
Тақриз
ба автореферати Амирбекзода Назира дар мавзӯи «Хусусиятҳои семантикй ва 

грамматикии гемеронимияи фазои иттилоотии Тоҷикистон)» барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ (Душанбе, 

2022, 26 с.-тоҷикӣ +50 с.-русӣ)

семантики ва

семантики

Мавриди таҳлил қарор додани хусусиятҳои 

грамматикии гемеронимияи фазои иттилоотии Тоҷикистон аҳамияти 

муҳимми илмиву амалӣ дорад, зеро воситаҳои ахбори омма муҳимтарин 

падидаи таҳаввулоти иҷтимоӣ буда, дар ташаккули афкори ҷомеа нақши 
бориз доранд . Аз ин ҷиҳат мавзуи диссертатсияи номзадии Амирбекзода 

Назира дар мавзӯи «Хусусиятҳои семантикӣ ва грамматикии 

гемеронимияи фазои иттилоотии Тоҷикистон) мубрам ва хеле саривақтӣ 

буда, он метавонад барои равшанӣ андохтан ба вижагиҳои васеъ 
гардидани доираи корбурди исмҳои хос, ошкор сохтани фазои 

ономастикии забони тоҷикӣ ва робитаи байни воҳидҳои ономастикии 
марказӣ ва канорӣ мадад расонад.

Диссертатсия, чунон ки аз мутолиаи он бармеояд, аз муқаддима, се 
боб, хулоса ва феҳристи осори таҳқиқӣ иборат аст.

Муаллиф баъди он ки дар муқаддима дар бораи аҳамияти 
пажуҳишаш, мубрамиву дараҷаи омӯхта шудани масъалаи мазкур, 

обйекти таҳқиқ, навгониву нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда ва м. 
инҳо маълумот медиҳад, бевосита ба таҳлили маводи гирдовардааш рӯ 
меорад.

Боби аввал «Масъалаҳои рушд ва тавсеаи доираи корбурди исмҳои 
хос» унвон дошта (с. 9- 11), аз 6 фасл иборат аст, ки дар онҳо муаллифи 
диссертатсия масъалаҳои назариявии таснифоти исмҳои хос, маънои 

луғавии исмҳои хос, тафовути исмҳои хос аз исмҳои ҷинс, фазо ва 
майдони ономастикӣ, усулҳои номгузорӣ, нақши исмҳои хос дар 
матнҳои публитсистӣ ва адабӣ, вижагиҳои номҳои рекламавӣ ва 
таснифоти номҳои рекламавӣ, гурӯҳҳои маъноии номҳои муассисаҳои 
иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, вазифаҳои номҳои хос дар асари бадеиро мавриди 

омӯзиш қарор додааст.
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ибораҳоро мавриди барраси қарор диҳанд ва бо

66'Таркиби лексики

ва

Боби дуюм «Вижагиҳои семантикӣ - грамматикии гемеронимия дар 
забони тоҷикӣ» номгузорӣ шуда (с. 11- 18), он низ мисли боби нахуст аз 

чор фаслу зерфасл иборат аст ва дар чунин бахшҳо диссертант дар 
наздаш мақсад гузоштааст, ки масъалаҳои мавқеи гемеронимия дар 
байни воҳидҳои дигари исмҳои хос, мақоми ҳуқуқии номҳои расонаҳои 
иттилоотӣ, вижагиҳои маъноӣ ва таркиби сарфии номҳои якҷузъа, 
хелҳои номҳо 

овардани далелҳо ба мақсади худ ноил гардидааст.

Боби сеюм таҳти унвони "ДаркиОи лексикӣ - семантикии 

гемеронимия дар забони тоҷикӣ” (с. 23- 29), аз чор фасл иборат аст, ки 
дар онҳо муаллиф дар заминаи маводи гирдовардааш таърихи 
ташаккули гемеронимияро чун категорияи алоҳидаи исми хос, гурӯҳҳои 
воситаҳои ахбори омма ва номи хоси онҳо, таркиби лугавӣ 
таҳаввулоти номгузорӣ дар даврони нав нишон додааст.

Хулоса (с. 24), фарогири шаш банд буда, дар онҳо Амирбекзода 

Назира натиҷаҳои бадастомадаро аз таҳлили гемеронимияи фазои 
иттилоотии Тоҷикистон зикр намудааст.

Ҳамин тавр, диссертатсияи Амирбекзода Назира таҳқиқоти 
анҷомёфта буда, он метавонад дар оянда ба нуктаҳои мубҳаму 

шубҳаноки яке аз бахшҳои ономастика, яъне гемеронимияи фазои 

иттилоотии Тоҷикистон равшанӣ андозад.

Дар қатори дастовардҳо дар автореферати диссертатсия баъзе 
камбудиҳо дида мешаванд, ки ислоҳи онҳо боиси болоравии ҳусни 

пажуҳиш хоҳад шуд:

1. Дар автореферат ғалатҳои имлоӣ (ниг. с. 5, 12, 22...) мушоҳида

мешаванд.

2. Хуб мешуд, ки муаллиф дар қатори пажуҳишҳои ба ономастикаи 

махоизи хаттӣ бахшидашуда, мақолаву асарҳои профессор М.Н. 

Қосимоваро аниз истифода мебурд.
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муҳтавои

Чунин эродҳо ба сифати пажуҳиш таъсир намерасонанд.
Мақолаҳои нашркардаи муаллиф нашркардаи мазмуну

ва

диссертатсияро инъикос менамоянд.
Диссертатсияи Амирбекзода Назира бо ихтисоси илмии 

интихобнамудаи муаллиф мувофиқат намуда, мавзуи рисола ва мазмуну 

муҳтавои он ба доираи мавзуъ ва масъалаҳои таҳқиқӣ, ки дар 

шиносномаи ихтисоси илмии 10.02.01 - Забони тоҷикӣ таъйин шудаанд, 
комилан мувофиқат мекунад.

Ба ин тариқ, диссертатсияи Амирбекзода Назира дар мавзӯи 

«Хусусиятҳои семантикӣ ва грамматикии гемеронимияи фазои 

иттилоотии Тоҷикистон)» ба талаботи бандҳои 31-35-уми Тартиби 

додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳуқумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз 30-юми июни соли 2021-ум, таҳти №2б7-ум тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ 

буда, муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илми 

филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ аст.

Муқарриз номзади илми филология,

дотсенти қафедраи забон ва адабиёти
тоҷики факултети забонҳои шарқи

Муассисаи давлатии таълимии
«Донишгоҳи давлатии Хуҷанд

ба номи академик Б. Ғафуров» С.Б. Ҷӯраева

Имзои дотсент Ҷӯраева Сарвиноз Бобоқуловнаро тасдиқ мекунам. 
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