
«ТЛ СД И К М ЕКУНАМ » 

Директори Института забон ва 

[и ба номи Абуабдулло Рудакии 

ж тори илмхои филология,

ХУЛОСАИ

Институты забон ва адабиёти ба номи Абуабдулло Рудакии 

Академияи илмхои Ч,умхурии Тоникистон

Ба диссертатсияи номзадии Абдуллоева 3. Ф. дар мавзуи «Таърихи 

инкишофи истилохоти мусикй дар забоии тоники» аз руйи ихтисоси

10.02.22 -  Забонхои халкхои кишвархои хоринии Авруио, Осиё, Африко, 

сокииони бумии (аборигенхо) Амрико ва Австралия (забоии тоники), ки 

дар шуъбаи лугат ва истилохоти Института забон ва адабиёти ба номи 

Абуабдулло Рудакии Академияи илмхои Ч,умхурии Тоникистон омода 

гардидааст.

Муаллифи диссертатсия Абдуллоева Заррина Фатуллоевна ходими 

хурди илмии шуъбаи лугат ва истилохоти Института забон ва адабиёти 

ба номи Абуабдулло Рудакии АИ Ч,Т мебошад.

Абдуллоева Заррина соли 1991 Донишгохи давлатии Тоникистонро 

аз руйи ихтисоси забони форсй хатм намудааст.

Ш аходатнома оид ба супоридани имтихонхои номзадй 4 ноябри 

соли 2018, № 491 аз тарафи Академияи илмхои Ч,умхурии Тоникистон 

дода шудааст.
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Рохбари илмй -  Султонов М ирзохасан Баротович, доктори илмхои 

филология, узви вобастаи АИ Ч,Т, сарходими илмии шуъбаи лугат ва 

истилохоти Института забон ва адабиёти ба номи Абуабдулло Рудакии 

АИ Ч,Т мебошад.

Мавзуи диссертатсияи номзадии номбурда дар чаласаи Шурой 

илмии Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдулло Рудакии 

Академияи илмхои Ч,умхурии Тоникистон дар таърихи 18.10.2013, 

суратмачлиси № 8 тасдик гардидааст.

Дар натичаи баррасй мачлиси васеи шуъбахои забон, лугат ва 

истилохот ба чунин хулоса омад:

Диссертатсия дар сатхи хуби илмию тахкикотй навишта шуда, аз 

мукаддима, се боб, хулоса ва руйхати адабиёт иборат мебошад. Дар 

диссертатсия истилохоти мусикй аз лихози ташаккул ва тахдввул 

баррасй шудааст.

Сохтор ва мухтавои диссертатсия ба талаботи тахкикотй сохавии 

шиносномаи ихтисоси: 10.02.22. -  Забонхои халкхои мамлакатхои 

хоричии Авру по, Осиё, Африко ва бумиёни Амрико ва Австралия 

(забони точикй) мувофикат мекунад.

Тахкикотй мазкур дар асоси тахлили маводи илмию бадеии марбут 

ба истилохоти сохаи мусикии точик таълиф гардидааст.

Мухиммияти мавзуъ, иеш аз хама, дар щ будани пажухиши чудогона 

ва мушаххас о ид ба таърихи инкишофи истилохоти мусикй дар забони 

точикй зохир мегардад. Истилохоти мусикии точикй яке аз масъалахои 

мухим буда, суннати ин санъати нафисаи миллати точикро дар тули 

таърих дар худ инъикос мекунад.

Мусикй тули садсолахо вазифаи гоявию тарбиявй ва маданию 

маърифатиро ичро намуда, дар амри пешрафти умумии ичтимой, гоявй 

ва фархангии инсоният ва тарбияи ахлокию зебописандии он воситаи 

мухимми маънавй ба шумор меравад.
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Максад ва вазифахои тадкикот. М аксад аз тадкики таърихи 

ташаккул ва такомули истилохоти мусикй таъйини шеваву равишхои 

асосии истилохнигориву истилохгузинй дар ин шохаи илму санъат 

мебошад, ки барои тахкики хамачонибаи забон ва истилохоти илмии 

мусикии точикй, вежагихои забони илм, имкону тавони ин забон дар 

баёни матлаби илмй ва гайра замина мухайё мегардонад.

Дар робита ба хамин максад диссертант ба он ноил шудааст, ки:
Ф

-  бо истифода аз осори фаровони назарии ватаниву хоричй мафхуми 

истилох ва махсусиятхои онро таъйин намояд;

- истилохотеро, ки аз забонхои эронии миёна ба забони форсй- 

гочикй ворид шудаанд, мукаррар намояд;

- маънии мушаххаси истилохоти чудогонаи мусикиро тавзех 

бидихад;

- ба сифати истилох истифода шудани калимахои мустаъмалро шарх

дихад;

- тагйири маънй намудани истилохотро муайян созад;

- накши иктибосот ва тарчумаи иктибосиро дар ганй гардидани 

истилохоти мусикии точикй нишон дихад.

Навгонихои илмии тахкикот. Дар илми забоншиносии точик бори 

нахуст таърихи ташаккул ва такомули истилохоти мусикй мавриди 

тахкики густурда карор гирифта, замина ва мархилахои ташаккули ин 

истилохот дар заминаи маводи фаровони аз осори илмию адабии 

пешиниёну имрузиён гирдоваришуда ташхие-у таъйин гардидааст.

Масоили асосии ба дифоъ пешниходшуда, ки навгонии илмй ва 

хусусиятхои асосии фарккунандаи диссертатсияро инъикос мекунанд, 

асосан инхоянд:

1.Истилохоти мусикй чамъоварй ва ба чор гурух дастабандй 

шуданд:

1) истилохоти содаи мусикй;

2) истилохоти сохтаи мусикй;



3) истилохоти мураккаби мусикй;

4) ибораистилохоти мусикй.

2. Истилохоти иктибосй ва иктибоси тарчумавии истилохоти 

мусикй, ки аз забонхои дигар ба забони точикй ворид гардидаанд, 

гирдоварй шудаанд. Ин истилохот хамчунин ба истилохоти арабй, 

юнонй, хиндй гурухбандй карда шудаанд;

3. М аънии мушаххаси бархе аз ин истилохот бо рохи мукоиса бо 

муодили арабй ва гохе бо муодили русй ва англисии онхо мукаррар 

карда шудааст.

Ах,аммияти илмй ва назариявии тахкикот. Тахкике, ки дар заминаи 

таърихи инкишофи исталохоти мусикй анчом дода шудааст, ба 

тахкикотй минбаъдаи таърихи ташаккул ва такомули истилохоти дигар 

сохахои илму фан рох мекушояд.

Натичаи тахкики рисола имкон дорад барои омузиши масъалахои 

назариву амалии истилохот, таърихи ташаккули истилохоти илмии 

форсй-точикй ва гайра истифода шавад. Баъзе кисматхои рисола 

метавонад барои тахияи фархангхои решашиносй ва истилохот, тахияи 

китобхои дарсии мактаб^ои мусикй, макотиби олй ва таълифоти илмии 

Консерваторияи миллй ва пажухишгоххои Академияи илмхои 

Точикистон мавриди истифода ва бахрабардорй карор бигирад.

М ухтавои асосии диссертатсия дар конфаронсхои чум^уриявй ва 

байналмилалй [2015, 2016, 2017, 2018], дар конфаронсх,ои илмй-амалии 

олимону мухаккикони Института забон ва адабиёти ба номи 

Абуабдулло Рудакии Академияи илмхои Ч,умхурии Точикистон дар 

шакли маърузахои илмй гузориш шудааст. Аз руйи мавзуи диссертатсия 

дисертант 3 макола дар мачалла^ои такризш авандаи Комиссияи олии 

аттестатсионии Федератсияи Россия ва Комиссияи олии аттестатсионии 

Ч,умхурии Точикистон ба чоп расониидааст.

Института забон ва адабиёти ба номи Абуабдулло Рудакии 

Академияи илмхои Ч,ум^урии Точикистон дисертатсияи Абдуллоева
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Заррина Фатуллоевнаро дар мавзуи «Таърихи инкишофи истилохоти 

мусикй дар забони точикй» кори илмии ба анчомрасида мехисобад. Дар 

ин замина диссертатсияи мазкурро барои дарёфти дарачаи илмии 

номзади илмхои филология аз руйи ихтисоси 10.02.22. -  аз руйи ихтисоси

10.02.22 -  Забонхои халкхои кишвархои хоричии Аврупо, Осиё, Африко, 

сокинони бумии (аборигенхо) Амрико ва Австралия (забони точикй) 

тавсия менамояд.

Иштирок доштанд: 10 нафар

Натичаи овоздихй: «тарафдор» - 10 нафар, «мукобил» - нест. 

«бетараф» - нест,

Карори №10/2 аз 09.1 I.e.2018.

Раиси чаласаи васеъ 
доктори илмхои филология,
узви вобастаи АИ Ч,Т

«Имзои Рахматуллозода Сахидодро тасдик мекунам» 

Нозири калони кадри Институти забон ва адабиёти

ба номи Абуабдулло Рудакии А Муродова С.

5


