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муассисаи пешбар ба диссертатсияи Абдуллоева Зарина Фатуллоевна 
дар мавзӯи «Таърихи инкишофи истилоҳоти мусиқй дар забони тоҷикй» 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологй, ихтисоси 
10.02.22.- Забонҳои халқҳои кишварҳои хориҷии Аврупо, Осиё, Африқо 
ва сокинони бумии (аборигенҳо) Амрико ва Австралия (забони тоҷикй)

Таърихи инсоният гувоҳ аст, ки мардуми тоҷик дар гузашта дорои 

фарҳангу адаби асили ғанию воло буда, бо таълифу тадвини осори гаронбаҳо 

дар тамоми бахшҳои илму ҳунар, аз ҷумла таълифу таснифи осори рангини 

мусиқй дар ғанӣ гардонидани санъату ҳунар ва фарҳанги умумибашарй 

саҳми назаррас дорад.

Истилоҳоти мусиқии мардуми тоҷик бахши ҷудонопазири истилоҳоти 

забони тоҷикй буда, дар истилоҳоти ин соҳа низ то андозае марҳилаҳои 

таърихии ташаккулу такомули забон, барору нобарории он ба мушоҳида 

мерасад. Таҳқиқи нокифояи махсусиятҳои маъноӣ, морфологй ва 

калимасозии истилоҳоти мусиқӣ барои интихоби ин мавзӯъ ба сифати 

объекти таҳқиқ сабаб гардид ва таҳқиқи таърихи ташаккул ва такомули 

истилоҳоти мусиқӣ, таъйини шеваву равишҳои асосии истилоҳнигориву 

истилоҳгузинӣ дар ин шохаи илму санъат барои таҳқиқи ҳамаҷонибаи забон 

ва истилоҳоти илмии мусиқии тоҷиқӣ, имкону тавони ин забон дар баёни 

матлаби илмӣ ва г. заминаи мусоид фароҳам меорад.

Аҳаммияти мавзӯи таҳқиқоти илмй, пеш аз ҳама, бо мубрамии 

назариявии таҳқиқот дар соҳаи истилоҳот муайян мегардад, ки дар марҳилаи 

рутттди босуръати илму техника, падид омадани технологияи навтарин ва 

рушди муносибатҳои байналмилалӣ аҳамияти боз ҳам бештар пайдо 

кардааст. Илова бар ин, самтгирии; нави таҳқиқоти муосири истилоҳшиносӣ



дар забоншиносии тоҷикй дар баробари омӯзиши омилҳои забонии рушди 

низоми истилоҳоти соҳавй, ҳамчунин зарурати таҳқиқоти маҷмӯи 

истилоҳоти соҳаҳои муайян, аз ҷумла соҳаи мусиқиро ҳамчун низоми 

луғавию маъноӣ ба миён овардааст.

Бо назардошти ниҳоят заҳматталаб ва гуногунҷабҳа будани масъалаҳои 

ин соҳаи забоншиносй, муҳақиқ доираи пажӯҳиши худро каме маҳдуд 

намуда, таърихи пайдоиши истилоҳоти мусиқии тоҷикиро аз назари 

забоншиносӣ мавриди таҳқиқ қарор додааст. Гузашта аз ин, истилоҳоти 

мусиқй яке аз қисмҳои муҳим ва таркибии фонди луғавии забони тоҷикӣ 

буда, дорои хусусиятҳои хос мебошад. Мавриди омӯзиш қарор додани 

моҳияти истилоҳи мусиқӣ, истифодаи дурусти он то андозае аҳамияти 

муҳимми маънавию фарҳангӣ дорад, ки дар баланд бардоштан ва сайқал 

додани маданияти сухан ва фарҳанги мусиқй ифода меёбад.

Манбаи таҳқиқ. Дар диссертатсия таърихи ташаккул ва такомули 

истилоҳоти мусиқии тоҷикй дар заминаи рисолаҳои мусиқй ва осори илмию 

адабй ба ин забон мавриди баррасй қарор дода шудааст, инчунин маводу 

маълумотҳои таҳқиқоти монографии Институти таърих, бостоншиносй ва 

мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониши Академияи илмҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ба хусус асарҳои «Ҳаёти мусиқии Тоҷикистони Советй 1919- 

1945» (нашри 1, Душанбе, 1974), «Санъати мусиқии халқҳои Помир» (ҷ.1-3, 

2011), «Ҳаёти театрӣ ва мусиқии пойтахти давлати Сомониён»-и 

Н.Нурҷонов (Душанбе, 2001) манбаи таҳқиқ қарор гирифтаанд.

Дараҷаи таҳқиқи мавзӯъ. Дар масъалаҳои марбут ба санъати мусиқй 

ва жанрҳои он асарҳои зиёде аз ҷониби олимони рус В.А.Успенский, Е.Е. 

Романовская, А.Эйхгорн, Н.Н.Миронов ва ғ. таълиф карда шудаанд.

Таҳқиқи илмии мусиқии халқҳои форсизабон ва истилоҳоти ҷудогонаи 

он, ки дар таҳқиқоти илмии олимони тоҷик Н.Нурҷонов, А.Низомов, 

А.Раҷабов, Ф.Азизй, Н.Ҳакимов ва ғ., ҳамчунин дар асоси гузаронидани 

кофтуковҳои бостоншиносии экспедитсияҳои этнографӣ дар ноҳияҳои 

гуногуни Тоҷикистон ба даст оварда шудааст, хеле барҷаста инъикос 

ёфтааст. Ҳарчанд дар ин асарҳб маълумоти зиёде дар бораи мусиқй,



асбобҳои мусиқӣ, эҷодиёти мусиқии халқии тоҷикон дода шудааст, лекин 

ҳамаи ин таҳқиқотҳо бештар ҷанбаи таърихӣ доранд.

Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ. Таҳқиқоти нокифояи хусусиятҳои 

семантикӣ, морфологӣ ва калимасозии истилоҳоти мусиқӣ дар забони тоҷикй 

муҳаққиқро водор кард, ки мақсади кор пеш аз ҳама аз муайян намудани 

таърихи пайдоиш, моҳияти таркиб ва хусусиятҳои калимасозии истилоҳоти 

мусиқии забони тоҷикӣ иборат бошад.

Аз тарафи муҳаққиқ барои ноил омадан ба иҷрои вазифаҳо 

фаъолиятҳои зерин анҷом дода шуданд: мафҳуми “истилоҳ”-ро дар кори 

илмй муайян намуда,ҷойи онро дар системаи лексикии забон муқаррар 

намуданд; интихоб ва беруннавис кардани истилоҳоти мусиқӣ аз осори 

илмию адабии форсй-тоҷикй, рисолаҳои мусиқии ниёгон, манбаъҳои 

фарҳангнигорй ва асарҳои илмй, ки ба масъалаи мусиқӣ ва мусиқишиносӣ 

бахшида шудаанд; тавсифи таърихи инкишоф ва ташаккули истилоҳоти 

мусиқии тоҷикй; таҳлили роҳҳои ғаноандӯзй ва инкишофи истилоҳоти 

мусиқии забони тоҷикй (калимасозй, иқтибос); мушаххас намудани баъзе 

талаботи меъёрй нисбат ба истилоҳоти мусиқӣ.

Навгонии илмии диссертатсия аз он иборат аст, ки дар ин рисола 

бори нахуст дар шакли монография тахдили лингвистии мавод амалӣ карда 

шуд, ки имкон медиҳад таърихи пайдоиши истилоҳоти мусиқии тоҷикй 

пайгирӣ шуда, усулу роҳҳои асосии истилоҳсозии мусиқии тоҷикй муқаррар 

карда шавад.

Равиши таҳқиқ асосан ба равишҳои тавсифӣ ва муқоисавию таърихӣ, 

ки дар адабиёти назарии забоншиносӣ, махсусан лексикология ва 

истилоҳшиносиву истилоҳнигории имрӯзй истифода мешаванд, такя 

мекунад.

Равиши муқоисавию таърихӣ ҳамчунин ҳангоми муқоисаи истилоҳоти 

форсй-тоҷикии мусиқй бо муодили арабӣ, русӣ ва дигар забонҳо низ мавриди 

истифода қарор гирифтааст.

Асоси назариявӣ ва методологии таҳқиқотро асарҳои бунёдии олимони 

шинохтаи забоншинос: В.В. Вийоградов, Д.С. Лотте, А.А. Реформатский,



А.Д. Хаютин, Ж. Лазар, В.С. Расторгуева, И.М. Оранский, Т. Чавчавадзе, 

Л.С. Пейсиков, Ю.А. Рубинчик, В.А. Лившитс, Л.П. Смирнова, И.М. 

Стеблин-Каменский, Ҷ.И. Эделман, М. Муин, М.-Т. Баҳор, М. Шакурй, Д. 

Саймиддинов, Ш. Рустамов, М. Қосимова, С. Сулаймонов, С. Назарзода, М.- 

Ҳ. Султон, С.Ҷоматов, А.Муҳаббатов, Н.Ҳакимов, А.Низомов ва диг. ташкил 

медиҳанд.

Аҳаммияти назарй ва амалии таҳқиқ, ки дар ин заминаи таърихи 

инкишофи истилоҳоти мусиқй анҷом дода шудааст, ба таҳқиқоти минбаъдаи 

асосҳои истилоҳшиносӣ ва таърихи ташаккул ва такомули истилоҳоти дигар 

соҳаҳои илму фан на танҳо забони тоҷикй, балки дигар забонҳои эронй роҳ 

мекушояд.

Натиҷаи таҳқиқи диссертатсия имкон дорад барои омӯзиши 

масъалаҳои назариву амалии истилоҳот, хондани курсҳои назариявии 

“Таърихи забони тоҷикй”, “Вожашиносй ва истилоҳоти забони тоҷикй”, 

таълифи китоб ва дастурҳои таълимии мусиқй, инчунин барои таҳияи 

фарҳангҳои тафсирй ва соҳавӣ мавриди истифода ва баҳрабардорй қарор 

бигирад.

Корбасти илмии маводи таҳқиқ дар ҷаласаи васеи шуъбаи луғат ва 

истилоҳот ва шуъбаи забони Институти забон ва адабиёти ба номи 

Абӯабдулло Рӯдакии АИ ҶТ (протоколи №10/2 аз 09.11.2018) муҳокима 

гардида, ба ҳимоя тавсия шудааст.

Муқаррароти асосии диссертатсия дар суханронии соҳиби ин кори 

илмй дар симпозиуми илмии байналмилалӣ (Душанбе, 2015) баён гардидааст. 

Аз рӯи мавзӯи рисола се мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи КОА 

ФР ва КОА ҶТ интишор ёфтаанд.

Сохтори рисола аз муқаддима, се боб, хулоса ва адабиёти 

истифодашуда иборат аст.

Дар муқаддима мӯҳиммияту навоварии таҳқиқот асоснок гардида, 

дараҷаи омӯзиш, мақсаду вазифаи таҳқиқ, нукоте, ки ба ҳимоя пешниҳод 

мешаванд ва дигар нуктаҳои асосии дар рисола баррасишуда номбар 

шудаанд.



Боби якуми диссертатсия, ки «Масъалаҳои назариявӣ ва амалии 

истилоҳнигорй ва инъикоси онҳо дар истилоҳоти мусиқии забони тоҷикӣ» 

ном дорад, аз ду фасл «Масъалаҳои назариявии истилоҳшиносй» ва 

«Марҳилаҳои асосии инкишофи истилоҳоти мусиқӣ дар забони тоҷикӣ» 

иборат мебошад.

Дар фасли аввали ин боб ба таври иҷмолӣ доир ба мафҳуми истилоҳ ва 

махсусиятҳои он сухан меравад.

Ба андешаи муҳаққик, бо вуҷуди фаровон будани таҳқиқот дар заминаи 

истилоҳ ва таърифҳои зиёде, ки муҳаққиқон дар муддати бештар аз сад сол 

ба он додаанд, натиҷаи ҳамаи ин таҳқиқот, ба истиснои масъалаи муносибати 

истилоҳот бо марфемаҳои одии забонй, ки дар байни олимон баҳсу 

мунозираҳои зиёдеро ба вуҷуд овардааст, аз якдигар тафовути чандон зиёд 

надорад.

Муҳаққиқ дар фасли дувуми боби якум ба таври маҷмӯй, марҳилаҳои 

асосии инкишофи истилоҳоти мусиқиро дар забони тоҷикӣ шартан чунин 

гурӯҳбандӣ намуда, шарҳ додааст:

1) марҳилаи қадим (тоисломй);

2) марҳилаи асрҳои миёна ( густариши фарҳанги исломй);

3) марҳилаи замони муосир.

Инчунин андешаҳои олимон, профессорон ва ёдгориҳои илмию адабии 

давраҳои гуногунро баррасй ва таҳлил намуда барои тасдиқи кори худ 

пешниҳод намудааст.

Боби дуюми диссертатсия «Роҳҳои инкишоф ва ташаккули истилоҳоти 

мусиқии тоҷикӣ» номгузори шуда аз ду фаслу чор зерфасл иборат мебошад. 

Муҳаққиқ дар фасли аввали ин боб «Истилоҳоти мусиқии асили тоҷикй» 

унвон дорад, таъкид намудааст, ки аксари истилоҳоти мусиқии миллии 

тоҷикӣ, аз ҷумла номи созу оҳангҳо реша дар забони тоҷикй доранд. Бештари 

ин истилоҳот дар батни матни осори адабию таърихӣ, аз ҷумла рисолаҳои 

мусиқӣ ва забони зиндаи мардум мавҷуд мебошанд.

Фасли дуюми ин боб «Истилоҳоти иқтибосии мусиқӣ» ном дорад ва аз 

чор зерфасл иборат аст. Муҳаққиқ истилоҳоти иқтибосии мусиқиро дар ин



фасл барраси нмуда ба андешае омадаанд, ки истилоҳоти мусиқй ба забони 

модарии мо дар гузашта асосан аз забонҳои юнонй, ҳиндӣ ва арабй ва дар 

замони муосир аз забони русию дигар забонҳои Аврупо иқтибос шудаанд ва 

қисми бештари иқтибосот аз забони арабӣ ба давраи ташаккулу таҳаввули 

забони адабии форсии дарй рост меояд.

Дар боби сеюми диссертатсия, ки «Роҳ ва усулҳои истилоҳсозии мусиқии 

тоҷикй» ном дорад ва аз шаш зерфасл иборат аст, роҳу шеваҳои 

истилоҳсозии мусиқй мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст.

Дар ин боб бо таваҷҷуҳ ба таҳқиқоти мазкур роҳҳои асосии истилоҳсозии 

мусиқии тоҷикӣ дар чунин шаш фасл гурӯҳбандӣ ва шарҳ дода шудаанд: 

усули сарфии истилоҳсозии мусиқй, яъне сохтани истилоҳи мусиқӣ бо 

вандҳо, яъне пешвандҳо ё пасвандҳо; усули наҳвию сарфии истилоҳсозии 

мусиқӣ; таркибҳои детерминатив (татпуруша, кармодҳорая, двигу), ё 

таркибҳои мураккаби тобеъ; таркибҳои посессив ё атрибутив (баҳувриҳи); 

усули луғавию маъноии истилоҳсозии мусиқй; усули наҳвй, яъне 

истилоҳсозӣ дар қолаби ибора. Инчуни-н таъкид шудааст, ки истилоҳсозй бе 

ҳеҷ шакку шубҳа заминаи асосии рушду пешрафти ҳар соҳаи илму санъат ба 

ҳисоб меравад. Ба андешаи муҳаққиқ истилоҳоти ҳар кадом забон, аз ҷумла 

истилоҳоти мусиқии он маъмулан дар заминаи қолабҳои асосии калимасозии 

ҳамин забон сохта мешаванд.

Дар қисмати Хулоса натиҷаҳои асосии таҳқиқоти баанҷомрасида баён 

карда шудаанд, ки дар ташаккули истилоҳоти мусиқии тоҷикӣ ва забонҳои 

дигар нақши ниҳоят муҳим доранд.

Кори диссертатсионии Абдуллоева Заррина дар асоси меъёр 

(стандарт)-ҳои нави илмй таҳия гардидааст. Тарзи овардани иқтибос, таҳияи 

бобу фасл ва зерфаслҳо, хулосаву рӯйхати адабиёти истифодашуда мутобиқи 

талаботи меъёрҳои муосири таълифи корҳои илмию таҳқиқотй сурат 

гирифтааст.



Дар баробари дастовардҳои муҳимми зикршуда диссертатсия ва 

фишурдаи он аз камбудиву норасоиҳо низ холӣ нест, ки зикри онҳо барои 

такмили минбаъдаи рисола хеле муфиданд, аз ҷумла:

1. Дар баъзе саҳифаҳои рисола иқтибосоти зиёд оварда шудааст ва аз ин 

рӯ, андешаронии муаллиф норавшан мондааст (с. 19, 21, 54, 74 ва ғ.).

2. Дар рисола дар шарҳу тафсири этимологии истилоҳоти маъмул ба 

ғалатфаҳмиҳо роҳ дода шудааст, аз ҷумла истилоҳи мусиқии “авҷ ’ дар 

саҳифаи 54 вожаи асили тоҷикӣ ва дар саҳифаи 76 калимаи арабй 

нишон дода шудааст.

3. Муаллиф дар аввали рисола (с. 11) таҳқиқи муқоисавӣ-таърихии 

истилоҳотро ҳадафи асосии кор нишон додааст, вале дар дар рисола ин 

масъала сарфи назар шудааст.

4. Аксари истилоҳоти мавриди пажӯҳиши рисола дар заминаи маводи 

китобҳои энсиклопедии адабиёт ва санъати тоҷик (Душанбе, ҷ.2 , 

1989) гирд оварда шудааст, вале сарчашмаҳои он нодуруст нишон 

дода шудааст.

5. Дар баъзе саҳифаҳои рисола ғалатҳои услубй, имлой ва китобат ба 

чашм мерасанд (с. 6, 8, 13, 107, 145 ва ғ.).

Дар маҷмӯъ, норасоиҳои номбаршуда ба ҳеҷ ваҷҳ аҳамияти таҳқиқоти 

анҷомдодашударо халалдор намесозанд, зеро аксари онҳо вижагии фаннӣ 

дошта, ислоҳпазиранд ва ба мазмуну муҳтавои диссертатсия ва дастовардҳои 

илмии муҳаққиқ таъсири ҷиддй намерасонанд.

Фишурдаи диссертатсия (ба забонҳои тоҷикй ва русй), осори илмиву 

мақолаҳои дар ин замина нашркардаи диссертант мазмуну муҳтавои 

диссертатсияро ба пуррагй инъикос ва ифода мекунанд.

Тавре ки аз феҳрасти таълифоти Абдуллоева Заррина бармеояд, ӯ доир 

ба мавзӯи таҳқиқотии худ 3 номгӯйи корҳои илмй ва илмй - оммавӣ нашр 

намудааст, ки аз ин миқдор 3 - тоаш дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА 

ФР ва КОА ҶТ ба табъ расидаанд.

Хулосаҳои мухтасари кори диссертатсионй, ки бо забонҳои тоҷикӣ, 

русӣ ва англисй дар охири автореферати диссертатсия оварда шудаанд, тибқи



талаботи ҷории Комиссияи олии атестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таҳия гардида, моҳияти илмии кори мазкурро ба таври фишурда 

инъикос менамоянд.

Диссертатсия ба талаботи Низомномаи намунавй оид ба Шӯрои 

диссертатсионӣ ва Тартиби додани дараҷаҳои илмй ва унвони илмй 

(дотсент, профессор), ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 

ноябри соли 2016, таҳти № 505 тасдиқ гардидаанд, пурра ҷавобгӯ буда, 

муаллифи он Абдуллоева Заррина Фатуллоевна сазовори дарёфти дараҷаи 

илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.22 -  Забонҳои 

кишварҳои Аврупо, Осиё, Африқо, сокинони бумии (аборигенҳои) Амрико 

ва Австралия (забони тоҷикӣ) мебошад.

Тақриз дар ҷаласаи кафедраи назария ва амалияи забоншиносии 

Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С.Улӯғзода баррасӣ ва 

тасдиқ шудааст. Дар ҷалласа 19 нафар иштирок доштанд, 19 нафар овоз 

доданд. Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор»- 19 нафар, «бетарф»-0, «муқобил»- 

0. Протоколи №8, аз 20 марти соли 2019.
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