
ХУЛОСАИ
шурои диссертатсионии 6D. КОА-21 назди Донишогохи миллии Тоҷикистон 
оид ба дарёфти дараҷаи илмии номзад ва доктори илми филология аз руйи 

ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикй
Парвандаи аттестатсионии №

Қарори шурои диссертатсионй аз 08.12.2022, №25

илми

намуда,

Барои сазовор донистани Зарипов Алишер Наҷмуддинович, 
шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии номзади 
филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ

Диссертатсияи Зарипов Алишер Наҷмудинович дар мавзуи 
«Пажуҳиши вожагонй-маъной ва сохтории истилоҳоти осорхонашиносй дар 
забони ТОҶИКЙ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз 
руйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикй рӯзи 29.09.2022 (қарори №21) аз 
ҷониби шурои диссертатсионии 6D. KOA-021-и назди Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакй, 17) барои ҳимоя иҷозат 
дода шудааст.

Довталаби дараҷаи илмй Зарипов Алишер Наҷмудинович шаҳрванди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 10-уми феврали соли 1991 дар ноҳияи Ёвони вилояти 
Хатлон, дар оилаи коргар таваллуд шудааст. Солҳои 2009-2014 дар 
факултети шарқшиносии (забонҳои Осиё ва Аврупо) Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон таҳсил намуда, солҳои 2015-2019 унвонҷӯи кафедраи 
филологияи араби Донишгоҳи миллии Тоҷикистон буд.

Зарипов Алишер Наҷмудинович аз 11.04.2013 дар Муассисаи давлатии 
Осорхонаи миллй”-и Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар вазифаҳои гуногун кору фаъолият намуда, аз 15.09.2021 то ҳол ба ҳайси 
сардори шуъбаи мероси хаттй ва тарҷумаи муассисаи мазкур фаъолият 
мекунад.

Диссертатсия дар кафедраҳои филологияи араб ва таърихи забои ва 
типологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон иҷро шудааст.

Роҳбари илмй - доктори илми филология, профессор, узви вобастаи 
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, мудири шуъбаи фарҳангнигорй ва 
ИСТИЛОҲОТИ Институти забои ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакй 
Сайфиддин Назарзода мебошад.

Мукарризони расмй:
Шокиров Туғрал Сироҷович - доктори илми филология, профессори 

кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати 
Тоҷикистон;
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Абдуллоева Гулрухсор Зиёдуллоевна - номзади илми филология, 
дотсенти кафедраи забони тоҷикии Донишкадаи давлатии забонҳои 
Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода.

Муассисаи тақриздиҳанда - Донишгоҳи давлатии омӯзгории 
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ дар тақризи мусбати худ, ки аз 
ҷониби мудири кафедраи назария ва амалияи забоншиносии ДДОТ ба номи 
С. Айнӣ, номзади илми филология, дотсент Қурбонов М.А., номзади илми 
филология, дотсенти кафедраи мазкур Раҳмонов Б.Н., котиби илмии ҷаласа 
Юсупов Ш.Р. ва бо имзову муҳри ректори муассиса, доктори илми таърих, 
профессор Ибодуллозода Ахдиддин Ибодулло пешниҳод шудааст, қайд 
менамояд, ки диссертатсияи номзадии Зарипов Алишер Наҷмудинович дар 
мавзуи «Пажуҳиши вожагонй-маъной ва сохтории истилоҳоти 
осорхонашиносй дар забони тоҷикй» таҳқиқоти илмии баанҷомрасида 
ба талаботи «Тартиби до дани дараҷаҳои илмй», ки бо Қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021, №267 ба тасвиб расидааст, мувофиқ 
буда, муаллифи он барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология 
аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикй сазовор аст.

Муассисаи пешбар ва муқарризони расмй бо назардошти муқаррароти 
бандҳои 31-33-35-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмй», ки бо Қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, №267 тасдиқ 
шудааст, интихоб ва таъин гардидаанд. Интихоби муқарризони расмй ва 
муассисаи пешбар ба он асоснок мегардад, ки онҳо мутахассисони 
бевоситаи соҳаи забоншиносй буда, дар корҳои илмию таҳқиқотй фаъолона 
иштирок менамоянд ва дар ин самт асару мақолаҳои зиёде таълиф кардаанд, 
ки мазмуну муҳтавои онҳо ба мавзуи диссертатсияи мазкур иртибот дорад.

Довталаби дараҷаи илмй вобаста ба мавзуи диссертатсия 7 мақолаи 
илмй ЧОП намудааст, ки аз ин 4 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи 
Комиссияи о ЛИИ аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
3 мақола дар маҷмуаҳои илмии дигар ба нашр расидаанд.

1. Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои илмии 
тақризшавандаи КОА-и назди Президенти ҶумҳурииТоҷикистон

[1-М.] Зарипов А. Н. Нақши истилоҳоти осорхонашиносй дар забони 
ТОҶИКЙ /А.Н. Зарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, №4/3,(203). 
- Душанбе, 2016. - С. 46-50.

[2-М.] Зарипов А. Н. Иқтибосоти арабй дар истилоҳоти 
осорхонашиносй /А.Н. Зарипов //Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 
№4/3. - Душанбе, 2017.-С. 125-128.

[3-М.] Зарипов А. Н. Истилоҳоти фондии осорхона ва вижагиҳои онҳо 
дар забони тоҷикй /А.Н. Зарипов //Паёми Донишгоҳи давлатии омӯзгории 
Тоҷикистон, №4, (81). - Душанбе, 2019. - С. 77-81.
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Душанбе,

1.

[4-М.] Зарипов А. Н. Нигоҳе ба таърихи истилоҳоти осорхонашиносй 
/А. Н. Зарипов //Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, №8.
2019.-С. 87-89.

2. Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои дигари илмй
[5-М.] Зарипов А.Н. Аз таърихи омӯзиши истилоҳоти осорхонашиносй 

/А.. Н. Зарипов осорхонаи таърихии Вилояти Суғд, №5. - Хуҷанд,
2019.-С. 121-127.

[6-М.] Зарипов А.Н. Вижагиҳои сарфии истилоҳоти осорхонашиносй 
дар забони тоҷикӣ IA. Н. Зарипов Осорхонаи миллии Тоҷикистон,
№3. - Душанбе, 2021. - С. 21-29.

[7-М.] Зарипов А.Н. Нақши ибора-истилоҳот дар ташаккули 
ИСТИЛОҲОТИ осорхонашиносй 1А. Н. Зарипов //Ахбори Осорхонаи миллии 
Тоҷикистон, №4. - Душанбе, 2021. - С. 24-29.

Ба авторефераты диссертатсия аз ҷониби шахсони зерин тақризҳо навишта 
шуда, ба шурои диссертатсионй ворид гардидаанд;
Дар тақризи ба автореферати диссертатсия навиштаи номзади 

илми филология, дотсенти кафедраи забонҳои форсй-хитойии МДТ-и 
«Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Гафуров» 
Исмоилов Олимхоҷа Бурҳонхоҷаевич чунин эродҳо зикр шудаанд:

- боби аввали фишурдаи рисола «Хусусиятҳои вожагонии истилоҳоти 
осорхонашиносй» унвон гирифтааст, ки маълумоти назарии он зиёд аст. 
Беҳтар мебуд, маълумоти ин қисмати кор камтар карда шавад.

- дар фишурда баъзе ғалатҳои ҷузъии имлой ва техникй мушоҳида 
мешавад.

2. Тақризи ба автореферат навиштаи номзади илмҳои филология, 
мудири Маркази матбуоти Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи 
Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ Рустамшо Ҷаҳонгир Рустамшо мусбат буда, дар он 
чунин эродҳо ҶОЙ дорад:

- дар саҳифаи 1 сарчашмаҳои асосии таҳқиқ шарҳ дода шудаанд, 
аммо аз ягон китоби муайян ном бурда нашудааст. Хуб мешуд, ки номи 
чанд лугате, ки муҳаққиқ аз онҳо фаровон истифода будааст, қайд карда 
мешуд.

- ба назари мо зербоби 2.2. «Истилоҳоти иқтибосй» (саҳ. 19) лозим 
нест, зеро дар зербобҳои дигар оид ба истилоҳоти иқтибосии муайян 
маълумот дода шудааст.

- дар саҳифаи 20 “в) истилоҳоте, ки ҳарду ҷузъашон арабй мебошанд; 
хатсайр;” танҳо як мисол оварда шудааст. Хуб мешуд, ки 3 ё 4 мисол номбар 
карда мешуд.

- дар саҳифаи 23 калимаи “боазамат” дар шакли хато “боаззамат 
корбурд шудааст.
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- дар бахши а) истилоҳоти осорхонавие, ки бо миёнванди 
(инфикси) -у сохта шудаанд: (саҳ. 25) калимаи “сайрусаёҳат” якҷо 
навишта шудааст, ки шакли дурусташ “сайру саёҳат” мебошад.

- дар автореферат ҷо-ҷо хатогиҳои имлой ва техникй ба назар 
мерасад.

3. Дар тақризи ба автореферати диссертатсия навиштаи номзади 
илми филология, дотсенти кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи славянин 
Россия ва Тоҷикистон Табаров Хайрулло Назарович чунин эродҳо қайд 
шудаанд:

- муаллиф ҳангоми таҳқиқи мавзуъ дар баъзан ҳолат 
осорхонашиносй” ва дар баъзан ҳолат “илми осорхонашиносй” менависад. 
Беҳтар мешуд агар дақиқан муайян мекард, ки осорхонашиносй илм аст ё 
соҳа?

- муҳаққиқ баъзе истилоҳоти марбут ба фаъолияти осорхонаро шарҳи 
пурра надодааст.

- дар автореферат баъзе ғалатҳои ҷузъии имлой ва техникй мушоҳида 
мешавад.

4. Тақризи ба автореферати диссертатсия навиштаи доктори фалсафа 
(PHD), дотсенти кафедраи филологияи тоҷик ва забонҳои шарки хориҷии 
Донишгоҳи давлатии Самарканд ба номи Шароф Рашидов - Адашуллоева 
Гулноза Мухайбиновна мусбат буда, дар он 3 эрод пешниҳод шудааст:

- дар муқаддимаи автореферат дар бахши «Дараҷаи таҳқиқи мавзуи 
илмй» (саҳ.4) номи олимону муҳаққиқони соҳаи осорхонашиносй оварда 
шудааст, вале номи асарҳои онҳо дар поварақ зикр нагардидааст.

- дар ҷараёни таҳқиқ беҳтар мебуд, аввал истилоҳоти иқтибосии 
марбут ба осорхона оварда мешуд, баъдан истилоҳоти тоҷикй.

- дар автореферати диссертатсия баъзе ғалатҳои имлой ва техникй ба 
назар мерасад.

Муқарризони расмй ва ғайрирасмй дар баробари муайян кардани 
баъзе эроду нуқсонҳои диссертатсия ва автореферати он (тоҷикй ва русй) 
аҳаммияти ҷанбаҳои назариявию амалй ва навоварии кор, инчунин, 
дастовардҳои илмии муаллифи диссертатсияро таъкид карда, онро барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - 
Забони ТОҶИКЙ сазовор донистанд.

Шурои диссертатсионй қайд менамояд, ки довталаби дараҷаи илмй дар 
асоси таҳқиқоти илмй чунин масъалаҳоро муқаррар намудааст:

- осорхонашиносй ҳамчун илми мустақили академй дар омӯзиши 
таъриху фарҳанг, арзишҳои миллй, расму оин, анъанаҳои миллй ва ҳунарҳои 
мардумй нақши басо муҳим ва калидй дошта, тахдил ва таҳқиқи истилоҳоти 
он як амри зарурист.



- тахдил ва баррасии вожа ва истилоҳоти осорхонашиносй аз ҷиҳати 
забони ҷолиб буда, бори нахуст дар чунин шакл дар забоншиносии тоҷик 
таҳқиқ гардидааст.

- аз рӯйи гурӯҳҳо, мавзуъхо ва қабатхои вожагонй чудо намудани 
ИСТИЛОҲОТИ осорхонашиносй (истилохоти фондй, намоишй (экспозитсионй), 
санъати тасвирию амалй ва бостоншиносй) барои дарк ва фахмиши забонии 
масоили мухимми осорхонашиносй мувофиқи мақсад мебошад.

- маъно ва мафҳумҳои мушаххаси баъзе истилохоти осорхонашиносй бо 
рохи овардани муодилҳои арабй ва гохе муодилҳои фаронсавй, испанй, 
олмонй ва лотинии онхо муқаррар карда шудаанд.

- баррасии роҳҳо ва усулхои ташаккули вожаву истилохоти 
осорхонашиносй ва нишон додани қолабхои калимасозии онҳо дар 
диссертатсия ба таври муфассал таҳлил гардидаанд.

Асосҳои назариявии таҳқиқ. Дар таълифи диссертатсияи мазкур чун 
рохнамои асосии назарй оид ба мафҳуми истилоҳ ва истилохсозй усулхои 
таҳқиқотии забоншиносон ва донишмандони ватаниву хориҷй А.Д. Хаютин, 
Н.П. Кузкин, Л.С. Пейсиков, Ю.А. Рубинчик, Д.С. Лотте, А.А. 
Реформатский, В.В. Виноградов, А.А. Керимова, М.Н. Боголюбов, В.А. 
Ефимов, А.А. Грюнберг, Л.Х. Давидова, И.М. Оранский, Д.И. Эделман, В. 
Капранов, М. Шакурй, Д. Саймиддинов, Ш. Рустамов, Т. Бердиева, М.Н. 
Қосимова, С. Сулаймонов, С. Назарзода, М.Ҳ. Султон, Ф. Амонова, А. 
Байзоев, П. Нуров, Т. Шокиров, Ш. Исматуллозода, А..., Юсупов, А. 
Мухаббатов, Б.Н. Ҳакимова, З.Ф. Абдуллоева ва дигарон мавриди истифода 
қарор гирифтааст.

Ҳамчунин, лозим ба зикр аст, ки дар бахши назарияи осорхонашиносй 
ва истилохоти осорхонавй таълифоти донишмандони рус В.Г. Ананев, Н.А. 
Томилов, Н.И. Рубан, И.И. Резник, О.С. Сапанжа, Т.Г. Горбунова, М.Ю. 
Юхневич, О.Р. Василева, А.П. Анчиков, Е.В. Бажова, Т.В. Галкина, Г.К. 
Караманова, Е.В. Старинкова, А.В. Лушникова, Л. Скрипкина, А. Лешенко 
ва донишмандони тоҷик А. Қ. Шарифзода, Г.З. Нуров, Ф. Шарифзода, С. 
Юнусй, Р. К. Дӯстова, М. Файзуллоев ва дигарон то андозае дар рохнамоии 
масоили назарй аз назар дур намондаанд.

Аҳаммияти натиҷаҳои бадастовардаи довталаб барои дарёфти дараҷаи 
илмй дар амалия чунин тасдиқ карда мешавад, ки натиҷаҳои таҳқиқот, 
метавонад дар омӯзиши масъалахои илмии истилохшиносй ва 
осорхонашиносй ба таври васеъ истифода шавад. Осорхонашиносон, 
бостоншиносон, санъатшиносон ва махсусан, роҳбаладон ва ходимони 
илмии осорхонаҳо метавонанд маводи мазкурро дар фаъолияти корни худ 
ҳамчун дастури соҳавй мавриди истифода қарор диҳанд, зеро вожаву 
истилохоти самтхои асосии фаъолияти осорхонаҳо махсусан, фаъолияти 
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фондй ва намоишй (экспозитсионй) ба шакли возеҳ шарҳу тафсири худро 
ёфтаанд.

Маводи диссертатсия метавонад ҳамчун курси “Осорхонашиносй” ва 
Истилоҳоти осорхонашиносй” 

муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва ҳамчунин ҳангоми таҳияи воситаҳои таълимӣ 
оид ба истилоҳшиносй барои донишҷӯён истифода шавад.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмй дар таҳқиқ. Саҳми шахсии 
муаллиф аз муайян намудани ҳадаф ва далелноккунии вазифаҳои таҳқик 
иборат буда, дар ҷамъоварии маводи зарурй, коркарди он, тасвиби 
натиҷаҳо, омода намудани мақолаҳо ва маърузаҳои илмй доир ба мавзуи 
таҳқиқ зоҳир мегардад. Таҳқиқи мазкур натиҷаи ҷустуҷӯ ва заҳмати зиёда аз 
панҷсолаи муаллиф буда, дар шакли диссертатсияи мукаммал ба анҷом 
расидааст. Ҳамчунин, тарзи навишт, гузориши масъала ва сабки 
диссертатсия саҳми шахсии муаллифро нишон медиҳад.

Дар ҷаласаи шурои диссертатсионии бВ.КОА-21-и назди Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон аз 8 декабри соли 2022 дар бораи ба Зарипов Алишер 
Наҷмудинович додани дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи 
ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикй қарор қабул карда шуд.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонй аз 15 нафар аъзои шурои 
диссертатсионй, ки бо фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1-уми июли соли 2022, №210/шд ба 
ҳайати шуро ворид шудаанд, нафар иштирок доштанд, ки аз онҳо 
нафар доктори илм аз руйи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда 
мебошанд.

Аз нафар аъзои шурои диссертатсионии дар ҷаласа иштирокдошта 
овоз доданд: тарафдор - /Хнафар, муқобил - нест, бюллетенҳои беэътибор - 
нест.

Раиси шурои диссертатсю1^й 
доктори илми филолоп^^Б^

Котиби илмии шурои ДИ^0^ 
доктори илми филология,'!^
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