми боби сеюм «Истилоҳоти сохта» ном дорад. Асоси 
калимаҳои сохта ва мураккаб ҳамчун воҳиди мустақили луғавӣ низ 
истифода мегардад ва аз он калимаҳои гуногун сохта мешаванд. 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 
мувофика ги маъноии асосу аффикс ба онҳо имконият медиҳад, ки ба ҳам 
васл шу ., маъиои 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 
калимаҳо;. сохта мутобиқати маъноии асосу аффикс мушоҳида мешавад.



Фасли сеюми боби сеюм «Истилоҳоти мураккаб» нсм дорад, ки дар 
ин фасл усулҳои морфологии калимасозӣ бо аффиксҳо сохтани калимаҳо 
ва калимаҳои мураккабро дар бар мегирад, бахшида ш\. шст.

Пайдоиши қисми асосии истилоҳоти мураккаби заоони тоҷикӣ ва 
олмонӣ ба густариши истилоҳоти ҳосилшуда, асос ва баръакс вобаста 
аст, ки ин ба натиҷаи на танҳо тафриқашавии истилоҳот, балки ба 
махдудияти муфассалгардонии мафҳумҳои аввалии араҷа оварда 
расонида, ошкоркунии хусусиятҳои навро дар онҳо лайдо мекунад. 
Аммо ҳар як забони таҳқиқшаванда дорои маҷмуи намунаҳои 
калимасозии мураккаби худ мебошанд.

Фасли чорум боби сеюм «Ибора-истилоҳот» иом 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 гимаҳо зоҳир 
мегардад. Ин муносибатҳо ба воситаи унсурҳои шахлии’ калимаҳо 
(бандаки изофӣ, бандакҳои феълию хабарӣ, бандакҷонишинҳо ва 
пешоянду пасоянд) ифода меёбанд.

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

Таҳлили мавод нишон додааст, ки дар соҳаи даҳошглзишкии муосир 
дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ аксар вақт истилоҳоти мураккаби исмӣ 
истифода мешаванд, ки дар шакли ихтисора ҳам истнҷюда мешаванд. 
Масалан, дар забони олмонӣ КОА-\¥ег1 (аз забони а...л. КасИоасбуе 
Оепбп АЬгамоп) индекс КОА (чен кардани андозаи шяти дандон; 
олмонӣ. МОО-ҒӣПипр (аз лотинӣ. те81а1, оккЬиза! сИЛа!} тоҷикӣ. 
ҷадвалбандй МОО (ҷадвалбандии медиалӣ-оклузивп ва дисталӣ; 
олмонӣ. ВО1-1тр1ап1а1е р1 (аз англ. Ваза! ОззеошКдтаСес! 1тр1ап1з) 
тоҷикӣ. имплантатҳои базавӣ (шинонидани импланп.... др шакли 40 
бо ёрии ассистентҳо, Рго£е88юпа1е 2а11пге1ш§ип§ (Р2К) Г закунии касбии 
дандон (ТКД), \¥ог1с! НеаШ1 Ог£ашхабоп САскесм:.. зог§аш8а1юп) 
А¥НО), (Созмони ҷаҳонии Тандурустӣ) (СҶТ).

Дар қисмати хулосаи рисола уивонҷӯй иап . шн аз кори 
тадқиқотӣ бадастомадаро хеле мухтасар ва дакиқ нс: нҳод менамояд. 
Ҳамчунин, унвонҷӯ пешниҳодоти худро дар якпапҳ шду зербанд 
манзур намудааст.

Мавриди таъкид аст, ки ҷанбаи илмии рисола ш уда, муаллиф 
барои таълифи рисолаи мазкур аз осори таҳқиқии зпёли муҳаққиқони 
ватанию хориҷӣ истифода кардааст. Диссертатасия ба забони равони 
илмӣ ва босаводона навишта шуда баёлгари он аст, > аллиф солиёни 



тӯлонӣ ҷиддан дар атрофи мавзуи мавриди таҳлил озмоиш ва 
пажуҳишҳои ҷиддӣ бурдааст.

Дар автореферати тақризшаванда дар баробари комёбию 
муваффақиятҳои фаровони илмӣ баъзе нуктаҳои баҳсталаб ва мавридҳои 
мавҳум ба назар мерасанд, ки ислоҳи минбаъдаи онҳо зарур буда, ба 
пиндори инҷониб, боиси боз ҳам боло рафтани ҳусни илмии рисола 
хоҳанд гардид:

1. Дар автореферати мавриди назар баъзан таркибу ибора ва 
ҷумлаҳо такрор ба такрор омадаанд, ки ин ҳолат то ҷое тарзи баёни 
муаллифро халалдор сохтаанд. Чунончи, чунин ақида дорад, чунин қайд 
менамояд, ки... ва амсоли инҳо.

2. Истифодаи артикл дар исмҳои забони олмонӣ нақши хеле калон 
доранд, ки дар автореферати диссертант дар мисолҳо истифода 
нащудаанд.

З. Ихтисораҳо ба пуррагӣ шарҳ дода нашудаанд (саҳ. 18)
Ба ин тариқ, эродҳои зикршуда ислоҳшаванда буда, ҳаргиз ба 

сифати илмии рисола таъсири манфӣ намерасонанд. Мазмуну муҳтавои 
диссертатсия бо фишурдаи он, ки ба ду забон: тоҷикӣ ва русӣ таълиф 
гардидааст, мувофиқати комил дошта, мақолаҳои чопнамудаи муаллиф, 
ки дар маҷмӯъ фарогири 16 ададанд ва фарҳанги истилоҳии се забонаи 
чоп намудаи ӯ мундариҷаи ягонаи корро инъикос намудаанд.

Бо боварии комил метавон гуфт, ки автореферати диссертатсияи 
илмии Назаров Тавакал Айниевич дар мавзуи «Вижагиҳои луғавию 
маъноӣ ва сохтории истилоҳоти даҳонпизишкӣ дар муқоисаи забонҳои 
тоҷикй ва олмонӣ» таҳқиқи муҳимми комилан анҷомёфта маҳсуб 
гардида, ба талаботи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҷавобгӯ мебошад. Натиҷаҳои бадастомада аз он шаҳодат медиҳанд, ки 
муаллифи диссертасия ба гирифтани дараҷаи илмии номзади илмҳои 
филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.20. - Забоншиносии муқоисавӣ- 
таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ сазовор мебошад. /.
Муқарриз: /
Номзади илмҳои филологӣ, дотсент, 
мудири кафедраи забонҳои МТҒ 
“Донишкадаи тиббӣ - иҷтимоии Тоҷикистон’’7 Шарифова А. ТТТ 
Имзои н.и.ф., дотсент, мудири кафедраи забонҳо (
Шарифова Адолатхон Шарифовнаро 
тасдиқ менамоям.
Сардори Шуъбаи кадрҳои МТҒ ДТИТ

кадрх°


