
ТАҚРИЗ
ба автореферати диссертатсияи Амирбекзода Назира дар мавзӯи 
«Хусусиятҳои семантикӣ ва грамматикии гемеронимияи фазои 
иттилоотии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01. - Забони тоҷикӣ

ки 
ва

Забоншиносии тоҷик як ҷараёни илмие мебошад, ки он таҳлилҳо ва 
таҳқиқҳои ҷиддиеро дар самти зинда ва поянда нигоҳ доштани маъхазҳо 
ва бойигариҳоеро, ки дар забони тоҷикӣ ҷой дошта он таккондиҳандаи 
риштаи дигари илми забоншиносӣ дар ҳалқаи илмии забонҳои 
ҳиндуаврупоӣ шуда метавонад, сарҷамъ месозад.

Таҳқиқоти илмие, ки Амирбекзода Назира дар мавзӯи 
«Хусусиятҳои семантикӣ ва грамматикии гемеронимияи фазои 
иттилоотии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01. - Забони тоҷикӣ ба майдони илми 
тоҷик пешниҳод кардааст, аз зумраи он таҳқиқотҳое мебошад, ки кайҳо 
боз ин масъала бояд дар доираи илмӣ ҳалли худро меёфт, зеро 
истиқлолияти давлатӣ ва соҳибдавлат будани миллати баруманди тоҷик, 
ба ин гуна таҳлилҳо ва татқиқҳо барои пешбурди илми тоҷик дар ин 
раванд мустақилона ниёз дорад.

Таҳқиқи хусусиятҳои семантикӣ ва грамматики гемеронимияи 
воситаҳои ахбор дар мисоли фазои иттилоотии Тоҷикистон хеле муҳим 
буда, пажуҳиши мустақилонаи онҳо дар забони муосири тоҷик то имрӯз 
ҳалли худро наёфтаанд. Гемеронимия дар номшиносӣ исмҳои хоси 
таҳқиқнашудаи номи воситаҳои ахбори оммаро меноманд, ки ВАО 
таҳаввулоти иҷтимоиро ба миён оваранда буда, таккондиҳандаи 
мафкураи одамон дар ҷомеа мебошад. Аз ин хотир номи хоси расонаҳои 
хабарӣ дар ҷомеа мудом дар ҳоли тагирёбӣ қарор доранд. Диссертант 
Амирбекзода Назира дар мавзуи «Хусусиятҳои семантикӣ 
грамматикии гемеронимияи фазои иттилоотии Тоҷикистон» сари ин 
масъала пешдастӣ намуда, тавонистааст як кори хубу ҷиддиеро дар ин 
самт ба майдони илми забоншиносии тоҷик ворид намояд.
Масалан, бо сабабҳои гуногуни иҷтимоӣ ва сиёсӣ иддае аз исмҳои хос аз 
истеъмол берун шуда, ҷои истифодабарии онҳоро исмҳои дигар 
гирифтаанд, ки сабаби ин гуна сурат гирифтани ҷойивазкунӣ, албатта 
муттахасисони соҳаро бетараф гузошта наметавонад. Гуфтан ҷоиз аст, 
ки дар мавзӯи пешниҳодгардида гемеронимия - номҳои хоси воситаҳои 
ахбори омма қариб ки ҳалли худро ёфтааст. Бояд иброз намуд, ки вазифа 
ва фарзияҳои рисолаи илмӣ, ки муҳақкиқ дар назди худ гузоштааст, бо 
сохтори рисола асоснок шуда, татбиқу коркарди онро ба пуррагӣ дар 
бар мегирад. Мубрамии мавзӯи рисола, аҳамияти он, робитаи таҳқиқ, 
усул ва равишҳои таҳқиқ, навгониҳои илмӣ ва гайраҳо, ки дар таҳқиқи 
рисола нишон дода шудааст, хеле муҳим буда, он саривақтӣ мебошад.

Автореферати диссертатсияи мазкур аз муқаддима, се боб, хулоса 
ва рӯйхати адабиёт иборат аст.

ва



Боби аввал таҳти унвони - «Масъалаҳои рушд ва тавсеаи доираи 
корбурди исмҳои хос» номгузорӣ шуда, он 7 фаслро дар бар гирифтааст. 
Гуфтан ба маврида аст, ки унвонҷӯ ба ҳар яке аз бандҳо маълумоти илмӣ 
ва назариявӣ дода, ҳар як таҳлили пешниҳодгардидаро бо равиши 
илмиву пажӯҳиши шахсӣ ба таври мухтассар асоснок кардааст.

Боби дуюми рисолаи илмӣ «Вижагиҳои семантикӣ - грамматикии 
гемеронимия дар забони тоҷикӣ» номгузорӣ шуда, он аз чор фасл иборат 
мебошад, ки ҳар кадом бо таҳлил ва татқиқи пешниҳодгардидаи 
муаллиф асоснок карда шудаанд. Дар боби мазкур масъалаҳои мавқеи 
гемеронимия дар байни воҳидҳои дигари исмҳои хос, мақоми ҳуқуқии 
номҳои расонаҳои иттилоотӣ, вижагиҳои маъноӣ ва таркиби сарфии 
номҳои якҷузъа, хелҳои номҳо - ибораҳо баррасӣ гардидаанд.

Боби сеюми автореферати диссертатсия дар мавзуи “Таркиби 
лексикӣ - семантикии гемеронимия дар забони тоҷикӣ” аз чор фасл 
иборат буда, аз таърихи ташаккули гемеронимия дар забони тоҷикӣ, оид 
ба гурӯҳҳои гемеронимияи фазои иттилоотии Тоҷикистон, вижагиҳои 
таркиби лексикӣ-семантикии гемеронимҳои тоҷикӣ баҳсмекунад.

Номҳо ба мақсаду маром, макону замон, амал, сифат, ҳаҷм, тарзи 
воқеияту олами атрофро муайн мекунанд, вале бояд қайд намуд, ки 
манбаи номҳои ВАО доманадор буда, ҷабҳаҳои гуногуни пешрафти 
ҷомеаро дар бар мегиранд. Аз ин хотир, интихоби гуруҳҳои семантикӣ 
ва луғавии вожаҳо дар таркиби гемеронимҳо назаррас буда, он мақсади 
муайянро дар бар мегирад.

Дар қисмати хулоса, муҳақиқ андешаҳои худро хуб ҷамъбаст 
намуда, таҳлил, муқоиса ва татқиқотро дар самтҳои муайнгардидаи 
рисолаи илмӣ ишора кардааст.
Автореферати диссертатсияи Амирбекзода Назира дар асоси талаботҳои 
КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таълиф гардидааст. 
Фишурдаи мазкур бо забони зебо, равон ва тоҷикона навишта шуда, дар 
умум пажуҳиши дурусти бароҳмондаи муаллифро нишон медиҳад. Аз 
мутолиаи он бармеояд, ки муҳаққиқ дар баробари эҳтиром гузоштан ба 
андешаи олимон бо овардани санадҳои мӯътамад ба саҳифаҳои асарҳои 
илмии онҳо ишораҳо ҳам кардааст.

Аз мутолиаи автореферати диссертатсияи Амирбекзода Назира 
ҳамин хулоса баровардан мумкин аст, ки муҳаққиқ дар натаҷаи талоши 
чандсолаи илмӣ ба мақсади худ расидааст. Таҳлиҳо нишон доданд, ки 
таҳқиқот, натиҷагирӣ ва таҳлилҳои баррасигардида аз ҷониби муаллиф 
ҷолиб буда, дар баробари таҳлиҳои хуби илмӣ дар автореферат баъзе 
камбудиҳои ислоҳшаванда ба назар расид, ки дар сурати бартараф 
кардани онҳо аз ҷониби муаллифи рисола, ба рисолаи илмии 
пешниҳодгардида ранги дигар мебахшад:
1. Дар саҳифаҳои 3, 5, 14, 16, 19, 22, ва 25 автореферат ғалатҳои имлоӣ ва 
техникӣ мавҷуд аст, ки ислоҳи он, дар доираи талаботи қоидаҳои имлои 
забони тоҷикӣ мебошад ва ба рисолаи мазкур ҳусни дигар мебахшад.
2. Автореферати диссертатсия аз ҷиҳати омода намудани қоидаҳои 
техникӣ наонқадар хуб буда, фосила дар байни онҳо ба назар мерасад. 



ҳамзамон, ҳарфҳои тоҷикии қ, ғ, ҷ, бо чопи кирилӣ оварда шудааст, 
ислоҳ карда шавад.
3. Хуб мешуд, ки дар фаслҳои алоҳидаи автореферати диссертатсия оид 
ба вижагиҳои семантикӣ ва грамматикӣ, шарҳи таърихӣ-этимологӣ ва 
луғавӣ-маъноии гемеронимия оварда мешуд, хуб мешуд.

Ҷойи зикр аст, ки камбудиву нуқсонҳои мазкур характери ҷузъӣ 
дошта, ислоҳшавандаанд ва қимати илмии автореферати диссертатсияро 
кам намекунад.

Дар маҷмӯъ, автореферати диссертатсияи Амирбекзода Назира дар 
мавзуи «Хусусиятҳои семантикӣ ва грамматикии гемеронимияи фазои 
иттилоотии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
филологӣ, аз рӯйи ихтисоси 10.02.01. - Забони тоҷикӣ дуруст, пурра ва 
мукаммал буда, ба талаботи Низомномаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, 
муаллифи он барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз 
рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ сазовор мебошад.
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