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ТАҚРИЗИ
муассисаи тақриздиҳанда - Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон 
ба номи Сотим Улуғзода ба диссертатсия ва автореферати Назаров 
Тавакал Айниевич дар мавзуи «Вижагиҳои луғавию маъноӣ ва сохтории 
истилоҳоти даҳонпизишкӣ дар муқоисаи забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ» 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи 
ихтисоси 10.02.20. - Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва 
муқоисавӣ.

Диссертатсияи Назаров Тавакал Айниевич фарогири яке аз 

масъалаҳои актуалии илми забоншиносии муқоисавӣ мебошад, зеро 
омӯзиши истилоҳоти соҳаи даҳонпизишкӣ дар замони муосир яке аз 

масъалаҳои муҳим арзёбӣ шуда, аҳамияти бузурги илмиро касб 
намудааст. Диссертатсияи Назаров Тавакал Айниевич бо ихтисоси 

илмии интихобнамудаи муаллиф мувофиқат менамояд. Мавзуи 

диссертатсия ва мазмуну муҳтавои он ба доираи мавзуъ ва масъалаҳои 

таҳқиқӣ, ки дар шиносномаи ихтисоси илмии 10.02.20 - Забоншиносии 

муқоисавӣ - таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ таъйин шудаанд, мувофиқат 

мекунад.
Мубрамии таҳқиқи истилоҳоти соҳаи даҳонпизишкӣ дар муқоисаи 

забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ дар он ифода меёбад, ки мавзӯи мазкур 
мавриди таҳқиқ ва баррасии ҷомеъ қарор нагирифта, микдору сифат ва 
аҳамияти таърихӣ ва забоншиносии он дар забоншиносии муосири 

тоҷик ва муқоисаи он дар забони олмонӣ ҳанӯз мушаххас нагардидааст.

Мавриди зикр аст, ки истилоҳоти даҳонпизишкӣ чун як ҷузъи 

ҷудонашавандаи лексикаи забон ба зумраи сарчашмаҳои хаттии вай 

мансуб буда, ҳамчун маводи муҳимми забоншиносӣ барои бознигарии 

марҳилаҳои мухталифи пешрафти забон ва муайян кардани вазъи 
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таърихии алоқаҳои забонӣ дар байни забонҳои мухталиф, аз ҷумла 

забони олмонӣ дорои аҳамияти бузурги илмӣ ва амалӣ мебошанд.
Муаллифи диссертатсия маводи таҳқиқро аз сарчашмаҳои забонӣ ва 

тиббӣ аз забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ дар шакли картотека, ки зиёда аз 
1040 истилоҳи даҳонпизишкиро дар бар мегирад, гирдоварӣ намуда, 
онҳоро бо тартиби алифбо мураттаб ва аз назари грамматикӣ мавриди 

таҳқиқи сохторӣ ва луғавию маъноӣ қарор дода, дар замимаи кори 

диссертатсионӣ ҳамчун маводи арзишманд барои таърихи забон ва 

лексикология ҷой додааст. Диссертатсия аз ҷониби муаллиф 
мустақилона навишта шуда, дорои навгониҳои илмӣ мебошад. Дар 

диссёртатсия нуктҳои илмие ба ҳимоя пешниҳод шудаанд, ки дар рушду 

тақвияти илми забоншиносии муқоисавӣ ва истилоҳнигории тоҷик 
хидмат хоҳанд кард.

Мақсади асосии таҳқиқи диссертатсиониро ҷамъоварӣ ва аз дидгоҳи 
илми забоншиносӣ мавриди таҳқиқ қарор додани истилоҳоти 
даҳонпизишкӣ дар муқоисаи забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ ва муайян 

кардани услубу равишҳои илмии истилоҳшиносон дар мавриди таҳқиқи 
вижагиҳои даҳонпизишкӣ ба кор бурдаанд.

Дар вобастагӣ ба мавзуи таҳқиқ масъалаҳои зайл мавриди баррасии 

илмӣ қарор гирифтаанд:
- таҳияи асосҳои назариявии таҳлили маводи дастрас, омӯхтан ва 

ҷамъбасти муқаррароти назариявии таҳқиқоти соҳаи истилоҳот, 
ташаккули калима ва таҳаввули сохторӣ;

- ҷамъоварӣ ва гуруҳбандии умумии истилоҳоти марбут ба соҳаи 
даҳонпизишкӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ;

- муқоисаи роҳу воситаҳо ва усулҳои асосии ташаккул ва таҳаввули 

истилоҳоти даҳонпизишкӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ;
- муайян кардани вижагиҳои сохтории истилоҳоти тиббӣ ва соҳаи 

даҳонпизишкӣ;

- таснифоти мавзуии истилоҳоти даҳонпизишкӣ ва таносуби 
маъноии он дар забонҳои тоҷики ва олмони;
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- муайян кардани монандӣ, фарқият ва умумият дар усулҳои 
ташаккул ва таҳаввули истилоҳот дар соҳаи даҳонпизишкӣ дар забонҳои 

тоҷикӣ ва олмонӣ.

Навгонии илмии таҳқиқот дар он зоҳир мегардад, ки ин таҳқиқот 
пажӯҳиши аввалин буда, қаблан таҳлили муқоисавии истилоҳоти тиббӣ 
дар соҳаи даҳонпизишкӣ ҳамчун як системаи мукаммал, аз ҷумла 
пайдоиши онҳо ва муносибатҳои сохторию семантикӣ дар забонҳои 
тоҷикӣ ва олмонӣ омӯхта нашуда буд.

Инчунин, дар рисола таҳқиқи сохторӣ ва маъноиву решашиносии 
истилоҳоти тиббии даҳонпизишкӣ бори нахуст мавриди таҳлилу баррасӣ 

қарор гирифта, дар асоси онҳо баромади аслии баъзе истилоҳот дақиқу 

равшан карда шудаанд.

Ҳамчунин, дар диссертатсияи мазкур дар заминаи таъсири 
истилоҳоти тоҷикӣ, олмонӣ ва юнониву лотинӣ шаклҳои умумии 
пайдоиш ва таҳаввули воҳидҳои истилоҳӣ дар соҳаи даҳонпизишкӣ дар 
забонҳои омӯхташаванда ва, инчунин, сабабҳои онҳо дар ин забонҳо 
муайн карда шуданд. Маводи гирдоваришуда имкон медиҳад, ки 
истилоҳоти соҳаи даҳонпизишкӣ ҳангоми фаъолияти кормандони соҳа 
дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар истифода шаванд.

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот дар он зоҳир мегардад, ки 

дар асоси вижагиҳои сохторӣ ва лексикӣ меъёрҳои таснифи истилоҳоти 
мавриди таҳқиқ аз рӯйи таносуби мавзуӣ муқаррар карда шудаанд. 
Таҳлили муқоисавии сохтори истилоҳоти забонҳои муқоисашаванда дар 
омӯзиши истилоҳоти соҳаи дигар низ истифода мешавад. Натиҷаҳои 
таҳқиқи илмӣ ба муқаррар намудани қонунҳои умумӣ ва мушаххаси 
рушду таҳаввули низоми истилоҳоти даҳонпизишкӣ, инчунин, муайян 

кардани воситаҳо ва усулҳои самараноки ташаккули истилоҳоти навин 
дар соҳаи даҳонпизишкӣ нигаронида шудаанд.

Маводи гирдоваришуда чун сарчашмаи боэътимоди назариявӣ дар 

омӯзиши соҳа дар забони тоҷикӣ ва хусусиятҳои семантикии он роҷеъ ба 

баъзе вижагиҳои луғавӣ ва услубии забони адабии тоҷикӣ, бахусус, 
з



қабатҳои луғавии забони тоҷикӣ, ки истилоҳоти даҳонпизишкӣ дар он 

нақш доранд, мусоидат мекунанд. Натиҷаҳои илмии диссертатсияи 
мазкурро барои таҳияи маводи китобҳои дарсӣ, дастурҳои таълимӣ, 
таҳияи лексияҳо барои курсҳои махсус, навиштани рисолаҳои магистрӣ, 
корҳои дипломӣ ва корҳои курсӣ дар факултетҳои даҳонпизикии 

донишгоҳҳои тиббӣ истифода кардан мумкин аст.
Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ. Мазмуну мундариҷаи 

диссертатсия дар 12 мақола, аз ҷумла, 4 мақола дар маҷаллаҳои 
тақризшавандаи феҳристи КОА ҶТ ва КОА ФР ва 1 фарҳанги 
истилоҳотии се забона олмонӣ-русӣ-тоҷикӣ нашр шудаанд. Аз рӯйи 
мавзуи таҳқиқ дар ҳамоишу конфронсҳои ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ 

мақолаву баромадҳо пешниҳод гардидаанд.
Диссертатсия аз муқаддима, се боб, хулоса, рӯйхати адабиёт ва 

замима иборат буда, 231 саҳифаи матни компютериро ташкил медиҳад.

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 аз он 
шаҳодат 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. Ҳамин тариқ, рушди илм бо такмили низоми истилоҳот 
мунтазам идома ёфта, баробари таҳаввулоти самти илмӣ боз ҳам 

мукаммалтар мешавад.
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Дар фасли дуюми боби якум - «Омӯзиши истилоҳоти тиббӣ ва 
даҳонпизишкӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ» сухан рафтааст, 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, 
дойр ба номи бемориҳои даҳонпизишкӣ ва тарзу усули дучор нашудан ва 
зуд раҳоӣ аз бемориҳои даҳон ва дандон дар забонҳои муқоисашаванда 

сухан меравад. Дар аксари забонҳо мафҳумҳо оид ба бемориҳои дандон 

ва даҳон дар шакли асл, яъне «пародонтоз» истифода шуда, тарҷума 
намешавад, чунки мафҳум аз забони лотинӣ пайдо шудааст ва дар соҳаи 
тиб чунин тарзи истеъмоли он бештар мақбул аст. Шояд дар ҳар як 

забон тарҷума шавад, аммо каме маънои аслашро гум карда, боиси 
камистеъмолӣ ва мушкилфаҳмӣ мегардад. Дар забони олмонӣ дурусттар 
тарҷума мешавад, чунки забони лотинӣ ва забони олмонӣ бо ҳам хеле 
наздиканд.

Дар боби дуюми диссертатсия «Вижагиҳои луғавӣ - маъноӣ ва 

таснифоти мавзуии истилоҳоти даҳонпизишкӣ» ибрози андеша шуда, 

дорои 2 зербоб ва 9 таснифоти мавзуӣ мебошад. Бинобар 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 гуруҳбандӣ ва 

дақиқу равшан баррасӣ карда шудаанд. То ба замони муосир усулҳои 
таҳлили семантикии истилоҳ ташаккул ёфта, бинобар сабаби баҳсталаб 
будани баъзе паҳлуҳои 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 
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марҳилаҳои гуногун такя мекунад. Ғайр аз ин, дар боби зерин моҳияти 
омӯзиши масъала дар он аст, ки маҳз дар ҷараёни тавсифоти семантикии 
истилоҳот имкони ҷудо кардани ҳаҷми маънои калима ошкор ва тасниф 
намудани аломатҳои умумӣ ва фарқкунандаи гуруҳҳои калони вожаҳо ба 

миён омадааст.
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.

Баъзан чунин менамояд, ки ду калимаи муродиф бе ҳеҷ шубҳа 
метавонанд ҷойи якдигарро гиранд, вале, агар дақиқтар мулоҳиза кунем, 
маълум мегардад, ки байни онҳо фарқе ҳаст. Масалан: калимаҳои чашм 
ва дидаро гирем, ин ду калима узви биноиро мефаҳмонанд, лекин ҳар 

кадоми онҳо мавқеи муайяни истеъмол доранд.
Ҳамин тавр, барои ифода кардани барориши табии дандон дар 

забони олмонӣ дар баробари истилоҳи содаи Хакпип§, синоними 

таркибии ЯакпйигскЪгиск ва инчунин истилоҳи ВепШюп «дандонбарорӣ» 
истифода шудааст. Ҳамзамон, инкор набояд кард, ки барои тавсифи 
ҳамаҷониба ва объективии ин масъала ва мушкилоти бо он алоқаманд 
дар истилоҳоти тиббӣ бунёди назарии мукаммал вуҷуд дорад. Аммо 
кӯшиши афзоиши дараҷаи ҳаммаъноии истилоҳ дар он асос номуваффақ 
аст, ки забон ба сермаъноӣ майл намуда, дар якмаъноӣ фарқ 

намегузорад.
Фасли дуюми боби дуюм «Таснифоти мавзуии истилоҳоти 

даҳонпизишкӣ» ном гирифта, дар ин фасл масъалаҳои доир ба гуруҳи 
мавзуӣ дар истилоҳоти даҳонпизишкӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ 

ҳаллу фасл шуда, бо дарназардошти семантика ва гуруҳҳои мавзуӣ 
аломатҳои асосноки гуруҳҳои мавриди назар барои омӯзиши ва 
амиқтари истилоҳот хеле зарур ба шумор рафтааст.

б



Ҳангоми таҳлили гуруҳҳои мавзуӣ умумияти маъно ба назар 
гирифта шуда, ба сифати меъёрҳои силсилаи мавзуӣ муносибатҳои 
маъноӣ ва муносибатҳои сохторӣ муқаррар гардидаанд. Дар ҷараёни 
таҳлил номгӯйи 9 гуруҳи мавзуӣ муайян карда шуд, ки ҳар яки онҳо дар 
алоҳидагӣ ба таври муффассал мавриди баррасӣ қарор гирифта, бо 

мисолҳо дар забонҳои муқоисашаванда шарҳ дода шудааст.
Боби сеюми диссертатсия «Таҳлили сохтории истилоҳоти 

даҳонпизишкии забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ» 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 чи 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. Новобаста ба онҳо аз ҷиҳати сарфӣ ва хусусан калимасозӣ 
онҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

Дар фасли якуми боби сеюм «Истилоҳоти сода» сухан рафта, дар он 
масъалаҳо доир ба истилоҳоти сода ҳаллу фасли хешро ёфтааст.

Калимаҳои содаи решагӣ дар системаи истилоҳоти забонҳои 

тоҷикӣ ва олмонӣ ҳамчун истилоҳ-исмҳо, истилоҳ (термин) -феълҳо ва 
истилоҳ-сифатҳо оварда шудаанд.

Қобили тазаккур аст, ки дар баробари умумияти истилоҳоти сода 
байни забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ дар истифодаи ин гуруҳи истилоҳот 
тафовутҳои ҷиддӣ низ ба назар мерасад.

тоцикӣ: дандон, забон, пулпа, сир, минои дандон, ком, даҳон, лаб, зуд, 

бор, зонд, хамира, штифт, пур кардани дандон, дандони ашк;

олмонӣ: 7ипуе (забон), 7.а1т (дандон), Ырре (лаб), 8опс1е (зонд- 
сунд, мисбор), Мипб (даҳон), 7,етеШ (сементи дандон, хока), Раз1а 
(паста, хамира), 8И/1 (нешак, пайвандак, мехак), Вгиске (кӯпрук, 
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протез), Кгопе (коронка-гилофак-афсара), Р1отЬа (пломб, пуркард), 

Ркщие (лавҳа).
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 

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, бахшида шудааст.
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. Қайд 

кардан зарур аст, ки ғанишавии таркиби луғавии забон аз ҳисоби 

калимасозӣ хусусияти хоси забони олмонӣ мебошад.

Фасли чоруми 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. Ин муносибатҳо ба воситаи унсурҳои шаклии калимаҳо 
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(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. Бояд зикр кард, ки ихтисораҳо дар тамоми соҳаҳои илм, аз 
ҷумла дар соҳаи даҳонпизишкӣ вуҷуд доштанд, ки мо онҳоро мавриди 

таҳқиқ қарор дода шудаанд.
Дар хулосаи диссертатсия ҷамъбасти андешаҳои илмии муҳаққиқ 

дар 12 банд фароҳам оварда шудааст.
Бо вуҷуди ҳамаи ин муваффақиятҳо дар диссертатсияи Назаров 

Тавакал Айниевич баъзе норасоиву камбудиҳо ба назар мерасанд, аз 

ҷумла:
1. Дар рӯйхати адабиёти истифодашуда тартиби алифбо ба пуррагӣ 

дуруст риоя нашудааст.
2. Дар баъзе аз мисолҳои овардашуда артиклҳо истифода 

нашудаанд (саҳ. 58, 63, 85, 96 ва ғайраҳо). Артиклҳо дар забони 
олмонӣ муайянкунандаи ҷинсият мебошанд, ки истифодаи онҳо 

ҳатмӣ мебошад.
3. Сарчашмаҳои иқтибосот дар баъзе аз саҳифаҳои диссертатсия 

нишон дода нашудаанд (саҳ. 57, 59, 63 ва ғайраҳо).

4. Дар кор ғалатҳои имлоӣ, услубӣ (с. 9, 15, 18, 22, 42, 110), техникӣ 

(с. 53, 89, 91) мушоҳида карда мешаванд.
Қайд кардан ба маврид аст, ки ҳамаи ин камбудиҳои дар 

диссертатсия ҷойдошта қиммати илмии онро коста намегардонанд.
Мазмуну муҳтавои автореферат бо диссертатсия мувофиқ буда, 

мақолаҳои дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и назди Президенти 

ҶТ ва дар маҷмуаҳои дигари илмии нашрнамудаи диссертант муҳтавои 

диссертатсияро пурра инъикос менамоянд.
Диссертатсияи Назаров Тавакал Айниевич дар мавзуи «Вижагиҳои 

луғавию маъноӣ ва сохтории истилоҳоти даҳонпизишкӣ дар муқоисаи 

забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
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илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.20 - Забоншиносии муқоисавӣ - 

таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ ба талаботи бандҳои 31-35-и Тартиби 
додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, 
муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология 

аз рӯйи ихтисоси 10.02.20 - Забоншиносии муқоисавӣ - таърихӣ, қиёсӣ ва 
муқоисавӣ мебошад.

Тақриз ба диссертатсия ва автореферат дар ҷаласаи кафедраи 

забоншиносии муқоисавӣ ва назарияи тарҷумаи Донишкадаи давлатии 

забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода муҳокима гардидааст.
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