
Тақризи

роҳбари илмй ба диссертатсияи номзадии Ҳикмагуллоева Наимахон 

Лнвархоҷаевна дар мавзӯи «Робитаҳои дуҷонибаи забонҳои тоҷикиву аиглисй 

(дар сатҳи лексика)» барои дарёфти дараҷаи номзади илмҳои филологӣ аз рӯи 

ихтисоси 10.02.20 -  Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ-типологӣ

Дар забоншиносии тоҷик то имрӯз дастаи калони масоили марбут ба 
робитаи забони тоҷикй бо забонҳои дигари хешу ғайрихеш мавриди таҳлил ва 
қиёсу муқобалаи пажӯҳишгарон қарор гирифта, дар заминаи маводи 
арзишманди гирдомада вижагиҳои ин гурӯҳи аносири луғавӣ муайяну 
мушаххас карда шудааст, аммо дар ағлаби чунин осори таҳқиқй аҳли таҳқиқ 
эътибори хешро бештар ба нақши забонҳои дигар дар такомули таркиби 
лугавии забони тоҷикӣ равона сохта, ҷиҳати баръакс, яъне нақши забони 
тоҷикӣ дар ғаномандии забонҳои дигар ба таври дилхоҳ сурат нагирифтааст. 
Аз ин ҷиҳат мавзӯи диссертатсияи номзадии Ҳикматуллоева Наимахон 
мубрам ва муҳим ба шумор омада, он дар оянда метавонад барои равшан 
гардидани нуктаҳои печидаи ин масъала мадади калон расонад.

Диссертатсия аз муқаддима, се боб, хулоса, феҳристи осори таҳқиқӣ ва 
ихтисораҳо иборат аст.

Дар муқаддима Ҳикматуллоева Н. роҷеъ ба муҳимии мавзӯъ, дараҷаи 
омӯзиш, мақсаду вазифаҳои диссертатсия, маводи асосӣ, навоварии он, 
аҳамияти илмиву амалии он, нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодгардида ва сохтори 
кори диссертатсионй андешаронӣ намуда, баъдан ба баррасии масъалаи 
меҳварии таҳқиқот шурӯъ кардааст.

Дар боби нахусти диссертатсия «Корбурди вожаҳои тоҷикй дар забони 
англисӣ» муаллиф кӯшиш ба харҷ додааст, ки нақши забони тоҷикиро дар 
такомули таркиби лугавии забони англисй баррасй намояд. Боби мазкур 
фарогири панҷ фаслу сездаҳ зерфасл буда, дар онҳо Ҳикматуллоева Н. нахуст 
вожаҳои мансуб ба исмро ба ду навъ: исмҳои дар давраи ҳозираи инкишофи 
забони тоҷикӣ кӯхнашуда ва маъмул тақсим кардааст ва ҳар кадомеро, дар 
навбати худ, ба гурӯҳҳои маъноии зиёд ҷудо карда (номи матоъ, либос ва
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мафҳумҳои ба онҳо вобаста, номи дарахту гулу гиёҳ, ҷой, макон, вазифа, 
мақом, номи маводи марбут ба тиб ва сангҳои қимат, номи ҳайвоноту 
паранда, наботот, хӯроку нӯшокӣ, вожаҳои марбут ба мафҳуми ҳарбӣ...), 
баъдан бо ҳамин усули таҳлил аносири луғавии мансуб ба сифат, феъл ва 
вожаҳои ёварро ба риштаи таҳлил кашидааст.

Фасли охири ин боб ба таҳлили иқтибоси вожаҳои забонҳои дигари 
тавассути забони тоҷикӣ ба забони англисӣ роҳёфта бахшида шудааст.

Боби дуюми диссертатсия ба баррасии вижагиҳои корбурди калимаҳои 
иқтибосии англисй дар забони тоҷикӣ бахшида шудааст. Дар дувоздаҳ фасли 
ин боб низ муаллиф низоми дар боби якум ҷараёнгирифтаи таҳлилро пеш 
гирифта, ин гуна вомвожаҳоро ба гурӯҳҳои зиёди маъноӣ, мисли номи 
нақлиёти баҳрию баррй ва техникаи кишоварзй, бозиҳои варзишӣ, пеша, 
шуғл, вазифа, асбобҳои рӯзгор, дастгоҳҳо, воситаҳои алоқа, таълим, хӯроку 
нӯшокй, ҷой, манзил, матоъ, либос, пӯшок, рустаниҳо, ҳайвоноту парандаҳо, 
мафҳумҳои ҳарбӣ, вожаҳои марбут ба тиҷорат ва мафҳумҳои мухталиф 
дастабандӣ намудааст.

Боби сеюми диссертатсия «Ҳамвожаҳои тоҷикиву англисй» номгузорй 
шуда, шомили чаҳор фасл аст ва дар онҳо Ҳикматуллоева Н. кӯшиши нишон 
додани решаи ягона доштани қисме аз луғоти умри тӯлонӣ доштаи ҳар ду 
забонро кардааст. Дар натиҷаи таҳлил муаллиф ин гуна унсурҳои луғавиро ба 
ҳамвожаҳои дар давраи куҳани инкишофи забони англисӣ мустаъмал, дар 
даврони куҳан ва нави инкишофи забони англисй мавҷуда, дар даврони 
миёнаву нави инкишофи забони англисӣ гардишдошта ва ҳамвожаҳои 
тоҷикиву англисии дар давраи нави инкишофи ҳар ду забон вуҷуддошта ҷудо 
намудааст.

Лозим ба ёдоварист, ки фасли охир, дар навбати худ, ба чаҳордаҳ зербахш 
тақсим карда шуда, дар онҳо муаллиф чунин ҳамвожаҳоро нахуст аз нигоҳи 
мансубияташон ба ҳиссаҳои нутқ ба исм, сифат, шумора, ҷонишин, феъл, зарф 
ва вожаҳои ёвар тақсим намудааст ва баъдан ҳамвожаҳои мансуб ба исмро ба 
ҳашт гурӯҳи маъной (номи ҷонварони хонагиву ваҳшӣ, парандаву хазандаҳо, 
узвҳои бадани инсону ҳайвон, гиёҳу алаф, меваю сабзавот, асбобҳои рӯзгор,
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вожаҳои марбут ба мафҳумҳои хешутаборӣ, беҳдошти саломатӣ, маводи 
муаттаркунанда ва мафҳумҳои мухталиф) ҷудо месозад.

Дар охир муаллиф бардоштҳои худро аз таҳлили масъалаи тазаккурёфта 
зикр кардааст.

Ҳамин тавр, диссертант аз ӯҳдаи иҷрои вазифаҳои дар назди хеш гузошта 
баромадааст, аз фарҳангномаҳо маводи заруриро гирдоварӣ карда, ҳар 
кадоми онҳоро ба гурӯҳҳои маъноии зиёд дастабандӣ намудааст.

Диссертатсияи Ҳикматуллоева Наимахон Анвархоҷаевна дар мавзӯи 
«Робитаҳои дуҷонибаи забонҳои тоҷикиву англисй (дар сатҳи лексика)» 
пажӯҳиши мустақил ва анҷомёфта ба шумор омада, аҳамияти илмиву амалӣ 
дорад ва барои ҳалли нуктаҳои печида ва норавшани забоншиносии тоҷикиву 
англисӣ мусоидат менамояд.

Ман ҳамчун раҳнамои илмӣ гумон дорам, ки диссертатсияи мазкур 
ҷавобгӯи талаботи Комиссияи Олии Аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавриди таълифи диссертатсияҳои номзадӣ буда, 
муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи номзади илмҳои филологӣ аз рӯи 
ихтисоси 10.02.20 -  Забоншиносии муқоисавӣ-таърихй, қиёсӣ-типологӣ аст.

Роҳбари илми: доктори илмҳои
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