
«Тасдиқ мекунам»:

ХУЛОСАИ ШУРОИ ОЛИМОНИ ФАКУЛТЕТИ ЖУРНАЛИСТИКА 

ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

Дйссертатсияи Исмоилова Шамсинисо таҳти унвони Муродифоти 

грамматикии ибораҳои исмӣ дар забони матбуоти тоҷик (дар мисоли 
ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат» солҳои (2010-2016)»барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - 

Забони тоҷикӣ мебошад. Диссертатсия дар кафедраи услубшиносӣ ва 

таҳрири адабӣ Донишгоҳи миллии Тоҷикистон анҷом дода шудааст.

Роҳбари илмӣ: Мирзоева Матлюба Ҷаҳонгировна - доктори илмҳои 
филология, профессори кафедраи услубшиносӣ ва таҳрири адабии Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон.

Диссертатсияи дар ҷаласаи кафедраи услубшиносӣ ва таҳрири 

адабии факултети журналистикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

муҳокима ва барои ҳимоя пешниҳод гардидааст (суратҷаласаи №2; аз 

27.10.2017)

Шурои олимони факултети журналистика диссертатсияи Исмоилова 

Шамсинисо дар мавзуи “Муродифоти грамматикии ибораҳои исмӣ дар 
забони матбуоти тоҷик (дар мисоли ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат» солҳои 

(2010-2016)” бо ширкати муқарризон - доктори илми филология, дотсент 

Ғаффоров Абдушукур ва номзади илми филология, дотсент Камолов 

Хуршед муҳокима намуданд.

Баромад карданд:
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1. Профессор Ғаффоров Абдушукур баромад намуда, қайд намуд, 

ки мавзуи интихобшуда актуалӣ ва ҷавобгӯйи талаботи замон мебошад, 

зеро дар мавзуи мазкур муродифоти грамматикии ибораҳои исмӣ таҳқиқу 

баррасӣ шуда, андешаҳои судманд баён гардидааст. Муҳаққиқ таъкид 

намудааст, ки таҳқиқи ин мавзуъ дар ҳалли масъалаҳои наҳвию услубии 

забони адабии тоҷикӣ маводи муфид дода метавонад. Дар рисолаи 

тақризшаванда дар баробари комёбию муваффақиятҳои фаровони илмӣ 

баъзе камбудиҳо низ ба назар мерасанд, ки зикри онҳо барои беҳтар 

шудани сифати рисола дар мавриди корҳои минбаъда ва чопи он аз 
манфиат холӣ нест. Чунин иштибоҳҳо ҷузъӣ буда, ҳаргиз боиси паст 
гардидани арзиши рисола шуда наметавонанд ва онҳо ислоҳшавандаанд.

Сохтор ва муҳтавои автореферат бо рисола мувофиқати комил 
дошта, он ва мақолаҳои банашррасонидаи муаллиф мазмуну муҳтавои 

диссертатсияро пурра инъикос менамоянд.
Дар маҷмуъ, диссертатсияи Исмоилова Шамсинисо таҳти унвони 

“Муродифоти грамматикии ибораҳои исмӣ дар забони матбуоти тоҷик 
(дар мисоли ҳафтаномаи “Адабиёт ва санъат” (2010 - 2016)” мутобиқ ба 

талаботи КОА - и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавриди 
таълифи рисолаҳои номзадӣ буда, муаллифи он сазовори соҳиб гардидан 

ба дараҷаи номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10. 02. 01 - Забони 
тоҷикӣ аст.

2. Номзади илми филология, дотсент Камолов Хуршед баромад 

карда, аз ҷумла таъкид намуд:

Рисолаи мавриди назар, ки аз ҷониби унвонҷӯ Исмоилова Ш. анҷом 

дода шудааст, ба мавзуи хеле муҳим ва таҳқиқнашуда - хусусиятҳои 

грамматикӣ ва услубии ибораҳои забони тоҷикӣ бахшида шудааст. 

Муаллифи рисола мавзуи интихобшударо дар доираи ду боб ва нуҳ фасл 

ҷамъбаст намудааст. Дар бобҳои рисола ӯ ибораҳои исмиро ба таври 

густурда мавриди таҳлилу баррасӣ қарор додааст.
Дар рисолаи тақризшаванда дар баробари комёбию 

муваффақиятҳои илмӣ баъзе камбудиҳо низ ба назар мерасанд. Бояд гуфт, 
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ки эродҳои мазкур арзиши илмии диссертатсияро зиёд коҳиш намедиҳанд 
ва зуд ислоҳшавандаанд. Диссертатсияи Исмоилова Ш.Ҷ таҳти унвони 
“Муродифоти грамматикии ибораҳои исмӣ дар забони матбуоти тоҷик 
”(дар мисоли “Адабиёт санъат” солҳои 2010- 2016) дар маҷмуъ таҳқиқоти 
анҷомёфта аст, ба талаботи Низомномаи намунавӣ оид ба Шурои 
диссертатсионӣ ва тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ, ки 

бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.11. 2016№505 тасдиқ 
шудааст, ҷавобгӯй мебошад ва муаллиф барои дарёфти дараҷаи номзади 
илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02 .01-Забони - тоҷикӣ сазовор аст.

Баромади муқарризони холис - доктори илми филология, дотсенти 
кафедраи забон ва адабиёти тоҷики ДДОТ Ғаффоров А.О. ва номзади 
илми фйлология, дотсенти кафедраи таърихи забон ва типологияи ДМТ 
Камолзода X. М.-ро шунида, Шурои олимони факултети журналистика 

доир ба ҳусну қубҳи илмии диссертатсияи Исмоилова Ш. Ҷ. ба чунин 

хулоса омад:

Диссертатсия ба мавзуи хеле муҳим ва таҳқиқнашудаи илми 

забоншиносӣ бахшида шудааст. Воқеан, муҳаққиқ возеҳу бамаврид таъкид 

мекунад, ки дар ҳар яке аз навъҳои ибораҳои исмии забони матбуоти тоҷик 

қолабҳои гуногуни наҳвиро мушоҳида намудан мумкин аст. Муҳаққиқ 

қайд мекунад, ки сайқал додани малакаҳои баёни як фикр дар қолабҳои 
гуногуни сохторӣ ба шахс имкон медиҳад, ки дар ҳолатҳои гуногун аз 
имконоти мувофиқи забонӣ истифода барад.

Диссертант барои ба мақсаду ҳадафҳои худ ноил шудан ҳаллу фасли 

вазифаҳои зеринро муҳим мешуморад:
- масъалаи омӯзиши муродифоти ибораҳо дар забоншиносии тоҷик;
- муродифоти ибораҳои изофӣ ва ҳамроҳии исмӣ дар забони матбуот;

- махсусиятҳои ҳаммаъноии ибораҳои изофӣ ва ҳамроҳӣ дар забони 

матбуот;
- муродифоти ибораҳои пешояндӣ дар забони ҳафтанома;
- муродифоти ибораҳои пасояндӣ дар забони матбуот;
- масъалаи муродифот ва муодилҳо дар мисоли ибораҳо дар саҳифаҳои 

ҳафтанома;
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- сарҳад ва зинаҳои муродифоти ибораҳо;
- унсурҳои ҳаммаъно ва нақши онҳо дар муайян кардани ибораҳои 

муродифшаванда;
- нақши воситаҳои грамматикӣ ва шаклҳои феълӣ дар ташаккули 

муродифоти ибораҳо;
- тобишҳои иловагии маъно ва таъсири он ба муродифот.

Навгонии иилмии таҳқиқ. Дар диссертатсия бори нахуст муродифоти 
наҳвии ибораҳои исмӣ дар забони матбуот мавриди таҳқиқи монографӣ 

қарор гирифтааст. Дар он муродифоти ибораҳои исмӣ бо навъҳои 
гуногуни алоқа, сарҳади муродифот ва ҳодисаҳои ба он монанд ҷудо карда 
шудаанд. Масъалаи муносибатҳои гуногуни маъноию грамматикӣ ва 
роҳҳои ифодаи онҳо дар забони тоҷикӣ муайян карда, андешаҳои 
муҳаққиқон дар хусуси тобишҳои иловагии маъноии дар қолабҳои 

муродиф ифодашаванда тақвият додашудаанд.
Аҳамияти назариявию амалии таҳқиқот. Таҳқиқоти мазкур дар 

омӯзиш ва таҳлили минбаъдаи масъалаҳои муносибатҳои маъноию 

грамматикӣ дар зинаи ибора, таҳаввулот ва ҷараёни инкишофи минбаъдаи 
наҳвии забон, таълими фанни забони адабии тоҷик дар макотиби миёна ва 

олӣ, таълими забони тоҷикӣ ба ҳавасмандони забони тоҷикӣ 
(ғайритоҷикон), масъалаҳои омӯзиш, таҳқиқу таълими услубшиносӣ ва 
таҳрири адабӣ мусоидат намуда, маводи таҳлил намудаи муҳаққиқ дар 
таҳияи китобу дастурҳои таълимӣ, гузаронидани курсу семинарҳои махсус 

ба таври васеъ истифода шуда метавонанд.
Нуктаҳои асосие, ки ба ҳимоя пешниҳод мешавад.
Таҳқиқ ва баррасии масъалаҳои муродифоти ибораҳои исмӣ дар 

«Адабиёт ва санъат» нишон медиҳанд, ки осори бадеӣ, публитсистӣ ва 

шифоҳӣ ҳамчун хазинаи инкишофи забони адабӣ хизмат мекунанд. 
Таҳлили бевоситаи маводи ҷамъовардашуда хусусиятҳои гуногуни 
муродифоти ибораҳои исмиро нишон медиҳанд, ки барҷастатарини онҳоро 

ба ин тарз дидан мумкин аст:
- имконияти муродифшавии ибораҳои изофии исмӣ бо ибораҳои 

ҳамроҳӣ ва васеъ аст;
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- ибораҳои пасояндии исмӣ имкониятҳои муродифшавиро бо қолабҳои 

дигари ибораҳои исмӣ доранд;
- дар муродифшавии ибораҳо унсурҳои ҳаммаъно (воситаҳои 

грамматикӣ) нақши асосӣ мебозанд ва бунёди муродифоти ибораҳоро 
ташкил медиҳанд;

- тобишҳои маъноӣ дар қолабҳои муродиф ба назар мерасанд;
- дар муайян намудани сарҳад ва шарти муродиф нақши воситаҳои 

грамматикӣ, шаклҳои феълӣ муҳим аст;
- ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат» нишондиҳандаи имкониятҳои 

граммматикии забони адабии муосири тоҷикӣ аст.
Муҳтавои мавзӯи диссертатсия дар 6 мақолаи илмӣ, ки дар 

маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти ҶТ ба табъ расидаанд, инъикос ёфтааст:
1. Исмоилова, Ш.Ҷ. Муродифоти ибораҳои исмӣ бо пешоянди «барои» / 
Ш. Ҷ. Исмоилова. - Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, № 4/9 [185]. - 

Душанбе: Сино, 2015. - С. 25 - 29.
2. Исмоилова, Ш.Ҷ. Муродифоти ибораҳои исмӣ бо пешояндҳои таркибӣ / 

Ш. Ҷ. Исмоилова. - Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, № 4/7 [217]. - 

Душанбе: Сино, 2016. - С. 92-95.
3. Исмоилова, Ш.Ҷ. Чанд мулоҳизаҳо дар бораи роҳҳои ифодаи макон дар 
қолаби ибораҳои исмӣ / Ш.Ҷ. Исмоилова. - Паёми Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон, № 4/3. - Душанбе: Сино, 2017. - С. 103-105.

4. Исмоилова, Ш.Ҷ. Мулоҳизаҳо доир ба муродифоти ибораҳои изофӣ / 
Ш.Ҷ. Исмоилова. - Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, № 4/5. - 

Душанбе: Сино, 2017. - С. 39-42.

Автореферати диссертатсия ва мақолаҳои ба табъ расонидаи 

муҳаққиқ муҳтавои диссертатсияро комилан инъикос менамоянд.

Вобаста ба дастовардҳои зикршуда, Шурои олимони факултети 

филология бо қарори №7, аз таърихи 30.02.2022диссертатсияи номзадии 
Исмоилова Шамсинисо Ҷумаевна зери унвони мавзуи “Муродифоти 
грамматикии ибораҳои исмӣ дар забони матбуоти тоҷик (дар мисоли 
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ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат» солҳои (2010-2016) кори муҳиму 

арзишманд арзёбӣ намуда, онро комилан анҷомёфта меҳисобад.
Диссертатсия ба талаботи корҳои илмӣ ҷавобгӯ буда, онро метавон ба 

баррасии Шурои диссертатсионии 6Э.КОА-021 барои дарёфти дараҷаи 

илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ 

тавсия намуд.
Иштирок доштанд: 17 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» - 17 нафар, 

«зид» - нест, «бетараф» - нест. Суратмаҷлиси №6, аз 4-уми феврали соли 2022.

Раиси Шурои олимон, 

доктори илми филология, 
дотсент Қутбиддинов А.

Муқарризон: 

доктори илми филология, 

дотсент кафедраи назария 

ва амалияи забоншиносии
ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ Ғаффоров А.О.

Номзади илми 

филология, дотсенти кафедраи 

таърихи забон ва типологияи ДМТ, 
Камолзода X. М.

Котиби Шуро, 

муаллими калон Қурбонов И.

Имзои д.и.ф. дотсент А. 
тасдиқ менамоям.
Сардори РК ва КМ ДМТ Тавқиев Э.Ш.
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