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Тақризи

ва 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади

муассисг-и пешбар - Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба 
номи Согим Улуғзода ба диссертатсияи Амирбекзода Назира дар мавзуи 
“Хусусиятҳои семантикӣ ва грамматикии гемеронимияи фазои 
иттилоотии Тоҷикистон”
илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ пешниҳод 
шудааст.

Музобиқати муҳтавои диссертатсия ба ихтисос ва ё соҳаи илм. 
Диссертатсияи Амирбекзода Назира дар мавзуи “Хусусиятҳои семантикӣ 

грамматикии гемерониМияи фазои иттилоотии Тоҷикистон” барои 

дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 

10.02.0]" Забони тоҷикӣ дар заминаи маводи забони тоҷикӣ ва корбурди 

он дар номгузории воситаҳои ахбори омма сурат гирифтааст ва ба 

илмии ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ мутобиқат

ва

шиносыомаи

мекунад.
Масъалаи омӯзиши ономастика дар забоншиносии тоҷик то ҷое баррасӣ 

шудааст, вале нигоҳи нав ба ин қабати луғавии забон аз ҷониби Амирбекова 

Назира сурат гирифтааст. Мавзуи диссертатсияи номбурда мубрам ба ҳисоб 

меравад, зеро таҳқиқоти мазкур ба яке аз бахшҳои таҳқиқнашудаи исмҳои 

хос - номи воситаҳои ахбори омма (ВАО)-гемеронимияҳо бахшида 

шудааст ва ин воҳидҳои забонӣ доимо дар таҳаввулот мебошанд. Таҳқиқу 

баррасии исмҳои хоси воситаҳои ахбори омма вобаста ба таърихи 

инкишофи рӯзноманигории тоҷик ва раванди инкишофи расонаҳои ахбор 

ҳадафи онҳоро инъикос намуда, таҳаввулоти расонаҳои иттилоотии 
Тоҷикистонро баъди ба даст овардани Истиқлол нишон медиҳад.
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Аз ин рӯ, таҳқиқу баррасии

Тоҷикистон аз назари забоншиносӣ мубрам буда, он дорои аҳамияти 

назариявию амалӣ мебошад.

Дар муқаддимаи диссертатсия муаллиф аҳамият ва мубрамии мавзуи 

диссерзатсия, дараҷаи таҳқиқи мавзуъ, робитаи таҳқиқот бо барномаҳо 

ва муҳтавои таҳқиқот, объекти таҳқиқоти

предмети (мавзуи) таҳқиқ, усул ва равишҳои таҳқиқ, навгонии илмии 

гемеронимияи фазои иттилоотии

ҳадаф диссертатсионӣ,

рисола, аҳамияти назариявии таҳқиқ, аҳамияти амалии диссертатсияро 

муфассал тавзеҳ дода, ҳадафҳои пажуҳиши худро равшан баён менамояд, ки 

он барои бонизом ба анҷом расонидани таҳқиқот мусоидат намудааст.

Саҳми шахсии довталаб дар ҳалли масъалаи илмй ё коркарди 

проблемаи илмӣ бо арзёбии аҳамияти он. Муҳтаво ва сохтори 

маърифати масъалаҳои баррасишаванда.диссертатсия, дараҷаи дарку 

натиҷаҳо ва хулосаҳои асосии кор, муқаррароти ба ҳимоя пешниҳодшуда, 

саҳми довталаби дараҷаи йлмӣ ва назари ӯро нисбат ба мавзуи таҳқиқ 

инъикос мекунад. Саҳми шахсии муаллиф дар он зоҳир мешавад, ки ӯ зимни 

баррасии яке аз категорияҳои ономастикаи тоҷик-гемеронимияҳо, ки дар 

соҳаи забоншиносии тоҷик қадамҳои нахустинанд, пажуҳиши амиқро ба роҳ 

тарзҳои номгузорӣ, таркиби луғавӣ ва қолабҳои сохтории 

маъноӣ

монда,

номҳои ВАО дар забони тоҷикиро омӯхта, тобишҳои нави 
пайдо намудани воҳидҳои луғавии гуногунро дар таркиби гемеронимия 
муайян намудааст.

Натиҷаҳои мушаххаси илмӣ, ки барои он ба довталаб додани 

дараҷаи илмии дархостшаванда мумкин аст. Диссертатсия дар се бобу 

понздаҳ фасл шакл гирифта, аз баррасии бобҳо натиҷаи мушаххаси илмӣ ба

даст омадааст.

Навгонии илмии рисола дар он зоҳир мегардад, ки бори нахуст дар 

тоҷик категорияи тамоман омӯхтанашудаи 

ономастика - гемеронимия (номҳои ВАО) мавриди таҳқиқи илмӣ қарор 

мегирад. Роҳҳои номгузории васоити ахбори умум, хусусиятҳои 
г

илми помшиносии тамоман



дар
рекламавӣ ва

семантикӣ, калимасозӣ ва қолабҳои иборасозӣ, вижагиҳои прагматикӣ 
ва когнитивии гемеронимҳо дар забони тоҷикӣ таҳлил гардида, 

таҳаввулот дар номгузории ВАО (воситаҳои ахбори омма) дар даврони 

соҳибистиқлолӣ ва тафовути он аз давраи Иттиҳоди Шуравӣ нишон 

дода мешавад.Боби якуми диссертатсия, ки аз б фасл иборат аст, 
«Масъалаҳои рушд ва тавсеаи доираи корбурди исмҳои хос» унвон 
дошта, дар он масъалаҳои назариявии таснифоти исмҳои хос, маънои 
луғавии исмҳои хос, тафовути исмҳои хос аз исмҳои ҷинс, фазо ва 
майдони ономастикӣ, усулҳои номгузорӣ, нақши исмҳои хос 
матнҳои публитсистӣ ва адабӣ, вижагиҳои номҳои 
таснифоти номҳои рекламавӣ, гурӯҳҳои маъноии номҳои муассисаҳои 
иҷтимой ва фарҳангӣ, вазифаҳои номҳои хос дар асари бадеӣ мавриди 
омӯзиш қарор дода шудааст.

Фасли аввал баррасии таснифи исмҳои хосро, ки аз ҷумлаи 

муҳимтарин воҳидҳои забон мебошанд, дар бар гирифтаат. Дар фасли 

дуюм масъалаи вобаста ба маънои луғавии исмҳои хос ва тафовути 

исмҳои хос аз ҷинс баррасӣ шудааст. Дар ин фасл аломатҳои исмҳои хос 

ва андешаҳои номшиносон оварда шудааст. Муҳаққиқ қайд менамояд, ки 

баҳсҳо дар атрофй масъалаи исмҳои хос метавонад ба бархе аз масъалаҳои 

корбасти исмҳои хос дар забони тоҷикӣ равшанӣ андозад.

Фасли сеюм ба майдони ономастикӣ бахшида шудааст. 
Мафҳуми майдони ономастикӣ қолабҳои дараҷаноки маъноиро дар бар 

мегирад, ки ҳар як гурӯҳи номҳо дар қолабҳои муайяни семантикӣ шакл 
гирифтаанд.

Фасли чорум ба усулҳои табиӣ ва маснуии номгузорӣ бахшида 

шудааст. Дар ин фасл муаллиф оид ба гимеронимҳо чун категорияи 

алоҳидаи номшиносӣ маълумоти мушаххас меорад. -

Фасли панҷум оид ба нақши исмҳои хос дар матнҳои адабӣ

публитсистӣ баҳс менамояд. Дар ин фасл маънои исмҳои хоси марбут ба 

аслӣ ва 

ва

номи иышооту объектҳои гуногун ва воситаҳои ахбори омма ба
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маҷозӣ ҷудо гардида, диссертант оид ба воқеӣ ва тахайюлӣ будани номҳои 

осори бадеӣ ва публитсистӣ ибрози ақида менамояд.

Фасли шашуми боби мазкур таҳлили номҳои рекламавиро дар бар 

мегирад. Диссертант қайд менамояд, ки дар матнҳои рекламавӣ тарзҳои 

гуногуни дарку фаҳми номҳои хос инъикос меёбад.

Боби дуюм «Вижагиҳои семантикӣ - грамматикии гемеронимия 
дар забони тоҷикӣ» унвон дошта, аз чор фасл иборат мебошад.

Фасли якуми ин боб хусусиятҳои амалкарди гемеронимия дар фазои 

ономастикӣ, ақидаҳо оид ба мақоми лингвистии номҳои расонаҳои 

иттилоотӣ дар байни воҳидҳои дигари ономастикӣ, мақоми ҳуқуқии 

гемеронимҳо, аз ҷумла, номҳои рӯзномаҳо, ки ба ягонасозии нашрияҳои 
матбуог иртибот дорад, мавриди таҳлил қарор дода шудааст.

Омӯзиши баррасии номҳои хоси расонаҳои хабарӣ аҳамияти калони 

назариявию амалӣ дорад. Диссертант қайд менамояд, ки ин қабили 

номҳо пайваста дар ҳоли рушд буда, вобаста ба дигаргуниҳои иҷтимоӣ 
тағйир меёбанд.

Фасли дуюм ба таҳлили вижагиҳои маъноӣ - дастурӣ ва 

прагматикии гемеронимияи фазои иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бахшида шудааст.

Дар фасли сеюм таҳлили қолабҳои сохторӣ ва дастурии 
гемеронимҳо ва дар фасли чорум таҳлили қолабҳои дастурии номҳо - 

ибораҳоро дар бар гирифтаанд. Дар фасли мазкур, гемеронимҳои 

иборат £13 ибораҳои изофии қолаби “исм+исм», ^збораҳои изофии 

пешоянддор, ибораҳои бисёрҷузъа, таркибҳои пайваст, ибораҳои 

пешояндӣ, ибораҳои шуморавӣ, номҳо - ибораҳои арабӣ ва ҷумлаҳои 

хитобӣ т£1ҳлилу баррасӣ гардидаанд.

Таркиби лексикӣ - семантикии гемеронимия
ном дошта, дар фасли якум “Аз таърихи ташаккули 

оид ба таърихи ташаккули номҳои

маъноӣ

таҳлили қолабҳои

Боби сеюм 
забони тоҷикӣ 

гемеронимия дар забони тоҷикӣ 
гемеронимӣ дар забони тоҷикӣ сухан меравад. Ташаккули гемеронимия

дар
.9?

.99
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ташаккули гемеронимҳо аз таҳлили расонаҳои матбуотӣ ба забони форсй, 

ки дар солҳои бистум ва сиюми асри XIX арзи вуҷуд намудаанд, оғоз 

шуда, то ба гемеронимҳои замони мо идома ёфтааст.

Фасли дуюм

Тоҷикистон баҳс мекунад. Расонаҳои ахбор аз рӯйи вазифа, шакли 
дастрасӣ, тарзҳои нашру пахши ахбор ва усулҳои идора гурӯҳбандӣ 

мешаванд. Вижагиҳои таркиби луғавӣ-семантикии

оид ба гуруҳҳои гемеронимияи фазои иттилоотии

таҳаввулот дар номгузории

гемеронимҳо дар 

забони тоҷикӣ дар фасли сеюм мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст.
Манбаи мазмуну мундариҷаи номҳои воситаҳои ахбор хеле васеъ 

буда, соҳаҳои гуногуни ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва 
ҳунариро инъикос мекунад. Номҳо ба макон, замон, маром, мақсад, 
даъват, хоҳищ, раванд, амал, сифат, андоза, ҳаҷм, тарз, усул, ашё, ҳиссиёт, 
ахлоқ ва дигар падидаҳои воқеияту олами атроф далолат мекунанд.

Фасли чорум ва панҷум масъалаи 

воситаҳои ахбори омма дар замони Истиқлолро дар бар гирифтааст, ки 

номи хоси нашрияҳои алоҳида аз назари маъноӣ, прагматикӣ ва 
иртиботии онҳо бо арзишҳои таърихӣ, фарҳангӣ ва миллӣ таҳлил 
шудааст. Дар фасли панҷум қолабҳои нави номгузорӣ мавриди баррасӣ 
қарор гирифтаанд.

Дар хулоса таҳлилу таҳқиқи масоили дар рисола матраҳшуда дар 
10 банд оварда шудаанд.

Дар диссертитсияи мазкур дар баробари дастовардҳо баъзе норасоиҳо 

ба назар расиданд:

1. Дар муқаддима қисматҳои аҳамият ва мубрамии мавзуи диссертатсия ва

ки

дараҷаи таҳқиқ таҷдиди назар мехоҳанд.

2. Калимаҳои маохиз(12), вазоиф(38), истиҳод(88) ба кор рафтаанд, 

истифодаи маъмули муодилашон беҳтар аст, ё дар саҳифаи 60 ибораҳои

вамаҳдудаи васеъ ва маҳдудаи мамлакат мушоҳида гардиданд, ки 

мантиқан ба ҷойи вожаи “маҳдуд” калимаи “ҳудуд” бояд истифода шавад.
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Маҳдудаи васеъ” ва “маҳдудаи мамлакат” мушоҳида гардиданд, ки 

мантиқан ба ҷойи вожаи “маҳдуд” калимаи “ҳудуд” бояд истифода шавад.

3. Зимни овардани баъзе иқтибосҳо шумораи адабиёт мушоҳида мегардад, 

вале саҳифа нест (саҳ. 32,33,36, 37, 66, 128) ва баръакс, ҷойи дигар 

гемеронимҳо аз лиҳози маъно тафсир мешаванд, вале еарчашма умуман 

ишора намегардад (саҳ. 87,88,89 ва дигарҳо).

4. Иқтибоси саҳифаи 41 (оид ба эргонимҳо) ва қоидаҳои саҳифаи 46 оид ба 

эргонимия, прагмотонимия, гемеронимия, ки шояд аз забони русӣ тарҷума 

шудаанд, ба таҳрир ниёз доранд, аз ин лиҳоз, хуб мебуд агар аз ҷониби 

диссертант ин саҳифа таҷдиди назар карда шавад.

5. Дар диссертатсия як қатор ғалатҳои имлоӣ, китобатӣ, услубӣ ва техникӣ 

ба мушоҳида расиданд.

6. Дар диссертатсия ихтисораҳо ба кор рафтаанд. Аз ин лиҳоз, номгӯйи 

пурраи ихтисораҳо бояд дар диссертатсия ҷой дода мешуд.

1. Гурӯҳбандӣ намудани гемеронимҳо(номҳои барномаҳои телевизионию 

радио, маҷалла, рӯзномаҳо ва дигарҳо) дар диссертатсия

дар банди алоҳида дар шакли замима ҷой додани онҳо ҷанбаи илмии 
диссертатсияро беҳтар менамуд.

Эродҳои номбурда

ба

66. ва 66.

моҳияти илмиии

ва дар интиҳо

коҳишдиссертатсияро 
ислоҳшаванда мебошанд. Дар 

диссертатсияи мазкур таҳқиқи гимеронимҳои фазои 

Тоҷикистон ба роҳ монда тнудааст ва ҳадафҳои таҳқиқ ҳалли худро ёфтаанд.

Муҳтавои диссертатсия ва фишурдаи он бо ду забон: тоҷикӣ ва 
русӣ’ таълиф гардидаанд. Дар атрофи мавзуъ 6 мақолаи муаллиф дар 

маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсияи назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 4 мақола дар маҷаллаҳои гуногуни 

илмй нашр шудаанд.

’ Мутобиқати тахассуси илмии довталаб ба дараҷаи 

Диссертатсияи Амирбекова Назира дар мавзуи “Хусусиятҳои семантикӣ 

ва грамматикии гемеронимияи фазои иттилоотии Тоҷикистон”
6

намедиҳанд ва андешаи

мазкур

мо

иттилоотии

илмӣ.
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талаботи бандҳои 31-37-и тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори 

Ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июли соли 2021, таҳти № 267 

тасдиқ шудааст, мувофиқ буда, муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи 

илмии ыомзади илми филология аз рӯи ихтисоси 10.02.01.-3абони тоҷикӣ 

мебошад.

Тақриз дар ҷаласаи кафедраи забони тоҷикии Донишкадаи давлатии 

забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода (12 ноябри соли 2022, 

суратҷаласаи №4/1) муҳокима ва тасдиқ ғардидааст.

Дар ҷаласаи кафедра иштирок доштанд: 14 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ: 

ларафдор”-14 нафар, “зид”-нест, “бетараф”- нест.

Раиси ҷаласа:
Мудири кафедраи забони
тоҷикии Донишкадаи давлатии забонҳои
Тоҷикистон ба номи СотимУлуғзода
номзади илмҳои филологй, 
дотсент Усмонова Мунаввара Холиқовна

Эксперт:
номзади илмҳои филологӣ,
дотсентн кафедраи забони тоҷикии
Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон 
ба номи Сотим Улуғзода Насруллоев Муҳаммад Нурилоевич

Котиб:
Суроға; 734019, ш.Душанбе, 
к.Муҳаммадиев \116
Суроғаи электронӣ: гесТогаЩДбг+б

' Давлатов Ифтихори Асрорович

Тел: (+992 37) 2325003; (+992) 882891717
Имзоҳои М.Х.Усмоно 
ва И. А.Давлатовро 
Мудири шуъбаи ка, 
С.Улуғзода

»ои

л ллоев
(иқ менамо

)^муддинов Шоҳиддин Мизомуддинович
12.11.2022
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