
ХУЛОСАИ
комиссияи ташхисии шурои диссертатсионии бИ.КОА-021-и назди 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба диссертатсияи Ёраҳматзода Шодиҷон 

Рамазон дар мавзуи «Истилоҳоти этникй дар «Шоҳнома»-и Абулқосим 

Фирдавсй» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи 

ихтисоси 10.02.01. - Забони тоҷикй пешниҳод шудааст.

Диссертатсияи Ёраҳматзода Шодиҷон Рамазон ба «Истилоҳоти этникӣ 

дар «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ» бахшида шудааст. Таҳқиқи 

анҷомдодаи унвонҷӯ аз ҷиҳати илмӣ арзишманд буда, аввалин маротиба 

истилоҳоти этникии «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ мавриди тахдилу 

таҳқиқ ва баррасӣ қарор дода шудааст.

Дар диссертатсия мавзуе мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст, ки ба 

рушди забоншиносӣ ва муаррифиву таҳлили номи қавму қабила, нажод ва 

дигар вожаву истилоҳоти мансуб ба этнос аз ҷиҳати лексикологиву 

морфологӣ ва этимологии муосири тоҷик бисёр пурарзиш мебошад.

Навгониҳои таҳқиқ, пеш аз ҳама, дар он зоҳир мегардад, ки бори нахуст 

дар забоншиносии тоҷик калимаву истилоҳоти этникӣ, аз ҷумла этнонимҳо 

аз ҷиҳати семантика, этимология, сохтор ва нақши усулҳои калимасозӣ дар 

ташаккули истилоҳоти этникии «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ 

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 он роҳҳои сохта шудани калимаву истилоҳоти этникӣ, 

муайян карда шудааст. Масъалаи таснифоти этникӣ аз ҷиҳати маънӣ, 

этнонимҳо ва нақши воситаҳои калимасоз дар истилоҳсозӣ муайян гардида, 

андешаҳои муҳаққиқон дар хусуси калимаву истилоҳоти этникӣ тақвият 

дода шудаанд.



Аҳаммияти назарии таҳқиқ аз он иборат аст, ки аввалин маротиба дар 

забоншиносии тоҷик вижагиҳои сарфиву лексикологии яке аз сарчашмаҳои 

муътамади таърихӣ-бадеӣ «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ мавриди 

омӯзиши мушаххаси забоншиносӣ қарор гирифтааст.

Натиҷаҳои илмии таҳқиқ метавонад дар муайян намудани назарияи 

истилоҳсозиву истилоҳгузинии забони имрӯзаи тоҷикӣ хизмат намояд. 

Ҳамчунин, таҳлилҳои фаровони овардашуда дар беҳтар шинохтану аз 

назари маъноиву этимологӣ омӯхтани истилоҳоти мансуб ба мардуми 

гуногун нақши калон дорад.

Моҳияти амалии таҳқиқ дар омӯзиш ва таҳлили минбаъдаи 

масъалаҳову муносибатҳои маъноию сохторӣ дар лексикология ва ҷараёни 

инкишофи минбаъдаи калимаву истилоҳоти этникӣ, таълими фанни забони 

адабии тоҷикӣ дар макотиби миёна ва олӣ, таълими забони тоҷикӣ ба 

ҳавасмандони забони тоҷикӣ [ғайритоҷикон], масъалаҳои омӯзиш, таҳқиқу 

таълими услубшиносӣ ва таҳрири адабӣ мусоидат намуда, маводи таҳқиқ 

дар таҳияи китобу дастурҳои таълимӣ, гузаронидани курсу семинарҳои 

махсус оид ба лексикологияи забони тоҷикӣ, ба таври васеъ, истифода шуда 

метавонад.

Маводи диссертатсияи мазкур зимни гузаронидани семинару курсҳои 

алоҳидаи махсуси лексикология, таърихи забони тоҷикӣ, таърихи забони 

адабии тоҷик, сарфу наҳви забони тоҷикӣ дар факултетҳои филологии 

донишгоҳу донишкадаҳои олӣ хизмат хоҳад намуд.

Хулоса ва масъалаҳои марбут ба мавзуи таҳқиқи диссертатсионӣ аз 

ҷониби диссертант дар конференсияҳои ҷумҳуриявӣ, байналмилалӣ ва 

муассисавӣ мавриди баррасӣ қарор дода шудаанд. Нуктаҳои асосӣ ва 

натиҷаҳои таҳқиқ дар 7 мақолаи илмӣ-пажуҳишӣ интишор шудааст, ки 5- 

тои он дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд, 

инъикос ёфта, бо мазмун ва мавзуи диссертатсия бевосита алоқаманд 

мебошанд. Автореферати диссертатсия ва мақолаҳои нашркардаи унвонҷӯ 



фарогири мазмуну муҳтавои диссертатсия мебошанд. Мақолаҳои илмии 

интишорёфтаи муаллиф ва теъдоди маводи чопшуда ба талаботи бандҳои 34 

ва 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ мувофиқат менамоянд.

Дар диссертатсияи Ёраҳматзода Шодиҷон Рамазон истифодаи мавод 

бидуни ишора ба муаллиф ё маъхаз ба назар намерасад. Ин аз риоя шудани 

муқаррароти банди 37-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ гувоҳӣ медиҳад.

Дар хулосаи диссертатсия дастовардҳо, арзиши таҳқиқ ва моҳияти 

мавзуи таҳқиқӣ зикр ёфта, дурнамои мавзуи кори диссертатсионӣ таъин 

шудааст.

Аҳаммияти таҳқиқ, навигариҳои илмӣ ва арзиши амалии 

диссертатсияро ба назар гирифта, комиссияи ташхис ба чунин хулоса омад, 

ки диссертатсияи номзадии Ёраҳматзода Шодиҷон Рамазон дар мавзуи 

«Истилоҳоти этникӣ дар «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ» кори 

таҳқиқии анҷомёфта буда, ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад ва онро барои 

дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01

- Забони тоҷикӣ ба ҳимоя пешниҳод кардан мумкин аст.

Комиссияи ташхис дар асоси банди 60-и Тартиби додани дараҷаҳои 

илмӣ пешниҳод менамояд:

1. Диссертатсияи Ёраҳматзода Шодиҷон Рамазон дар мавзуи 

«Истилоҳоти этникӣ дар «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ» барои 

дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология, аз рӯйи ихтисоси 10.02.01

- Забони тоҷикӣ дар ҷаласаи шурои диссертатсионии 6В.КОА -021-и назди 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон тариқи овоздиҳии ошкоро ба ҳимоя қабул 

карда шавад.

2. Комиссияи экспертӣ муҳаққиқони зеринро, ки корҳои илмӣ- 

таҳқиқиашон ба ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ мувофиқат доранд, ба 

ҳайси муқарризони расмӣ пешниҳод менамояд:



- Нозимов Абдуҳамид Абдуалимович - доктори илми филология, 

мудири кафедраи забонҳо ва фанҳои гуманитарии филиали Донишгоҳи миллии 

таҳқиқотии технологӣ «МИСиС»;

3. Абдусамадзода Эраҷ Абдусамад - номзади илми филология, дотсенти 
кафедраи забоншиносӣ ва таърихи забони Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба 
номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ;

4. Ба сифати муассисаи пешбар Донишгоҳи давлатии омӯзгории 

Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ пешниҳод мешавад.

5. Барои гузоштани эълони ҳимоя матни диссертатсия ва автореферати 

он дар сомонаҳои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад.

6. Барои чопи автореферат бо ҳуқуқи дастнавис ва ирсол гардидани он 

ба суроғаҳои таъиншуда иҷозат дода шавад.

Раиси комиссияи ташхис:
доктори илми филология, профессор 

узви шурои диссертатсионӣ:

Аъзои комиссияи ташхис:
доктори илми филология, профессор 

узви шурои диссертатсионӣ:

доктори илми филология, мудири 

кафедраи забонҳои Донишкадаи 

тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон 

ба номи С.Раҳимов

Раҳмонова Н.Ш.

Ҳомидов Д.Р.

Шафоатов А.Н.

тасЖмек^ам/зшряюь
Сардори РК ва КМ

|Тавқиев Э.Ш—


