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муқарризи расмӣ ба диссертатсия ва автореферати Назаров Тавакал
Айниевич дар мавзӯи «Вижагиҳои луғавию маъноӣ ва сохтории 

истилоҳоти даҳонпизишкӣ дар муқоисаи забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ» 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз руйи ихтисоси 

10.02.20. - Забоншиносии муқоисавй-таърихӣ, қиёсй ва муқоисавӣ

Диссертатсияи Назаров Тавакал Айниевич дар мавзӯи «Вижагиҳои 
луғавию маъноӣ ва сохтории истилоҳоти даҳонпизишкӣ дар муқоисаи 
забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.02.20. - Забоншиносии муқоисавӣ- 
таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ таълиф гардида, фарогири натиҷаи 
пажӯҳиши муҳаққиқ бо муқоисаи забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ мебошад.

Муайян кардани хусусиятҳои луғавию маъноӣ ва вижагиҳои 
сохтори истилоҳотӣ мавриди таҳқиқи диссертант қарор гирифта аз 
мубрам будани он шаҳодат медиҳад, зеро таҳқиқи пайдоишу ташаккули 
истилоҳот ва истилоҳшиносӣ яке аз масъалаҳои муҳими назарияи 
забоншиносии умумӣ ба шумор меравад. Натиҷаи таҳқиқотӣ мавриди 
таҳқиқи муқоисавии Назаров Т. А. аз ҷумлаи мубрамтарин дар доираи 
забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ дар соҳаи даҳонпизишкӣ маҳсуб меёбанд.

Мутобиқати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмй. 
Таҳқиқоти диссертатсионӣ ба шиносномаи ихтисос ва муҳтавои он ба 
тартиби муқарраршудаи таълифи диссертатсия барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.20 - 
Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ мутобиқат 
менамояд.

Саҳми шахсии муҳаққиқ аз он иборат мебошад, ки бори нахуст 
истилоҳоти даҳонпизишкӣ дар муқоисаи забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ аз 
ҷониби диссертант таҳқиқ шудааст. Таҳқиқоти гузаронидашуда дар 
ташаккули заминаи назариявӣ ва ба низом даровардани системаи 
истилоҳоти даҳонпизишкӣ саҳми назаррас гузошта, дар муайян кардани 
самтҳои нави таҳқиқот мусоидат мекунад.

Навоварии илмии таҳқиқ аз он иборат аст, ки ин таҳқиқот 
пажуҳиши аввалин буда, қаблан таҳлили муқоисавии истилоҳоти тиббӣ 
дар соҳаи даҳонпизишкӣ ҳамчун як системаи интегралӣ, 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 шуд.



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.

Аҳаммияти амалии таҳқиқоти мазкур аз он иборат аст, ки 
натиҷаҳои он 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 мутахассисон 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 даҳонпизикии донишгоҳҳои 
тиббӣ истифода кардан мумкин аст.

Диссертатсияи Назаров Тавакал Айниевич дар мавзӯи «Вижагиҳои 
луғавию маъноӣ ва сохтории истилоҳоти даҳонпизишкӣ дар муқоисаи 
забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ» аз муқаддима, 3 боб, хулоса, рӯйхати 
адабиёт ва замима дар шакли луғати истилоҳоти даҳонпизишкии 
забонҳои олмонӣ-тоҷикӣ иборат аст.

Муқаддимаи диссертатсияи мазкур ҳамаи бандҳои заруриро фаро 
гирифтааст. Диссертант мубрамияти мавзӯи таҳқиқотро шарҳ дода, 
дараҷаи омӯзиши он, ҳадафу вазифа, объект, масъалаҳои таҳқиқот, 
усулҳои пажӯҳиш, навгониҳои тадқиқот ва арзиши назариву амалии 
натиҷаҳои таҳқиқотро асоснок гардонидааст.

Боби аввал таҳти унвони «Дараҷаи омӯзиши истилоҳоти 
даҳонпизишкӣ ва истилоҳшиносиву истилоҳгузинӣ дар забоншиносии 
тоҷик» дорои се зерфасл буда, дар он маълумот оиди 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 оварда шудааст.

Боби дуюм - «Вижагиҳои луғавӣ - маъноӣ ва таснифоти мавзуии 
истилоҳоти даҳонпизишкӣ» ном дошта, аз 2 зербоб ва 9 таснифоти 
мавзуӣ иборат аст. 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. Таҳлили семантикӣ дар 
забон, пеш аз ҳама, ба таърих ва ташаккулу инкишофи забон дар 
марҳилаҳои гуногун такя мекунад.

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.

Ҷадвалҳои дар фасли чоруми боби сеюм бо номи «Ибора- 
истилоҳот» овардашуда аз таҳлили чуқури омории маводи коркарди 
унвонҷу далолат мекунад.

Дар хулосаи диссертатсия натиҷаҳои таҳқиқ ҷамъбаст шуда, миқёс 
ва самтҳои асосии таҳқиқот нишон дода шудааст.

Мутолиаи хулосаи таҳқиқ далели он аст, ки дар ҳақиқат, муаллиф 
ба мақсад ва вазифаҳои дар пеши худ гузошта ноил гаштааст. Назаров 
Тавакал Айниевич дар бандҳои хулосаи диссертатсия натиҷаҳои асосии 
таҳқиқотро аз ҷиҳати илмӣ ва мушаххас ҷамъбаст намудааст, ки мазмун 
ва мӯҳтавои ҳар банд ифодагари фаслу зерфаслҳои диссертатсия 
мебошанд.

Ба ҳамаи дастовардҳо нигоҳ накарда, эродҳо низ ҷой доранд, аз 
қабили:

1. Мутобиқи низомномаи КОА муқаддимаи диссертатсия ва автореферат 
бояд айнан якхела бошанд, аммо ҳангоми муқоиса пайдархам наомадани 
баъзе бандхо ошкор гашт.

2. Дар автореферат ва тарҷумаи руссии он ғалатҳои имлоӣ ва техникӣ ба 
назар мерасанд, аз қабили саҳ. 16, 18, 26, 32, ва ғайра.

3. Шумораи мақолаҳои муаллиф дар диссертатсия ва автореферат 14 то 
қайд шудаанд, аммо дар асл 16 то оварда шудааст.

Новобаста аз ин, норасоиҳои мазкур қиммати илмию амалии 
диссертатсияро коста намегардонанд ва онҳо ислоҳпазир буда, дар 
коркард ва ба инобат гирифтани фаъолияти минбаъда пешниҳод карда 
мешаванд. Диссертатсияи Назаров Тавакал Айниевич таҳқиқоти илмии 
комилро мемонад, ки дар сатҳи баланд иҷро шудааст. Натиҷаҳо ва 
хулосаҳои ба дастовардаи муаллиф боваринок, хулоса ва тавсияҳои 
манзургардида асоснок мебошанд.

Дар диссертатсияи мазкур адабиёти зиёди илмӣ, методию таълимӣ 
ва луғатҳои забонҳои муқоисашаванда истифода шудаанд. Луғати 
истилоҳоти даҳонпизишкии забонҳои олмонӣ-тоҷикие, ки дар охири 
диссертатсия ҳамчун замима оварда шудааст, натиҷаи заҳматҳои 
чандинсола ва дастоварди муаллиф дар шакли дастури таълимӣ -методӣ 
ба ҳисоб меравад.

Натиҷаҳои асосии диссертатсия дар корҳои чопии интишорёфтаи 
унвонҷӯ инъикос ёфта, онҳо дар конференсияҳои минтақавию 
ҷумҳуриявӣ, байнидонишгоҳӣ, байналмиллалӣ ва маҷаллаҳои илмӣ 



пешниҳод гардидаанд. Диссертант оид ба рисолаи таҳқиқотӣ 16 мақола 
чоп намудааст, ки 4-тои он ба маҷаллаҳои аз ҷониби Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияшуда 
мансуб мебошанд.

Автореферати диссертатсияи номзадии Назаров Тавакал Айниевич 
ва мақолаҳои нашршудаи вай мазмуну мӯҳтавои таҳқиқотро пурра 
ифода мекунанд.

Натиҷаҳои ба даст овардаи муаллиф боваринок, хулоса ва 
тавсияҳои манзургардида асоснок мебошанд.

Хулоса
Вобаста ба мубрамият, навгонии илмӣ, меъёри таҳқиқоти 

иҷрогардида ва аҳамияти илмию амалии натиҷаҳои бадастомада 
диссертатсияи номзадӣ дар мавзӯи «Вижагиҳои луғавию маъноӣ ва 
сохтории истилоҳоти даҳонпизишкӣ дар муқоисаи забонҳои тоҷикӣ ва 
олмонӣ» ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон (бандҳои 31-35и Меъёрҳои омодасозии 
диссертатсия) пурра ҷавобгӯй буда, муаллифи он Назаров Тавакал 
Айниевич сазовори гирифтани дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ 
аз руйи ихтисоси 10.02.20. - Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва 
муқоисавӣ мебошад.
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