
Тақризи
роҳбари илмӣ, доктори илмҳои филологӣ Қосимов Олимҷон Ҳабибович ба 

диссертатсияи Ёраҳматзода Шодиҷон Рамазон дар мавзуи «Истилоҳоти 

этникӣ дар «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ» барои дарёфти дараҷаи 

илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикй

Бо вуҷуди анҷоми таҳқиқоти зиёд дар «Шоҳнома» ҳоло ҳам масъалаҳои 

муҳиму баҳсталаб дар ин асари беҳамто вуҷуд дорад. Дар забоншиносии 

тоҷик доир ба вожаву истилоҳот солҳост, ки таҳқиқот анҷом мешавад. 

Хусусан, оид ба вожаву истилоҳот ва вижагиҳои забони «Шоҳнома»-и 

Абулқосим Фирдавсӣ пажӯҳишҳои мухталиф анҷом меёбанд. Бояд зикр 

намуд, ки яке аз бахшҳои муҳими вожаву истилоҳоти ин шоҳасар - 

истилоҳоти этникӣ ё номи қавму қабила, нажод ва мафҳуми ифодакунандаи 

ин самт то ҳол аз ҷиҳати забонӣ омӯхта нашудаанд.

Дар ин самт мутахассиси ҷавони умедбахш Ёраҳматзода Ш.Р. тӯли 6 

сол аст бо ҷидду ҷаҳди тамом ин бахши бисёр муҳимро таҳқиқ карда 

истодааст. Дар диссертатсияи Ёраҳматзода Ш.Р. зери унвони «Истилоҳоти 

этникӣ дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ” бори нахуст калимаву истилоҳоти 

этникӣ, аз ҷумла, этнонимҳо аз ҷиҳати семантика, этимология, сохтор ва 

нақши усулҳои калимасозӣ дар ташаккули истилоҳоти этникии ин шоҳасари 

адабиёти ҷаҳонӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Калимаву истилоҳоти 

этникӣ аз ҷиҳати луғавӣ-мавзуӣ, баромад, сохтор ва фарқи онҳо аз дигар 

бахшҳои лексикаи касбу кор, бо муқоиса дар мавридҳои зарурӣ бо 

таҳқиқоти олимони забоншинос, фарҳангу луғатномаҳо мавриди таҳқиқи 

диссертатсионӣ қарор гирифтааст.

Дар диссертатсия роҳҳои сохта шудани калимаву истилоҳоти этникӣ 

муайян карда шудааст. Масъалаи таснифоти истилоҳоти этникӣ аз ҷиҳати 

маънӣ, этнонимҳо ва нақши воситаҳои калимасоз дар истилоҳсозӣ муайян 

гардида, андешаҳои муҳаққиқон дар хусуси калимаву истилоҳоти этникӣ 

таҳлил ва тақвият дода шудаанд.



Мазмуну муҳтавои диссертатсия ба ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ 
мувофиқ аст.

Диссертатсия аз муқаддима, се боб, хулоса, феҳристи осори таҳқиқӣ ва 
ихтисораҳо иборат аст. Дар муқаддима аҳаммияти мавзуъ, дараҷаи 

омӯхташавии он, мақсаду вазифаҳои таҳқиқ, усули таҳқиқ, сарчашмаи 

маводи гирдомада, нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшуда арзёбӣ карда шуда, 

муаллиф нишон додааст, ки муҳаққиқон дар забоншиносии тоҷик қисман 

истилоҳоти этникии забонҳои помирӣ ва забони яғнобиро дар муқоиса бо 

забони тоҷикӣ омӯхтаанд. Зикр мешавад, ки дар забони адабии тоҷикй 

диссертатсияе, ки истилоҳоти этникиро дар ягон асари мушаххас, монанди 

«Шоҳнома» омӯхта бошад, анҷом дода нашудааст.

Боби аввали диссертатсия «Асосҳои назариявии ташаккули истилоҳоти 

этникӣ дар забони адабии тоҷикӣ» ном дошта, аз 4 фасл иборат аст. Дар ин 

боб муаллиф аз ҷиҳати назариявӣ дар мавриди омӯзишу пажӯҳиши вожаву 

истилоҳот дар забони адабии тоҷикӣ ва забони «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, 

пажӯҳишҳои дар мавриди истилоҳоти этникӣ дар забони тоҷикӣ 

анҷомдодашударол таҳлилу тафсир карда, нақши сарчашмаҳои 

лексикографиро дар ташаккули вожаву истилоҳоти этникии «Шоҳнома» 
муайян кардааст.

Боби дуюми диссертатсия «Таҳлили луғавӣ-мавзуй ва баромади вожаву 

истилоҳоти этникӣ дар «Шоҳиома» -и Фирдавсй» унвон дорад, ки аз 4 фасл 

ва 2 зерфасл иборат аст. Дар ин боб муҳаққиқ аз лиҳози тобишҳои маъноӣ 

ва мавзуъву баромад истилоҳоти этникиро ҷудо намудааст. Номи қавму 

қабилаҳо ба гурӯҳҳои асливу иқтибосӣ ҷудо карда шуда, бо истифода аз 

«Шоҳнома» ва фарҳангу луғатномаҳо ва таҳқиқоти муҳаққиқон баррасӣ 
карда шудаанд.

Дар боби сеюми диссертатсия «Таҳлили сохтории вожаву истилоҳоти 

этникии «Шоҳнома»-и Фирдавсй» вожаву истилоҳоти этникӣ аз ҷиҳати сохт 

ҷудо карда шуда, воситаҳои калимасоз, муносибати калимасозии унсурҳои



калимасоз ва роҳҳои сохтани калимаҳои ин майдони луғавиву маъноӣ 

муайян карда шудааст.

Вазифаҳои таҳқиқе, қи муаллифи рисола дар доираи рисолаи худ муайяи 

кардааст, бо муваффақият иҷро гардидааид. Барои расидан ба ҳадафи 

пажӯҳиш диссертант амалҳои зеринро дар сатҳи хуб анҷом додааст: а) 

муайян намудани дараҷаи омӯзиши калимаву истилоҳоти этникӣ дар 

забоншиносии ватанӣ ва хориҷӣ; б) таҳқиқи калимаву истилоҳоти этникӣ 

дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ; в) ошкор намудани хусусияти сохтории 

калимаву истилоҳоти этникӣ дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ; г) муайян 

кардани мавқеи истифодаи калимаҳои ифодакунандаи мафҳуми халқу 

миллат дар «Шоҳнома»; д) муайян намудани дараҷаи истеъмол ва басомади 

вожаҳои этникӣ дар «Шоҳнома»; е) муайян кардани нақш ва дараҷаи 

истеъмоли калимаҳои каён, нажод дар ташаккули истилоҳоти этникӣ.

Муаллифи рисола, ки таҳқиқи принсипҳои шинохти калимаву истилоҳоти 

этникӣ, аз ҷумла этнонимҳо ва таснифоти калимаҳои этникиро дар заминаи 

назарияҳои забоншиносони тоҷику рус анҷом додааст, хусусияти маъноӣ ва 

сохтории вожаҳои ифодакунандаи мафҳуми халқ, миллат, қавму қабилро 

дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ дар заминаи маводи амалӣ равшан нишон дода 

тавонистааст. Яке аз натиҷаҳои диссертант дар заминаи принсипи асосии 

нишондиҳандаи таҳаввули маъноӣ ва сохтории калимаву истилоҳоти этникӣ 

ин аст, ки маҳз маводи «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ хусусияти 

семантикӣ ва истилоҳсозии калимаву истилоҳоти этникиро ҳамаҷониба 

ошкор мекунад.
Маводи фароҳамомада фарогири хусусияти маъноӣ, этимологӣ ва 

сохтории калимаву истилоҳоти этникӣ ҳастанд ва омӯзиши онҳо имкон ба 

вуҷуд меоварад, ки хусусияти семантикӣ ва сохтории истилоҳоти этникӣ 

пурра муайян карда шаванд. Дар заминаи маводи фаровони аёнӣ диссертант 

тавонистааст, ки сохтори истилоҳоти этникиро аз рӯйи маъно таҳлилу 

тасниф карда, воситаҳо ва нақши усулҳои калимасозиро муайян намояд.



Ҳамин тавр, диссертант вазифаҳои дар назди худ гузоштаро иҷро 
кардааст, нуктаҳои ба дифоъ пешниҳодшударо дуруст муайян ва баён 

намудааст, истилоҳоти этникии дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ омадаро бо 

истифодаи маъхазҳои муътамад муфассал таҳқиқ карда, дар ҳамбастагии 

шакливу маъноӣ мавриди пажӯҳиш қарор додааст.

Навоварии таҳқиқоти Ёраҳматзода Ш.Р. дар он зоҳир мешавад, ки 

истилоҳоти этникии «Шоҳнома» аз рӯйи хусусияти луғавӣ-мавзуӣ, баромад 

ва сохтор бори аввал дар забоншиносии тоҷик ҳаллу фасл гардида, нақши 

восиатаҳои истилоҳсоз дар забони «Шоҳнома» ошкор карда шудааст.

Муаллиф барои таҳқиқи масъалаи мазкур аз методҳои таҳлили 

семантикӣ, таҳқиқи этимологӣ ва таҳлили муқоисавӣ, методи таҳлили 

миқдорӣ ва омор, таҳлили падидаҳои забонӣ, таснифоти луғавӣ ва сохторӣ 

истифода кардааст. Қонуниятҳои умумии бунёди истилоҳҳо дар забони 

тоҷикӣ, ки дар асоси онҳо истилоҳоти этникӣ ташаккул меёбанд, мавриди 

истифода қарор дода шудаанд.

Дар раванди таълифи диссертатсияи илмии худ Ёраҳматзода Ш.Р. 

сифатҳои хуби маърифатӣ ва ахлоқиву равонӣ зоҳир намуда, тамоми 

мушкилиҳоро дар роҳи ба анҷом расонидан ва пешниҳод намудани рисолаи 

илмӣ бартараф намуд.

Дар раванди кори илмӣ Ёраҳматзода Ш.Р. худро ҳамчун шахси 

таҳаммулпазир ва босубот ва дар муносибат сазовору арзанда нишон дод. 

Шавқу рағбати ӯ нисбат ба таҳқиқи падидаҳои забонӣ ва дигар масоили 

мухталифи илмӣ рӯзафзун аст.
Автореферат бо муҳтавои диссертатсия мувофиқ буда, он бо мақолаҳои 

нашркардаи муаллиф мазмуни рисоларо пурра ифода мекунанд.

Дар маҷмуъ диссертатсияи Ёраҳматзода Шодиҷон Рамазон дар мавзуи 

“Истилоҳоти этникӣ дар “Шоҳнома”-и Абулқосим Фирдавсӣ” чун 

таҳқиқоти анҷомёфта ҷавобгӯ ба талаботи КОА-и назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, сазовор аст, барои дарёфти дараҷаи илмии 



номзади илмҳои филология аз руйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷики, ба 

ҳимоя пешниҳод гардад.

Роҳбари илмӣ: доктори илми филологӣ, профессор, 
мудири кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи 
давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи АбувСПкибни Сино
Қосимов Олимҷон Ҳабибович / М/д


