
ХУЛОСАИ КОМИССИЯИ ТАШХИСИИ
Шӯрои диссертатсионии 6И КОА-ОЗЗ-и назди Донишгоҳи давлатии 

Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров оид ба диссертатсияи 

номзадии Ҳикматуллоева Наимахон Анвархоҷаевна дар мавзӯи «Робитаи 

дуҷонибаи забонҳои тоҷикиву англисӣ (дар сатҳи лексика)» барои дарёфти 

дараҷаи номзади илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.02.20- 
Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ-типологй

Комиссияи ташхиси Шӯрои диссертатсионии 6В КОА-ОЗЗ-и назди 

Донишгоҳи авлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров дар 

ҳайъати раис Ваҳҳобов Т.-доктори илмҳои филологӣ, профессор, аъзоён 

Самадова Р.О.- доктори илмҳои филологӣ, профессор, Азимова М.Н.- 

доктори илмҳои филологӣ, профессор оид ба қабул намудани 

диссертатсияи Ҳикматуллоева Наимахон дар мавзӯи «Робитаи 

дуҷонибаи забонҳои тоҷикиву англисӣ (дар сатҳи лексика)» барои 

дарёфти дараҷаи номзади илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.02.20- 

Забоншиносии муқоисавй-таърихй, қиёсй-типологӣ барои ҳимоя ва 

муайян намудани таърихи дифоъ.

Рисола дар ҷаласаи кафедраи забони тоҷикии МДТ-и «Донишгоҳи 

давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» ба иҷро расида, 

дар ҷалааи кафедраи номбурда (қарори № 4-ум аз 24-уми ноябри соли 

2019-ум) ва сексияи забоншиносии назди МДТ-и «Донишгоҳи давлатии 

Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» муҳокиама гардидааст 

(қарори № 1-ум аз 31-уми марти соли 2020-ум).

Диссертатсияи номзадии Ҳикматуллоева Н. ба иртиботи луғавии 

ду забони бо ҳам хеши аз забон-асоси ҳиндуаврупой сарчашма гирифта 

бахшида шудааст.

Лозим ба тазаккур аст, ки мавриди таҳлил қарор додани масъалаи 

робитаи забонҳои тоҷикиву англисй барои ошкор гардидани дараҷаи 

таъсири ду забони аз як сарчашмаи умумӣ-забон-асоси ҳиндуаврупоӣ 

зуҳурнамуда аҳамияти калони илмиву амалӣ дорад, зеро маҳз ба ин 

васила иртиботи куҳан доштани ҳар ду забони тазаккурёфта собит хоҳад
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шуд. Бино бар ин, мавзӯи диссертатсияи номзадии Ҳикматуллоева 

Наимахон мубрам ва муҳим маҳсуб меёбад.

Ҳадафи асосии пажӯҳиши мазкурро инъикос намудани дараҷаи 

таъсири забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ба якдигар, мутобиқгардии чунин 

иқтибосот ба қоидаву қонуни забонҳои мавриди тадқиқ, инчунин вуҷуди 

ҳамвожаҳо байни ин ду забоне, ки сарчашмаашон забон-асоси фарзии 

ҳиндуаврупой аст, ташкил медиҳад.

Боби нахусти рисола «Корбурди вожаҳои тоҷикӣ дар забони 

англисӣ» номгузорӣ шуда, дар он муаллиф аввал вожаҳои тоҷикии дар 

забони англисӣ мустаъмалро аз рӯи мансубияташон ба ҳиссаҳои нутқ ва 

баъдан ба гурӯҳҳои маъноии зиёд дастабандӣ намудааст. Дар натиҷаи 

таҳлилу муқоиса муаллиф нишон додааст, ки дар байни ин гуна унсурҳои 

лугавӣ беш аз ҳама калимаҳои мансуб ба исм нақши намоён дошта, онҳо 

дар ифодаи номи матоъ, либос, маводи марбут ба тиб ва сангҳои қимат, 

ҳайвоноту паранда, наботот, дарахту гулу гиёҳ, ҷой, макон ва 

мафҳумҳои ба он вобаста, вазифа, мақом ва мафҳумҳои ба он вобаста ва 

монанди инҳо мавриди истифода қарор доштаанд. Ҳамчунин дар ин боб 

дар хусуси унсурҳои лугавии аломату хусусият, амалу ҳолатро 

ифодакунанда ва вожаҳои ёвар мулоҳизаронӣ шудааст.

Боби дуюми диссертатсия “Корбурди вожаҳои англисӣ дар забони 

тоҷикӣ” ном дошта, фарогири дувоздаҳ фасл аст ва дар чунин бахшҳо 

муаллиф низоми таҳлили боби нахустро идома дода, онҳоро аз нигоҳи 

маъно ба риштаи таҳлил кашидааст. Маълум мешавад, ки ба таркиби 

луғавии забони тоҷикй аз забони англисй воҳидҳои луғавии 

баёнкунандаи номҳои нақлиёти баҳрию барӣ ва техникаи кишоварзӣ, 

бозиҳои варзишӣ, вожаҳои марбут ба тиҷорат, номҳои пеша, шугл, 

вазифа, асбобҳои рӯзгор, дастгоҳҳо, воситаҳои алоқа, таълим, хӯроку 

нӯшокӣ, вожаҳои марбут ба мафҳумҳои ҳарбӣ ва гайраҳо роҳ ёфта 

будаанд.

Боби 3-юми диссертатсия мавсум ба “Ҳамвожаҳои тоҷикиву 

англисӣ” шомили чаҳор фасл буда, онҳо, дар навбати худ, ба зерфаслҳо
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ҷудо карда шудаанд. Дар чунин фаслу зерфаслҳо Ҳикматуллоева Н. 

перомуни ҳамвожаҳои дар давраи куҳани инкишофи забони англисӣ 

мавҷуда, ҳамвожаҳои дар даврони куҳан ва нави инкишофи забони 

англисй мустаъмал, ҳамвожаҳои тоҷикиву англисии дар даврони 

миёнаву нави инкишофи забони англисӣ гардишдошта ва ҳамвожаҳои 

тоҷикиву англисии дар давраи нави инкишофи ҳар ду забоы 

истифодашаванда мулоҳизаронӣ намудааст.

Аз байни чунин ҳамвожаҳо теъдоди фаровонро онҳое ташкил 

менамоянд, ки мансуб ба исм буда, аз лиҳози маъно мухталифанд. 

Муаллифи диссертатсия ин гуна унсурҳои луғавиро чун ду боби аввал ба 

гурӯҳҳои зиёди маъноӣ ҷудо кардааст.

Аз пажӯҳиши Ҳикматуллоева Н. бармеояд, ки то имрӯз ба ҷуз 

вожаҳои мансуб ба исм дар ҳар ду забон ҳамвожаҳое ба таври фаъол 

гардиш сифат, шумора, ҷонишин, феъл, зарф ва калимаҳои ёвар ҳастанд.

Дар охир диссертант бардоштҳои худро аз таҳлили масъалаи 

тазаккурёфта зикр кардааст.

Ҳамин тавр, диссертант аз ӯҳдаи иҷрои вазифаҳои дар назди хеш 

гузошта ба хубӣ баромадааст, барои собит кардани робитаи дуҷонибаи 

ҳар ду забон маводи заруриро гирдоварӣ кардааст, вижагиҳои корбурди 

калимаҳои иқтибосии тоҷикӣ дар англисӣ ва, баръакс, англисиро дар 

тоҷикй ошкор намуда, шумор ва хусусиятҳои корбурди ҳамвожаҳоро дар 

ҳар ду забон бо зикри далелҳои фаровон инъикос кардааст.

Асоснокиву амиқии пажӯҳиш ва хулосаҳои аз он бардоштаи муаллифи 

диссертатсия гувоҳи он аст, ки ӯ солиён ва самаранок перомуни мавзӯи 

таҳқиқоташ кори илмӣ мебарад.

Дар радифи комёбиҳои бешумор дар диссертатсия баъзе саҳвҳо, 

нуктаҳои баҳснок, мисли: 1.ба назар расидани иқтибоси зиёд дар баъзе 

маврид; 2.баҳснок будани ба забонҳои эронӣ, ба хусус тоҷикй мансуб 

будани иддае аз унсурҳои лугавй; 3. аз ҷониби муаллифи рисола 

муфассал шарҳ дода шудани этимологияи калимаҳои мансуб ба тоҷикӣ 

аммо на ҳамеша риоя гардидани чунин муносибат дар мавриди нишон
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7 додани решаи вожаҳои иқтибосии англисӣ; 4. дар диссертатсия ба назар 

расидани ғалатҳои услубӣ, имлоӣ ва китобат вуҷуд доштанд, ки онро 

Ҳикматуллоева Н. пас аз эроди ҳайъати комиссия ислоҳ намудааст. 

Муаллиф барои анҷом додани чунин кор меҳнати фаровонро ба харҷ 

додааст, заҳмати бисёр кашидааст.

Эътимоднокиву асоснокии натиҷаҳои бадастовардаи муаллиф ва 

нуктаҳои назариявии дар диссертатсия мавҷуда боиси шубҳа буда 

наметавонад.

Автореферат ва мақолаҳои доир ба мавзӯъ таълифнамудаи 

муаллиф мазмуни диссертатсияро пурра инъикос менамоянд.

Диссертатсияи Ҳикматуллоева Н. пажӯҳиши мустақил ва 

анҷомёфта ба шумор омада, аҳамияти илмиву амалӣ дорад ва барои 

ҳалли нуктаҳои печида ва норавшани забоншиносии тоҷик мусоидат 

менамояд.

Бино ба мазмуну мӯҳтаво, навоварии таҳқиқ, аҳамияти илмиву 

амалияш рисолаи мазкур ҷавобгӯи талаботи Комиссияи Олии 

Аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавриди 

таълифи диссертатсияҳои номзадӣ буда, онро ба ҳимоя барои дарёфти 

дараҷаи номзади илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.02.20- 

Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ-типологӣ метавон пешниҳод 
намуд.

Комиссияи ташхис забоншиносони зеринро, ки корҳои илмию 

таҳқиқотияшон ба ихтисоси 10.02.20.-3абоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, 

қиёсӣ ва муқоисавӣ мувофиқ аст, ба ҳайси муқарризони расмӣ пешниҳод 
менамояд:

1 .Муқарризи расмии аввал-доктори илмҳои филологӣ, профессори 

кафедраи забони англисӣ ва типологияи муқоисавии Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон Мамадназаров Абдусалом

2.Муқарризи расмии дуюм-номзади илмҳои филологй, дотсенти 

кафедраи забонҳои хориҷии МДТ "Донишгоҳи давлатии ҳуқук, бизнес ва

1
сиёсати Тоҷикистон" Пулодова Наима Юсуфовна

4



Муассисаи тақриздиҳанда-Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи 

давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ”

Раиси комиссияи ташхиси Шӯрои дифоъ: 
доктори илмҳои филологӣ, 
нрофессор Д/Г 9^ Ваҳҳобов Т.

Аъзои комиссияи ташхиси Шӯрои дифоъ:
доктори илмҳои филологй,
профессор Самадова Р.О.

Аъзои комиссияи ташхиси Шӯрои дифоъ: 
докгори илмҳои филологй, 
профессор Азимова М.Н.
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