
ТАКРИЗ
ба авторефераты диссертатсияи Абдуллоева Заррина Фатуллоевна 

дар мавзуи «Таърихи инкишофи истилох;оти мусицй дар забони точикй», 
барои дарёфти дарацаи илмии номзади илмх;ои филологи аз руи ихтисоси 
10.02.22. -  Забонх^ои халкдои мамлакаищои хоричии Аврупо, Осиё, Африка 
ва сокинони бумии Амрико еа Австралия (забони тоцикй)

Кори диссертатсионии Абдуллоева Заррина Фатуллоевна ба яке аз 
масъалахои мухими илми забоншиносй- муайян кардани таърихи инкишофи 
истилохоти мусикй да забони точикй бахшида шудааст. Мусикй ва 
мусикишиносии точикй ч у зъ и  таркибии осори фархангии мардуми 
эронинажод буда, дар каъри таърихи ин мардуми куханбунёд реша дорад.

Мухимияти ин мавзуъ пеш аз хама бо тамоюли рузафзуни ошкор 
кардани манбаъхои ташаккули истилохот, роххои истилохсозй, инчунин 
таъсири омилхои лингвистй ва экстралингвистй ба истилох ва амалкарди он 
дар мухити илмй алокаманд мебошад.

Оиди масъалахои марбут ба санъати мусикй ва жанрхои он асархои 
зиёде аз чониби олимон таълиф карда шудаанд. Дар ин асархо маълумоти 
зиёде дар бораи мусикй, асбобхои мусикй, эчодиёти мусикии халкии 
точикон дода шудааст, лекин хамаи ин тахкикотхо бештар чанбаи таърихй 
доранд. Таърихи ташаккули истилохоти мусикй дар забоншиносии точик ба 
истиснои тахкикоти монографии Эшматова И.С оид ба таснифи маъной ва 
вазифавии истилохоти мусикй дар забонхои русй ва точикй (2014) хануз 
мавриди тахкикоти чудогона карор нагирифтааст. Аз ин лихоз кори 
диссертатсионии Заррина Абдуллоева назари тахкикотии наве дар муайян 
намудани таърихи пайдоиш, мохияти таркиб ва хусусиятхои калимасозии 
истилохоти мусикии забони точикй махсуб меёбад.

Навгонии илмии диссертатсия аз он иборат аст, ки дар ин рисола бори 
нахуст дар шакли монография тахлили лингвистии мавод амалй карда 
шудааст, ки имкон медихад таърихи пайдоиши истилохоти мусикии точикй 
пайгирй шуда, усулу роххои асосии истилохсозии мусикии точикй мукаррар 
карда шавад.

Равиши мукоисавию таърихй хамчунин хангоми мукоисаи истилохоти 
форсй-точикии мусикй бо муодили арабй, русй ва дигар забонхо низ мавриди 
истифода карор гирифтааст.

Диссертатсияи такризшаванда, ки дар ин заминаи таърихи инкишофи 
истилохоти мусикй анчом дода шудааст, ба тахкикоти минбаъдаи асосхои
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истилохшиносй ва таърихи ташаккулу такомули истилохоти сохахои дигари 
илму фан на танхо забони точикй, балки дигар забонхои эронй рох 
мекушояд.

Диссертатсия аз мукаддима, се боб, хулоса ва адабиёти истифодашуда 
иборат аст.

Дар мукаддима мухиммияту навоварии тахкикот асоснок гардида, 
дарачаи омузиш, максаду вазифаи тахкик, нукоте, ки ба химоя пешниход 
мешаванд ва дигар нуктахои асосии дар рисола баррасишуда номбар 
шудаанд.

Боби якуми диссертатсия, ки «Масъалахои назариявй ва амалии 
истилохнигорй ва инъикоси онхо дар истилохоти мусикии забони 
точикй» ном дорад, аз ду фасл иборат мебошад.

Дар фасли аввали ин боб «Масъалахои назариявии истилохшиносй»
ба таври ичмолй дойр ба мафхуми истилох ва махсусиятхои он сухан 
меравад. Диссертант таъкид мекунад, ки истилохшиносй сохаи нисбатан 
чавони илм буда, аввалин назарияхои истилохшиносй дар лингвистикаи 
чахонй дар аввали асри XX тавассути тахкикоти олимони Еарб ба миён 
омадаанд. Аз руйи нуктаи назари ин олимон маълум мегардад, ки “истилох” 
бо тамоми хусусиятхояш аз морфемахои одии забонй фарк карда, 
мустакилона метавонад ба асархои фархангнигорй ва донишномахо ворид 
шавад.

Фасли дувуми боби якум «Мархилахои асосии инкишофи 
истилохоти мусикй дар забони точикй» ном дорад.

Бояд гуфт, ки истилохоти мусикии точикй ба таърихи сиёсию 
ичтимоии халки точик ва дигар мардуми форсизабон робитаи ногусастанй 
дошта, мархилахои рушди истилохоти ин санъати нафиса низ ба таърихи 
сиёсию фархангии миллат алокдманд аст.

Боби дуюми диссертатсия «Роххои инкишоф ва ташаккули 
истилохоти мусикии точикй» ном дорад ва аз ду фаслу чор зерфасл иборат 
мебошад. Фасли аввали ин боб «Истилохоти мусикии асили точикй» унвон 
дошта, дар он таърихи истилохоти мусикии миллии точикй таъкид шудааст. 
Дар фасли мазкур диссертант оиди мавчудияти кисми зиёди истилохоти 
мусикии миллии точикй дар матни рисолахои мусикй ва забони зиндаи 
мардум фикр рондааст. Фасли дуюми ин боб «Истилохоти иктибосии 
мусикй» ном дошта, ба чор зерфасл таксим карда шудааст.

Маълум аст, ки иктибос дар заминаи робитахои сиёсй, ичтимой ва 
фархангй руй медихад ва яке аз роххои асосии ганй гардидани таркиби

2



лугавии ин ё он забон махсуб мешавад. Забони модарии мо низ дар тули 
бештар аз хазор соли мавчудияти худ аз бисёр забонхои хешу бегонаи 
хамчавори худ таъсир пазируфтааст ва калимахою истилохоти зиёд ба ин 
забон аз дигар забонхо ворид шудаанд. Калима ва истилохоти иктибосй дар 
хамаи сохахои илму фан ва хаёти чомеа, аз чумла санъати нафисаи мусикй 
низ ба мушохида мерасанд.

Дар боби сеюми диссертатсия, ки «Рох ва усулхои истилохсозии 
мусикии точикй» ном дорад ва аз шаш зерфасл иборат аст, роху шевахои 
истилохсозии мусикй мавриди тахкик карор гирифта, таъкид шудааст, ки 
истилохсозй бе хеч шакку шубха заминаи асосии рушду иешрафти хар сохаи 
илму санъат ба хисоб меравад. Истилохоти хар кадом забон, аз чумла 
истилохоти мусикии он маъмулан дар заминаи колабхои асосии калимасозии 
хамин забон сохта мешаванд. Диссертант роххои асосии истилохсозии 
мусикии точикиро дар чунин шаш фасл гурухбандй намуда, шарх додааст:

1.Усули сарфии истилохсозии мусикй, яъне сохтани истилохи мусикй 
бо вандхо, яъне пешвандхо ё пасвандхо.

2. Усули нахвию сарфии истилохсозии мусикй;
3. Усули сарфию нахвии истилохсозии мусикй;
4. Усули лугавию нахвии истилохсозии мусикй;
5.Усули лугавию маъноии истилохсозии мусикй:
6. Усули нахвй, яъне истилохсозй дар колаби ибора.
Абдуллоева таъкид намудааст, ки мусикй ва мусикишиносии точикй 

чузъи таркибии осори фархангии халки точик махсуб мегардад. Ин санъати 
нафиса хамчунин дар ганй гардонидани санъату хунар ва фарханги 
умумибашарй аз маком ва чойгохи хос бархурдор аст.

Дар кисмати Хулоса натичахои асосии тахкикоти баанчомрасида баён 
карда шудаанд.

Муваффакияти диссертант он аст, ки дар заминаи маводи фаровони 
илмию адабй бори нахуст дар забоншиносии точикй таърихи ташаккул ва 
такмили минбаъдаи истилохоти мусикии точикиро тахкик карда, натичаи 
назаррасро ба даст даровардааст.

Баробари таъкиди комёбихои тахкикот баъзе фикру таклифхоро низ баён 
карданием:

1. Дар боби саввум, ки диссертант онро ба шаш зерфасл чудо кардааст, 
тарзи ракамгузориаш каме омехтатар ба назар мерасад.

2. Дар сахифаи 19-уми автореферат хатой имлой дида мешавад.
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3. Кисмати хулоса, ки дар он нуктахои асосии натичаи ба даст 
дароварда зикр шудааст, хуб мешуд, ки бо рохи ракамгузорй чудо 
карда шавад.

Чузъиёти номбаршуда чун таклиф пешниход карда шуд, ки ба кимати 
илмии тадкикот таъсир намерасонад, кори тадкикотии такризшаванда аз 
бехтарин тадкикотхоест, дар сохаи забоншиносии точик, ки истилохоти 
сохаи дигарро аз нуктаи назари лингвистй ба калами тахлил кашидааст.

Диссертатсияи Абдуллоева Заррина Фатуллоевиа дар мавзуи «Таърихи 
инкишофи истилохоти мусикй дар забони точикй» ба маънои том чавобгуи 
талаботхои дар назди диссертатсияхои барои дарёфти дарачаи илмии 
номзади илмхои филологй аз руи ихтисоси 10.02.22. -  Забонхои халкх,ои 
мамлакатхои хоричии Аврупо, Осиё, Африко ва сокинони бумии Амрико ва 
Австралия (забони точикй) гузошташуда буда, худи диссертант сазовори 
унвони номзади фанхои филологй аст.

Дотсенти кафедраи забон ва 
адабиёти точики Донишгохи 
Давлатии Самарканд, доктори 
фалсафа дар илмх,ои
филологи (PhD) Адашуллоева Гулноза Мухайбиновна

09-уми апрели соли 2019

Сурога: шахри Самарканд, хиёбони Университет 15 
Телефон: (+99897) 9221407 (моб.)
Манзили электронй: gulnoza-a@umail.uz

“Имзои дотсент Г.МАдашуллоеваро тасдицменамоям”

Сардори шуъбаи кадрхои 
Донишгохи Давлатии Самарканд ~jj Д.Х.Атахаджаева
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