
ХУЛОСАИ 
комиссияи экспертии шурои диссертатсионии бИ.КОА-021-и назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба диссертатсияи Исмоилова 
Шамсинисо Чумаевна дар мавзуи «Муродифоти грамматикии ибораҳои 
исмӣ дар забони матбуоги тоҷик (дар мисоли ҳафтаномаи “Адабиёт ва 
санъат”-и солҳои 2010-2016)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илми филололгия аз рӯйи ихтисоси 10.02.01-Забони тоҷикӣ

Диссертатсияи Исмоилова Шамсинисо Ҷумаевна дар мавзуи «Муроди- 
фоти грамматикии ибораҳои исмӣ дар забони матбуоти тоҷик (дар мисоли 
ҳафтаномаи“Адабиёт ва санъат”-и солҳои 2010-2016)» ба таҳқиқи муродифоти 
дастурии ибораҳои исмӣ дар забони матбуот бахшида шудааст.

Воқеан, муҳаққиқ дар муқаддима возеҳу бамаврид таъкид мекунад, 
мавзуи муродифоти грамматикӣ чун яке аз масъалаҳои мубрам ва баҳсноки 
илми услубшиносӣ эътироф гардида, зикр мегардад, ки масъалаи мазкур 
доираи ниҳоят васеъву доманадорро молик аст ва дар шохаҳои гуногуни 
забоншиносӣ омӯҳта мешавад. Омӯзиши ин масъала ва аҳамияти он боз дар он 
зоҳир мегардад, ки муродифоти грамматикӣ танҳо ба масъалаи қолабҳои 
абстракт такя накарда, ба маъноҳои умумии луғавии дарбаргирандаи ин 
қолибҳо низ вобастагӣ доранд.

Таҳқиқи анҷомдодаи унвонҷӯ аз ҷиҳати илмӣ арзишманд буда, аввалин 
маротиба дар он муродифоти грамматикии ибораҳои исмӣ дар забони 
матбуоти тоҷик (дар мисоли ҳафтаномаи “Адабиёт ва санъат”-и солҳои 2010- 
2016) ба таври возеҳ ва хеле муфассал таҳлил карда шудаанд. Дар 
диссертатсия мавзуе мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст, ки ба рушди 
забоншиносӣ ва қисматҳои дохилии он, яъне вожашиносӣ ва наҳвиёт маводи 
муфид дода метавонад.

Навгониҳои таҳқиқ, пеш аз ҳама, бо вижагиҳои хоси худ - таҳлили 
муродифоти наҳвии ибораҳои исмӣ дар забони матбуот дар асоси маводи 
“Адабиёт ва санъат”-и солҳои 2010-2016 мавриди таҳқиқи монографӣ-илмӣ 
қарор гирифта, 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 онҳоро дар 
забони тоҷикӣ муайян карда, андешаҳои муҳаққиқон дар хусуси тобишҳои 
иловагии маъноии дар қолабҳои муродиф ифодашаванда тақвият дода 
шудаанд.

Диссертатсия ба талаботи банди 31-33-и Тартиби додани дараҷаҳои 
илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 
2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад. Диссертатсия аз тарафи 
муаллиф мустақилона навишта шуда, дорои мазмун ва мантиқи ягонаи дохилӣ 

1



мебошад. Натиҷа ва нуктаҳои илмии барои ҳимоя пешниҳодшуда саҳми 
шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳанд.

Мавзуъ ва мазмуни таҳқиқи диссертатсионӣ бо шиносномаи 
диссертатсия барои дарёфти дараҷаи номзади илми филология аз рӯйи 
ихтисоси 10.02.01. - Забони тоҷикӣ мувофиқ мебошад.

Натиҷаҳои асосӣ, хулосаҳои таҳқиқ ва тавсияҳои муаллиф дар 9 мақола, 
ки аз онҳо 5 мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд, 
инъикос ёфта, бо мазмун ва мавзуи диссертатсия бевосита алоқаманд 
мебошанд. Автореферати диссертатсия ва мақолаҳои нашркардаи унвонҷӯ 
фарогири мазмуну муҳтавои диссертатсия мебошанд. Мақолаҳои илмии 
интишорёфтаи муаллиф ва теъдоди маводи чопшуда ба талаботи бандҳои 34 
ва 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ мувофиқат менамоянд.

Дар диссертатсияи Исмоилова Шамсинисо Ҷумаевна истифодаи мавод 
бидуни ишора ба муаллиф ё маъхаз ба назар намерасад. Ин аз риоя шудани 
банди 37-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ гувоҳӣ медиҳад.

Дар хулосаи диссертатсия дастовардҳои таҳқиқ ва моҳияти масъалаҳои 
меҳварӣ зикр ёфта, дурнамои мавзуи кори диссертатсионӣ таъйин шудааст. 
Аҳаммияти таҳқиқ, навгониҳои илмии диссертатсия ва арзиши амалии онро ба 
назар гирифта, комиссияи экспертӣ ба чунин хулоса омад, ки диссертатсияи 
барои дарёфти дараҷаи номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10. 02. 01. 
- Забони тоҷикӣ Исмоилова Шамсинисо Ҷумаевнаро дар мавзуи 
«Муродифоти грамматикии ибораҳои исмӣ дар забони матбуоти тоҷик (дар 
мисоли ҳафтаномаи “Адабиёт ва санъат”-и солҳои 2010-2016) кори таҳқиқии 
анҷомёфта буда, ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад ва онро барои дарёфти 
дараҷаи номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01. - Забони тоҷикӣ 
ба ҳимоя пешниҳод кардан мумкин аст.

Комиссияи экспертӣ дар асоси банди 60-и Тартиби додани дараҷаҳои 
илмӣ пешниҳод менамояд:

1. Диссертатсияи Исмоилова Шамсинисо Ҷумаевна дар мавзуи 
«Муродифоти грамматикии ибораҳои исмӣ дар забони матбуоти тоҷик (дар 
мисоли ҳафтаномаи “Адабиёт ва санъат”-и солҳои 2010-2016) барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илми филололгия аз рӯйи ихтисоси 10.02.01.-Забони 
тоҷикӣ дар ҷаласаи шурои диссертатсионии 6Э.КОА-021-И назди Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон тариқи овоздиҳии ошкоро ба ҳимоя қабул карда шавад.

2. Комиссияи экспертӣ муҳаққиқоии зеринро, ки корҳои илмӣ- 
таҳқиқиашон ба ихтисоси 10.02.01. - Забони тоҷикӣ мувофиқат доранд, ба 
ҳайси муқарризони расмӣ пешниҳод менамояд:
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-Расулов Суҳайлй Мирқозиевич - доктори илми филология, 
профессори кафедраи забони тоҷикии МДТ Донишгоҳи давлатии тиббии 
Тоҷикистон ба номи Абуалӣ Сино;

-Табаров Хайрулло Назарович - номзади илми филология, дотсенти 
кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи славянии Россия - Тоҷикистон;

3. Ба сифати муассисаи пешбар Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи 
Носири Хусрав пешниҳод мешавад.

4. Барои гузоштани эълони ҳимоя, матни диссертатсия ва автореферати 
он дар сомонаҳои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва Комиссияи олии 
аттестатсионии назди 11резиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад.

5. Барои чопи автореферат бо ҳуқуқи дастнавис ва ирсол гардидани он 
ба суроғаҳои таъйиншуда иҷозат дода шавад.

Раиси комиссияи эксперти: 
доктори илми филология, профессор

Аъзои комиссияи экспертй: 
доктори илми филология, профессор, 
узви шурои диссертатсионӣ 

Раҳмонова Н.

Ҳомидов Д.

доктори илми филология, п 
муовини раиси Кумитаи за(

Раҳматуллозода С.

« » соли 2022.

з


