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Дар шароити кунуни бо дигар шудани авзои сиёсии ҷомеа ва 
афзудани ниёзҳои иҷтимоиву фарҳангии мардум, зарурати таълифи 
китобҳои дарсӣ ва пажуҳишҳои илмӣ ба забони модарӣ, корбурди 
вожаҳои нав барои ифодаи мафоҳими тозаи илмӣ ҳарчи бештар аҳамият 
пайдо мекунад. Дар чунин маврид таҳқиқу таъйин ва пажуҳиши амиқи 
вижагиҳои вожаву истилоҳоти осори илмии гузаштагон аз як сӯ, аз сӯйи 
дигар, ҳамчунин натиҷагириву корбурд аз он ҷавобгӯйи ниёзҳои аҳли 
ҷомеа дар марҳалаи кунунӣ хоҳад буд.

Зимнан иброз бояд дошт, ки забони услуби илмӣ ва истилоҳоти 
илмӣ инъикоси воқеъияти тавонмандии забони миллӣ, сатҳи рушду 
нумӯи илм ва тафаккуру истиқлоли миллат аст. Истилоҳ дорои хусусиёти 
махсуси сохторӣ ва маъноӣ буда, натиҷаи тафаккури муаллиф, ки як 
ҷузъи ҷомеа мебошад, дар он ифода мегардад.

Бояд ишора намуд, ки истилоҳоти ҳар як забон низом ва ё системаи 
муайяни луғавӣ буда, вазъи илму техникаро дар марҳалаи муайяни 
инкишофи худ инъикос менамояд ва бинобар пешрафти ин соҳаи ҳаёти 
иҷтимоии ҷомеа дар ҳолати дигаргуниҳои доимӣ қарор дорад. Хамин 
тавр, дар ин марҳалаи инкишофи забоншиносии муосир, фонди 
истилоҳоти забонҳои муосири тоҷикӣ ва олмонӣ аз ҳисоби миқдори 
зиёди воҳидҳои нави истилоҳие, ки пайваста бо усулҳои гуногуни 
истилоҳгузинӣ эҷод мешаванд, мунтазам пурра мегардад.

Мусаллам аст, ки хар як соҳаи илм дорои хусусият, мазмун ва 
вазифаҳои назариявии ба худ хос буда, бидуни омӯзиши онҳо пайдо 
намудани тасаввурот перомуни қонуниятҳои инкишоф ва ҳолати умумии 
истилоҳот душвор мебошад. Гуфтаҳои дар боло зикршуда ба чунин 
соҳаи тараққикардаи ҷаҳони муосир, монанди соҳаи даҳонпизишкӣ низ 
комилан дахл доранд.

Бояд ишора намуд, ки истилоҳоти даҳонпизишкӣ то кунун аз 
ҷониби олимони тоҷик ба ҳайси мавзуи алоҳида мавриди таҳқиқу 
омӯзиши мукаммал қорор дода нашудааст. Аз ин лиҳоз мавзу рисолаи 
илмии Назаров Тавакал Айниевич ба таҳлилу таҳқиқи ҷанбаҳои 
лексикию сохторӣ ва маъноӣ истилоҳоти соҳаи даҳонпизишӣ дар 
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муқоисаи забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ бахшида шуда, заминаҳои 
ташаккули онҳо аз нуқтаи назари истилоҳ ва истилоҳгузинӣ мавриди 
омӯзиш қарор гирифтааст.

Навгонии илмии таҳқиқот дар он аст, ки ин таҳқиқот пажӯҳиши 
аввалин аз ҷониби муҳақиқ буда, қаблан таҳлили муқоисавии 
истилоҳоти соҳаи даҳонпизишкӣ 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.

Муаллифи рисола зимни таҳқиқ ва таҳлилу баррасии мавзуъ ба 
тадқиқот ва афкори назарии муҳаққиқону забоншиносони ватанӣ ва 
хориҷӣ: С. Назарзода, О. Қосимов, Д. Саймуддинов, Н. Маъсумӣ, М. 
Қосимова, П. Нуров, М. Ҳ. Султонов, Ҳ. Саидов, С. Сулаймонов, 
Ҷаматов С. С, Г. О. Винокур, Е. Вюстер, Б. Н. Головин, А. Д. Хаютин, 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, Вайнрайх, В. А. Виноградов, Т. В. Попова, Л. В. Ратсибурская, 
В. Фляйшер, Ш. Рустамова ва дигарон такя намуда, тадқиқоти худро 
анҷом додааст.

Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот аз он бармеояд, ки 
омӯзиши истилоҳоти соҳаи даҳонпизишкии мавриди таҳлил 
қароргирифта ҳамчун замина ва асоси назариявӣ барои омӯзиши 
минбаъдаи истилоҳоти тиббӣ дар соҳаи даҳонпизишкӣ қарор дода 
мешавад. Ғайр аз ин, хулосаҳои илмии таҳқиқот ба фаҳмиши дуруст ва 
истифодаи бамавриди истилоҳот дар соҳаи даҳонпизишкӣ барои хубтару 
беҳтар намудани фаъолияти мутахассисони соҳа мусоидат мекунанд. 
Маводи амалии ҷамъовардашуда ва натиҷаҳои таҳлили он барои 
истифода дар назария ва амалияи тарҷума, хусусан ҳангоми таҳияи 
луғатҳои соҳавӣ, муҳим ба шумор мераванд. 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 тиббӣ ва 
даҳонпизикии донишгоҳҳои тиббӣ истифода кардан мумкин аст.
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Арзиши илмии рисоларо аз рӯйи таҳлили чунин нуктаҳои муҳим ва 
масъалаҳои меҳварии дар диссертатсия дарҷгардида метавон муқаррар 
кард:

1. Бори нахуст дар забоншиносии тоҷик хусусиятҳои сохторӣ ва 
маъноии истилоҳоти даҳонпизишкӣ дар муқоисаи забонҳои олмонӣ - 
тоҷикӣ мавриди омӯзиш қарор дода шудаанд.

2. Омилҳои забонии фарогири истилоҳоти соҳаи даҳонпизишкӣ ва 
баромади решагии онҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ баррасӣ 
гардидааст.

3. Дар ҷараёни тавсифоти семантикии воҳидҳои луғвии соҳаи 
мазкур аломатҳои умумӣ ва фарқкунандаи истилоҳот муқаррар гардида, 
ба гурӯҳҳои калон тасниф карда шудаанд.

4. Таҳқиқи истилоҳоти иқтибосӣ ва тарҷумаҳои иқтибосӣ, ки дар 
рисола таҳқиқ шудаанд аз алоқаи забониву фарҳангӣ ва илмии миёни 
форсизабонон ба олмониён ва мардумони дигар шаҳодат медиҳанд.

Диссертатсияи мазкур «Вижагиҳои луғавию маъноӣ ва сохтории 
истилоҳоти даҳонпизишкӣ дар муқоисаи забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ» 
номгузорӣ шуда, аз муқаддима, се боб, хулоса, замима ва рӯйхати 
адабиёт иборат мебошад.

Дар муқаддима муаллиф доир ба мубрамияти мавзуъ, дараҷаи 
омӯзиш, робитаи таҳқиқот бо барномаҳо, лоиҳаҳо ё мавзуъҳои илмӣ, 
мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, обекти таҳқиқот, мавзуи таҳқиқот, 
асосҳои назариявии таҳқиқот, навгониҳои илмии таҳқиқот, нуктаҳои ба 
ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳаммияти амалӣ ва назариявии таҳқиқот, 
дараҷаи эътимоднокии таҳқиқот, мутобиқати диссертатсия бо 
шиносномаи ихтисоси илмӣ, саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар 
таҳқиқот, тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия, интишорот аз 
рӯйи мавзуи диссертатсия, сохтор ва ҳаҷми рисола маълумот додааст. 
Муқаддима ва қисматҳои таркибии он аз рӯйи тартиботи 
муқарраргирдида дуруст ҷобаҷогузорӣ шудааст.

Боби аввали рисола «Дараҷаи омӯзиши истилоҳоти даҳонпизишкӣ 
ва истилоҳшиносиву истилоҳгузинӣ дар забоншиносии тоҷик» ном 
гирифта, дар он масоили марбут ба омӯзиши назариявии истилоҳ ва 
истилоҳшиносӣ, алалхусус истилоҳоти тиббию даҳонпизишкӣ ва 
хусусиятҳои хоси номгӯи бемориҳои дандон, даҳон ва тарзу усулҳои 
пешгирӣ аз онҳо рафта, аз се зерфасл иборат мебошад.

Фасли авали боби якум - «Омӯзиши назария ва масоили мубрами 
истилоҳшиносӣ» ном гирифта, дар он мавзӯи истилоҳ ва истилоҳшиносӣ 
ҳамчун яке аз масъалаҳои маҳимми забоншиносӣ, ки баъди авҷи 
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инқилоби илмӣ-техникӣ таваҷҷӯҳи донишмандонро бештар ба худ ҷалб 
кардааст, мавриди омӯзиш қарор гирифтаст. Ба андешаи муҳақиқ: 
«...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.... 
Дар ин замина истилоҳотро ҳамчун як падидаи фарҳангӣ ва таърихӣ 
тавсиф намуда, равандҳои инкишофи истилоҳот ва забонро таҳқиқ 
кардан бамаврид буда, равандҳои таҳияву тарҳрезии мафҳумҳо бо 
истифода аз осори забоншиносӣ муҳим арзёбӣ мешавад» (саҳ.11).

Дар фасли дуюми боби якуми рисола зери унвони «Омӯзиши 
истилоҳоти тиббӣ ва даҳонпизишкӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ» 
муҳақӣқ ба масоили омӯзиши истилоҳоти тиб, пайдоиши онҳо, ҷанбаҳои 
таърихӣ ва масоили муҳим дар инкишофи истилоҳот таваҷҷуҳ зоҳир 
кардааст.

Дар ин қисмати рисола унвонҷӯ аз як зумра асараҳои машҳури 
даврони асрҳои қадим ва миёна, ки дар рушду такомули илми тиб дар 
Эронзамин нақши бориз бозидаанд, ёдрас шудааст: «Донишнома»-и 
Майсарӣ, «Ҳидоят-ул-муттааллимин-фит-тиб»-и Абубакр Рабеъ бинни 
Аҳмад Ахавайнии Бухороӣ, осори Абуалӣ ибни Сино, «Рагшиносӣ» ё 
«Рисола дар набз», «Баҳр-ул-ҷавоҳир», «Ҳудуд-ул-амроз». Муҳақиқи 
рисола дар мавриди «Ҳидоят-ул-муттааллимин-фит-тиб» -и Абубакр 
Рабеъ қайд менамояд, ки “муаллиф бо риояи қоидаҳо ва меъёрҳои услуби 
илмӣ «лафзро қурбони маънӣ карда», истилоҳоти маъмул ва 
мувофиқтари иқтибосиро низ фаровон истифода бурдааст, ки дар 
якҷоягӣ як системаи комили истилоҳоти тиббиро фароҳам овардаву 
баёни матолибро илмӣ ва фасеҳ намудор сохтааст. (саҳ. 45). Истилоҳоти 
ангушт, абрӯ, белак, баногӯш, бар (бар ва сина), бун, букон (рудаи 
аъвар), гурда, дарзи сар, дида, дарбон (номи руда), думчаи кун, дидор 
(босира), лаб, магзи сар, муҳра, муҳраи пушт, муҳраи пуштмоза ва ғайра 
аз ҷумлаи он истилоҳоте мебошанд, ки дар ин рисола ба чашм 
расидаанд.

Маврид ба зикр аст, ки дар ҳамаи соҳаҳои гуногуни илму техника 
шумораи зиёди истилоҳоте ба чашм мехӯранд, ки баромадашон лотинӣ ё 
юнонӣ мебошад. Ба қавли муаллиф соҳаи мавриди таҳқиқ аз шумораи 
умумии калимаҳои иқтибосии юнонию лотинӣ истисно набуда, 
истилоҳоти баромадашон аз ин забонҳо, барои ташаккули истилоҳоти 
сохташуда хидмат мекунанд ва дар истилоҳоти тиббӣ нақши махсус 
доранд, ба монанди: ту - мушакҳо, с1ю1 - сафеда, сагб - дил, а1§ - дард, 
есГопйа - бартарафсозӣ, агШг - буғумҳо, §а§1г - меъда ва ғайра; 
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пешояндҳо: ап - не, Иурег- боло, Иуро - поён, буз- вайроншавӣ ва 
ғайраҳо.; пасвандҳо: Жз - илтиҳоб, ота - омос, о§18 - 1а§18-раванди 
музмин. Инчунини зикр мекунад, ки “Ҷиҳати мусбати унсурҳои забонии 
юнонию лотинӣ барои истилоҳоти тиббӣ майли онҳо ба стандартизатсия 
мебошад” (саҳ.59).

Дар фасли сеюми боби якум «Вижагиҳои номгӯи истилоҳоти 
бемориҳои даҳонпизишкӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ» номи 
бемориҳои даҳонпизишкӣ, инчунин вижагиҳои маъно ва мафҳуми 
ифодакунанда баъзе аз истилоҳоти соҳаи даҳонпизишкӣ дар забонҳои 
муқоисашаванда мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд.

Дар боби дуюми диссертация зери унвони «Вижагиҳои луғавӣ - 
маъноӣ ва таснифоти мавзуии истилоҳоти даҳонпизишкӣ» истилоҳоти 
даҳонпизишкӣ аз нигоҳи луғию маъноӣ дар муқоисаи забонҳои олмонӣ 
ва тоҷикӣ ба таври возеҳ мавриди мариди пажуҳиш қарор гирифтааст, ки 
он аз 2 зерфасл ва 9 таснифоти мавзуӣ иборат мебошад. Маҳз дар боби 
мазкур истилоҳоти соҳаи даҳонпизишкӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ 
дар натиҷаи таҳлили семантикӣ вобаста ба вижагиҳои маъноӣ ба 
гурӯҳҳо ҷудо карда шуданд.

Фасли якуми боби дуюм диссертация «Вижагиҳои маъноии 
истилоҳоти даҳонпизишкӣ» номгузорӣ шуда, дар он муҳақиқ ба 
масъалаи маъно ва таснифот дар истилоҳот таваҷҷуҳ зоҳир намуда, 
падидаҳои сермаъношавӣ, ҳамгунашавӣ, муродифшавиро дар асоси 
маводи соҳаи даҳонпизишкӣ мавриди омӯзиш қарор додааст. Ба 
андешаи муҳақиқ “Ҳарчанд ки ин масъала ба истилоҳ хос набошад, аммо 
дар мавридҳои зиёде истифода мешаванд” (саҳ.73). Аз ҷумла, 
синонимҳоро дар забонҳои олмонӣ ва тоҷикӣ баррасӣ намуда, ишора 
мекунад, ки онҳо дар ҳама гурӯҳҳои мавзӯи ҷой доранд, чунончи: 1) 
истилоҳоте, ки номҳои аъзоҳои баданро ифода мекунанд: премоляр= 
дандони хурд, УогтаЬ12а1ш= УогЬаскхайп, =к1етег Васкхайп В1ки8р1да1 
ва ғайра; 2) истилоҳоте, ки равандҳои физиологиро тавсиф мекунанд: 
шикастани дандон=дандоншиканӣ - Хайпип§=Хайпс1игсйЬгисЬ= 
ВепНйоп; 3) истилоҳоте, ки нишонаҳои клиникии бемориҳоро номбар 
мекунад: даккахӯрии дандон - Р1адие 7аЬпЬе1а§, дарди дандон - 
ХаЬп8сЬтег2 Веп1:а1§1е, Ғгак1ипег1:ег 2аЬп, аЬ§еЬгосЬепег 2аЬп 
«дандони шикаста» ва ғайра;

Фасли дуюми боби дуюм «Таснифоти мавзуии истилоҳоти 
даҳонпизишкӣ» ном гирифта, дар ин фасли рисола истилоҳоти соҳаи 
даҳонпизишкии забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ мавриди таҳлили семантикӣ 
қарор дода шуда, вобаста ба хусусиятҳои маъноияшон ба гурӯҳи хурди 
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мавзуӣ ҷудо карда шуданд. Бо дарназардошти вижагиҳои семантикии 
истилоҳоти соҳаи фавқулзикр 9 гурӯҳи мавзуии зерин муайян карда 
шудаст, ки ҳар яки он дар бандҳои минбаъдаи ин зерфасл дар алоҳидагӣ 
мавриди пажуҳиши маъноию сохторӣ қарор гирифтаанд: 1) истилоҳоти 
анатомӣ: афсараи дандон, гилофаки дандон - КаЬпктопе, гарданаи 
дандон - 2ЫЫ1Ьа1$, решаи дандон - КаЬпжитхе!, вора, милки дандон - 
7,аЬпПе1$сЬ ва ғайра; 2) истилоҳоти физиологӣ: сӯрох, шикоф кардани 
дандон - 7аЬпдигсЬЬгисЬ, афтидан, галтидани дандон - 7аЬпаи$Га11», 
инкишофи дандон - ]УасЬ$1иш бет 7аЬпе ва ғайра; 3) истилоҳоти дорои 
нишонаҳои клиникии беморӣ: дарди дандон - 7а11п$с1ш1ет7 ($уп. 
7аЬп\уеЬ), гиперестезияи дандон - 7аЬпЬурег$еп$1Ы1йа1, хуншравии 
милки дандон - 7а1шПе1$с11Ыи1еп ва ғайра; 4) истилоҳоти ифодагари 
номи бемориҳои дандон: кариес-хура - 7а1шГаи1е, омоси милки дандон - 
2а11пПе1$с11аЬ$хе$$, омосимилкидандон-7а1т{1е1$с11§е$с1з\цйтва. ғайра; 5) 
истилоҳоти марбут ба раванди табобат ва ташхис дар соҳаи 
даҳонпизишкӣ: ЕтрпГГ «тааддӣ, таарруз, амали ҷаррохӣ», ВсЬшИ 
«буриш, ҷойи чок кардашуда», Ве1аиЫш§ «бедард кардан, бедардкунӣ», 
беҳискунй ва ғайра; 6) номгӯйи истилоҳоти таҷҳизоти даҳонпизишкӣ: 
7аЬпЬеЬе1 «элеватор», 7аЬпЬоЬгег «пармаи дандон», 7аЬп$опс1е «зонди 
дандон», 7аЬпртхеНе «пинсет барои дандон», 7аЬпЬакеп «чангаки 
дахонпизишкй» ва ғайра; 7) номгӯйи истилоҳоти доруворӣ ва маҳсулот 
барои пур кардани холигиҳои дандон: Ата1§ат (асосан аз калимаи 
лотинии ата1§ата «хӯла» пайдо шудааст), саетеЫит «санги кӯфта, 
санги шикаста» хокаи санг дар забони олмонй бо номи 7етеЫ истифода 
мешавадкъ. ғайра; 8) истилоҳоти ифодагари навъҳои таҷҳизоти ортопедӣ 
(шикастабандӣ): дандогуни осонгир, протези осонгир - Ьегаи$пеЬтЬаге 
Рго1Ье$е, протези ҷузъии осонгир - Ьегаи$пеЫпЬаЬге Тейрто1Ье$е, 
ғилофаки афсараи дандон - $сЬйЫепбе 7аЬпкгопе ва ғайра; 9) номгӯйи 
истилоҳоти пешгирии беморӣ ва фаъолияти даҳонпизишкӣ: чӯткаи 
дандошӯйи - 7аЬпЬйг$1е, хамираи дандоншӯйӣ - 7аЬпра$1а, сақич, 
олмонй - КаиршшЫва ғайра.

Муҳақиқ таснифоти мавзӯиро яке аз роҳҳои фарогирии бештари 
истилоҳот ва ҳалли мушкилоти маъноии онҳо шуморида, қайд мекунад, 
ки “...бо истинод ба манбаъҳои муътамад ва натиҷаҳои омӯзиш метавон 
қайд кард, ки таснифоти мавзуии пешниҳодшудаи истилоҳот имкон 
медиҳад, ки аксарияти воҳидҳои лексикии ифодагари истилоҳоти 
даҳонпизишкӣ дар забонҳои омӯхташаванда фаро гирифта шаванд.... ин 
гурӯҳи мавзуӣ имкони таҳқиқи вижагиҳои синонимӣ ва антонимию 
сермаъноии истилоҳотро беҳтар фароҳам меорад, ки бо ҳамин роҳ 
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мушкилоти ифодаи дақиқу мушаххаси маъно тавассути истилоҳот роҳи 
ҳалли худро меёбад” (саҳ.119-120).

Боби сеюми диссертатсия «Таҳлили сохтории истилоҳоти 
даҳонпизишкии забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ» ном гирифтааст. Ин боби 
рисола 5 зерфаслро дар бар гирифта, дар он вижагиҳои сохтории 
истилоҳоти таҳқиқшаванда дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ мавриди 
омӯзиш ва баррасӣ қарор гирифтаанд.

Дар фасли якуми боби сеюм “Истилоҳоти содаи соҳаи 
даҳонпизишкӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ” мариди пажуҳиши амиқ 
қарор дода шудаанд. Диссертант қайд мекунад, ки “Калимаҳои содаи 
решагӣ дар системаи истилоҳоти забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ ҳамчун 
истилоҳ-исмҳо, истилоҳ (термин)-феълҳо ва истилоҳсифатҳо оварда 
шудаанд.

Фасли дуюми боби сеюм «Истилоҳоти сохта» ном дошта, дар он 
роҳҳои сермаҳсул ва каммаҳсули истилоҳгузинӣ дар забонҳои мавриди 
қиёс дар мисоли истилоҳоити мавриди назар муқаррар гардидаанд. Ба 
андешаи муҳақиқ дар ташаккули истилоҳоти даҳонпизишкӣ аффиксҳои 
иқтибосии калимасоз нақши муҳим мебозанд. Аз ҷумла ишора мекунад, 
ки “Калимасозӣ баъзан бо тамоюли байналмилалӣ алоқаманд аст. 
Аффиксҳои иқтибосӣ дар истилоҳоти соҳаи даҳонпизишкӣ дар як қатор 
ҳолатҳо аз вожаҳои миллӣ дида зиёдтар истифода мешаванд. Ҳамин 
тавр, дар забонҳои таҳқиқшаванда бисёре аз истилоҳот бо кӯмаки 
пешвандҳои лотинию юнонӣ йирег-, йиро-, де-, ге-, а-, ро1у-, рге-, регь 
сохта шудаанд” (саҳ. 134).

Фасли сеюми боби сеюм «Истилоҳоти мураккаб» ном дошта, ба 
пажуҳиши истилоҳоти мураккаби соҳаи даҳонпизишкӣ дар забонҳои 
қиёсшаванда бахшида шудааст. Дар ин фасли рисола муҳақиқ ба таҳқиқи 
сохтори истилоҳоти мураккаб даст зада, қолабҳои истилоҳсозиеро 
муайян мекунад, ки дар ташаккули истилоҳоти соҳаи мазкур иштирок 
мекунанд. Инчунин, муқаррар менамояд, ки бархе аз ин қолабҳо дар 
ташаккули истилоҳоти соҳаи мазкур каммаҳсул ва бархе аз дигарашон 
сермаҳсул мебошанд.

Дар фасли чорум боби сеюм, ки «Ибора-истилоҳот» ном 
гирифтааст, муҳақиқ алоқаи калимаҳо дар ибора ва ҷумларо, ки яке аз 
масъалаҳои асосии синтаксис ба шумор меравад, баррасӣ менамояд. Ӯ 
ишора мекунад, ки “Алоқаи калимаҳо дар ибора ва ҷумла яке аз 
масъалаҳои асосии синтаксис ба шумор меравад, зеро хусусиятҳои хоси 
миллии забонӣ дар қоидаву қонунҳои алоқаи калимаҳо зоҳир мегардад. 
Ин муносибатҳо ба воситаи унсурҳои шаклии калимаҳо (бандаки изофӣ, 
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бандакҳои феълию хабарӣ, бандакҷонишинҳо ва пешоянду пасоянд) 
ифода меёбанд” (саҳ.151).

Дар рафти пажуҳиш истилоҳоти даҳонпизишки ибораистилоҳоти 
дуҷзъа то чорҷӯзъаро дар забонҳои мавриди қиёс ошкор менамояд.

Фасли панҷуми боби сеюм «Ихтисораҳо ва аломату рамзҳо дар 
истилоҳофарӣ» ном дошта, ба таҳлили ихтисораҳо ва роҳу шаклҳои 
замонавӣ ва соҳавии номгузорӣ бахшида шудааст. Бояд зикр кард, ки 
ихтисораҳо дар тамоми соҳаҳои илм, аз ҷумла дар соҳаи даҳонпизишкӣ 
низ вуҷуд доранд. Ин падидаи забониро муҳақиқ дар мисоли истилоҳоти 
соҳаи мазкур мавриди таҳқиқ ҳамаҷониба қарор дода, бо мисолҳо дар 
забонҳои муқоисашаванда шарҳ додааст: Е1ек1гокагсйо§гатт (ЕКО), 
(Электрокардиограмм), ИКАУ (Н11гакигх\уе11е), Мавҷи ултракӯтоҳ 
(МУК), Ма§пе1ге§опап21ошо§гаГ1е (МКТ) (ТРМ) Тамаграфияи резонанси 
магнитӣ, \¥НО; КН; РМК; РЕО; РОК; МРО; МК8А; МКТ; МгО; М8; 
М8И; МТА; РОА; ОКО; ЕКО; ЕЕО; ЕК; ЕМО; ЕМО; ЕКС.

Дар маҷмуъ, таҳқиқот ва омӯзишу таҳлилҳои дар бобҳои алоҳида 
анҷомдодаи муаллифи диссертатсия системанок, фарогири ҷузъиёти 
масъалаҳои тадқиқшаванда ва фарохмиқёс буда, масъалаҳои ба мавзуи 
таҳқиқшаванда алоқаманд дар сатҳи хуби илмӣ таҳқиқ шудаанд.

Хулосаи диссертатсия бандҳои таркибии он мундариҷаи тадқиқоти 
дар се боб ва замима анҷомдодаи муаллифро инъикос менамоянд.

Мақолаҳои дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и назди 
Президенти ҶТ ва дигар маҷаллаҳои илмӣ батабърасонидаи муаллиф 
мундариҷаи диссертатсияро инъикос менамоянд.

Муҳимтар аз ҳама, автореферати диссертатсия мундариҷаи 
таҳқиқот ва рисолаи номзадии ӯро иъикос намуда, аз рӯйи талаботи 
охирини Низомномаи КОА-и назди Президенти ҶТ бо риояи ҷузъиётҳо 
таҳия шудааст.

Бо вуҷуди дастовардҳо ва комёбиҳо дар диссертатсияи унвонҷу 
Назаров Тавакал Айниевич як қатор камбудиҳо низ ба мушоҳи 
мерасанд, ки ислоҳи онҳо дар оянда ба манфиати кор хоҳад гардид.

1. Дар баъзе аз саҳифаҳои диссертатсияи сарчашмаҳои 
иқтибосгардида нишон дода нашудаанд (38, 42,78)

2. Дар баъзан мавридҳо мисолҳои овардаи муҳақиқ ба қолабҳои 
муайянгардида мутобиқат намекунанд: 5 + Аб) —» Абӯ (даҳонпизишкӣ, 
қиёфашиносӣ, бандубасткунӣ, доругузаронӣ, табибдандон, 
решадармонй, кафшеркорӣ, бисёррешагӣ, фузунандагӣ, чеҳраӣ, рӯйй), 
Мшп + Ас1) —* Абӯ (яктарафа, дуҷониба), 8 + V —» Абӯ (гардишй, 
вайронй, шикастагй) (саҳ. 148)
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3. Руйхати адабиёти истифодашуда ба таври комил дуруст ба роҳ 
монда нашудааст. Баъзе аз номгӯи адабиёт мувофиқи талабот нишон 
дода нашудааст.

4. Аз тарафи муаллиф роҳ додан ба баъзе хатогиҳои имлоӣ, 
техникӣ ва услубӣ ба назар мерасад (саҳ. 27,33, 38, 40, 69).

5. Хуб мешуд, ки номгӯи ихтисораҳо дар охири рисола ҷой дода 
мешуданд.

Хатогиҳои номбурда ба моҳияти илмии рисола таъсир нарасонида, 
ислоҳи онҳо баҳри беҳтар сохтани сифати кори илмӣ хизмат менамоянд.

Дар маҷмуъ, диссертатсияи Назаров Тавакал Айниевич дар мавзуи 
«Вижагиҳои луғавию маъноӣ ва сохтории истилоҳоти даҳонпизишкӣ дар 
муқоисаи забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ» ба талаботи бандҳои 31-35-и 
Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тбҷикистон 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.

Муқарризи расмӣ:
доктори илми филология, дотсент, 
декани факултети забони англисии 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон 
ба номи С. Айнӣ I/

Суроға: 734003, Ҷумҳурии Тоҷикстон,
ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 121
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Каримов Шуҳрат Бозорович

Имзои д.и.ф, декани факултсти забони англиси 
Ш. Б. Каримовро тасдиқ мекунам.
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Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон 
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