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фарҳангиву фарогатии радиои “Тодикистон”» барои дарёфти дарадаи илмии 

номзади илми филология аз руйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тодикй. - 
Душанбе, 2022. - 170 с.

Ҷаҳони имрӯзаро бидуни воситаҳои ахбори омма (ВАО) тасаввур 
кардан гайриимкон аст. Аз ин рӯ забони ВАО ҷузъи муҳимми забони адабй 

ба ҳисоб меравад, яъне дар маҷрои инкишофи забони адабии тоҷик 
рӯзноманигорй равняй нисбатан навест, ки дар ибтидои қарни гузашта ба 
миён омада такмил ёфтааст ва ҳамчун як ҷанбаи хосаи услубиёти забон 
тадриҷан шакл гирифтааст. Дар замони имрӯза воситаҳои ахбори омма на 
танҳо дар таъмини иттилои созанда ба ҷомеа, балки дар таргибу ташаккули 
забони миллй низ нақши муҳим доранд. Инчунин аслиҳаи асосии ВАО низ 

забон мебошад, зеро дар шароити авҷи тараққиёти техникаю технология 

ҳам ҷузъитарин иттилоъро бе забон ба аудитория расондан имконнопазир 
аст. Ба ин маънй забони ВАО баёнгари ҳолати кунунй ва тамоюли 

инкишофи минбаъдаи забони адабй мебошад.

ВАО, барҳақ, аслиҳаи тавонои муборизаи идеологии ҷамъият ба 

шумор рафта, дар таргиби ғояҳои ҳукумат ва ҳизбҳои сиёсй нақши калон 
мебозад. Дар баробари ин барои баланд гардидани донишу маърифат ва 

завқу салиқаи сухандониву сухангустарии мардум хизмати шоёне анҷом 

дода метавонад. Ба ибораи дигар, васоити ахбори умум на танҳо 
муҳимтарин дастгоҳи таргиби афкор ва идеология, балки таргибгари забону 1



фарҳангиву фароғатии радиои 46'

фарҳанги миллй низ мебошанд. Тамоми тағйироту дигаргуниҳое, ки дар 
ҷомеа ба амал меояд, пеш аз ҳама, дар маводи ВАО инъикос мегардад ва ин 
ба забон низ бетаъсир намемонанд. Бинобар ин омӯзиш ва таҳқиқи 
масъалаҳои мухталифи забони ВАО дараҷаи инкишоф ва таҳаввулоти 
лексикию грамматикии забонро муайян мекунад.

Дар давоми мавҷудияти ВАО забони он дар маркази таваҷҷуҳи 

муҳаққиқон қарор дошта бошад ҳам, таҳқиқоти дар ин самт анҷомёфта 
бештар ба забони матбуот ҳамчун шакли классикии ВАО тааллуқ дорад. 
Дар бораи забони воситаҳои ахбори электронй, махсусан радио, дар 
забоншиносии муосири тоҷик қайдҳои ҷудогона мавҷуд бошанд ҳам, то ба 

ҳол таҳқиқоти мукаммали илмй анҷом дода нашудааст, аз ин рӯ таҳқиқи 

мавзуи «Хусусиятҳои савтй ва лутавию фразеологии матни барномаҳои 

Тоҷикистон”» аз тарафи Мансурова 
Моҳчеҳра Абдусаломова кори ниҳоят муҳим ва икдоми шоиста ба ҳисоб 
меравад. Таҳқиқоти илмй аз он ҷиҳат муҳимму мубрам ба ҳисоб меравад, ки 
муаллифи рисола бори аввал бо назари ба худ хос хусусиятҳои савтй ва 

лугавию фразеологии матни барномаҳои фарҳангии радиои «Тоҷикистон»- 

ро мавриди таҳлилу баррасй қарор додааст. Таҳқиқоти анҷомёфта боз аз он 
ҷиҳат муҳим аст, ки минбаъд барои анҷом додани таҳқиқотҳои густурда дар 
самти омӯзиши паҳлуҳои мухталифи забон ва услуби барномаҳои 

мухталифи шабакаҳои радио заминай мусоид фароҳам меорад.
Муҳтавои кори диссертатсионй аз муқаддима, се боби таҳқиқй ва 

хулосаву феҳристи адабиёт иборат буда, дар ҳаҷми 170 саҳифаи чопи 
компютерй омода гардидааст. Дар муқаддима мубрамии мавзуи таҳқиқ, 

дараҷаи омӯзиши он муайян, мақсаду вазифаҳои таҳқиқ муқаррар, 

методология ва методҳои таҳқиқ, аҳаммияти назарй ва амалии таҳқиқ баён, 

манбаъҳо ва заминаҳои тадқиқот тавсиф карда шудаанд. Нуктаҳои ба ҳимоя 
пешниҳодшаванда ба таври мушаххас дарҷ гардидаанд. Дар бораи объекту 
предмети таҳқиқ, асосҳои назариву методологии таҳқиқ, навгонии илмй дар 

таҳқиқ, тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ, сохтор ва ҳаҷми диссертатсия ба 

таври мухтасар маълумот дода шудааст.2



Боби аввали рисола «Барномаҳои фархангиву фарогатии радиои 

«Тоҷикистон» ва хусусиятҳои савтии он» унвон дошта, ду фаслро дар бар 
мегирад. Фасли аввали он - «Аз таърихи ташаккули барномахои фархангиву 
фарогатй», дар бораи таърихи ташаккули барномахои фархангиву фарогатй 
ба таври мухтасар маълумот медихад. Дар иртибот ба мархилахои 
ташаккули радиои «Тоҷикистон» барномахои идораи фархангиву 

фарогатии он ба панҷ давра гурӯхбандӣ шуда, хусусиятхои хар давра ба 
таври мухтасар зикр гардидааст. Нақши чунин барномахо на танхо дар боло 
рафтани сатхи маънавиёти ҷомеа, балки пешрафти худшиносии миллй низ 
мухим арзёбй карда мешавад.

Дар фасли дуюми боби якум хусусиятхои савтии матни барномахои 
фархангиву фарогатии радио мавриди баррасй қарор дода шудааст. Ба 
ақидаи мухаққиқ, баъзе падидахои овозие, ки дар матни барномахои 
фархангии радиои «Тоҷикистон» ба назар мерасанд, хамчун воситахои 
муассири овозй барои хушохангу таъсирбаш гардидани забони барномахо 

хизмат кардаанд, қисми дигари чунин падидахои овозй талаффузи гӯяндаро 

душвор намудаанд. Аз ҷумла, аз тарафи диссертант пайихам омадани 
хамсадохои якхела ва аз нигохи махраҷи овозй наздик, аллитератсия, 
ассонанс, кохиш ва монандшавии овозхо, тагйироти гуногуни таркиби 
овозии калима барин падидахои фонетикй мавриди баррасй гардида, ба 

истифодаи калимахои хамоханг дар матни гуфторхои фархангии радио низ 

таваҷҷух зохир карда шудааст. Азбаски барномахои радио шифохй садо 
медиханд, дар рисола хамчунин мавқеи оханги гуфтор ё интонатсия, 

талаффузи дуруст, наво ё талафффузи хиҷохои алохидаи калимахо бо савту 
оханги муайян, қувваи овоз, суръати нутқ, лахни садо, мавқеи задай калима 

дар гуфтору барномахои радио мавриди баррасй қарор дода шудааст. Аз 

баррасии масъалахои боби якум муаллифи рисола ба чунин хулоса меояд, ки 

падидахои овозй дар холати интихоби дурусти вохидхои лексикй хамчун 
воситаи муассири баён хизмат намуда, дар акси хол боиси халалдор 
гардидани хусни баён мешаванд.
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вобаста мебошад. Дар ин замина истифодаи

Боби дуюми диссертатсия - «Хусусиятҳои услубии воҳидҳои луғавӣ ва 
фразеологй дар матни барномаҳои фарҳангиву фарогатии радиои 

Тодикистон”» аз се зерфасл иборат буда, фасли дуюми он дар навбати худ 
панд зерфаслро дар бар мегирад. Дар фасли аввали боби дуюм «Забони ВАО 
ҳамчун ҷузъи муҳимми забони адабй» баррасй гардидааст. Омезиши 
унсурҳои хабаррасонй ва таъсиррасонй хусусияти асосии забони ВАО 

дониста мешавад, ки ин хусусият аз бисер ҷиҳат ба интихоби воҳидҳои 
забон ва услуби баён 
реалияҳои гуногун, лексикаи гуфтугӯйй, воҳидҳои фразеологии образнок, 
корбурди санъатҳои бадеиву категорияҳои семантикй муҳим дониста 
мешавад. Нақши воҳидҳои забон ва нутқи солим барои ифодаи мақсаду 

мароми журналисти радио назаррас арзёбй гардидааст. Ба андешаи 

муаллифи рисола, тамоми галатҳое, ки дар забони ВАО, махсусан дар 
забони барномаҳои радио, ба вуҷуд меоянд, аз надонистани забон cap 
мезананд.

Фасли дуюми ин боб ба таркиби лугавии матни барномаҳои радио 
ихтисос дода шудааст. Дар заминай таҳқиқоти муҳаққиқи рус Т. Г. 
Добросклонская аломатҳои умумие, ки ба забони ВАО хос мебошанд, 
номбар гардидаанд. Чунон ки худи муҳаққиқ қайд менамояд, ки забони 

рӯзномаву маҷаллаҳоро таҳқиқ намудан, назорат кардан ва баҳо додан 
имконпазир аст, зеро он дар шакли хаттй ифода меёбад, аммо барномаҳои 

радиолу телевизион умри нисбатан «кӯтоҳ» доранд, аз ин рӯ дар бораи 

забон ва услуби ин барномаҳо сухан рондан душвор мебошад. Бо вуҷуди ин 
метавон гуфт, ки муҳаққиқ аз ухдаи иҷрои вазифаи дар наздаш гузошташуда 
баромадааст. j

Дар панҷ зерфасли фасли дуюми боби дуюми рисола калимаҳои 

асливу иқибосй, лексикаи умумиистеъмол, вожаҳои адабии китобй, мавқеи 
калимаҳои гуфтугӯйй, калимаҳои куҳна ва таърихй дар матни барномаҳои 
фарҳангиву фарогатии радиои «Тодикистон» баррасй гардидаанд. Аз думла, 

нақши калимаҳои аслй дар калимасозй, дар офаридани маъно, воҳидҳои 

фразеологй ва ифодаҳои мадозй назаррас арзёбй гардидааст. Вожаҳои 
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газаштаи

матни

иқтибосии матни барномаҳои фарҳангию фароғатии радио ба ду гурӯҳ - 
иқтибсоти арабй ва иқтибосоти рӯсӣ-байналмилалӣ тасниф гардида 
мавриди баррасй қарор дода шудаанд. Нақши калимаҳои умумиистеъмол 
дар таъмини рангинбаёнй ва нақши калимаҳои адабии китобй дар 
образнокй, таъмини салосату назокат ва таъсирнокии матни барномаҳои 

фарҳангиву фарогатии радио муҳим арзёбй гардидаанд. Ҳамчунин таъкид 
карда мешавад, ки калимаҳои гуфтугӯйии гайримеъёрй, одатан, аз забони 

мусоҳибон ва калимаҳои куҳна ва таърихй ҳангоми ба ҳодисаву воқеаҳои 
дури таърихй рӯй овардани рӯзноманигорон истифода 

гардидаанд.

Дар фасли сеюми боби дуюм хусусиятҳои услубии воҳидҳои 

фразеологии матни барномаҳои фарҳангию фарогатй баррасй гардидаанд. 
Муаллифи рисола дар баробари нақши воҳидҳои фразеологй барои 
таъмини образнокию таъсирбахшии сухан ҳамчунин нуқсонҳои истеъмоли 
ин Гуна воситаҳои муассири баёнро низ нишон дода, роҳҳои ислоҳи 

нуқсонҳоро баён намудааст. Корбурди нодурусти воҳидҳои фразеологиро ба 
надонистани меъёри истифодаи чунин воҳидҳои забон вобаста донистааст.

Боби сеюми диссертатсия «Категорияҳои семантикй дар 

барномаҳои фарҳангиву фарогатии радиои “Тодикистон”» унвон дошта, се 
фаслро дар бар мегирад. Дар фаслҳои ин боб мутаносибан калимаҳои 
серрмаъно ва наздикталаффуз, хусусиятҳои услубии муродифот, ҳамчунин 

мавқеи калимаҳои муқобилмаъно дар матни барномаҳои фарҳангию 
фарогатии радио баррасй гардидааст. Нақши калимаҳои сермаъно барои 

ифодаи ҳолатҳои эҳсосй муҳим ва мавқеи онҳо барои пуробурангу 

дилнишин гардидани барномаҳои фарҳангию фарогатии радио назаррас 
баён карда шудааст. Аз баррасиҳои муаллиф аён аст, ки истифодаи 

муродифоти лугавй барои худдорй аз такрори ноҷо, дақиқу дуруст ифода 

кардани матлаб ва корбурди вожаҳои муқобилмаъно барои ба ҳам зид 
гузоштани ҳодисаву воқеаҳо ва ба вуҷуд овардани таззоди бадей ва 

барҷаставу таъсирбахш баён намудани фикр ниҳоят муҳим мебошад. 

Муаллиф зимни таҳлили мисолҳо аз барномаҳои радио ғалатҳои 5



мухталифи таркиби мисолҳоро низ нишон дода, роҳҳои ислоҳи ғалатҳоро 
низ пешниҳод менамояд, ки ин хусусияти амалй доштани таҳқиқоти 
илмиро нишон медиҳад.

Хулосаҳои муаллиф, ки дар 13 банд оварда шудаанд, асосан, 
натиҷаҳои таҳиқоти анҷомёфтаро баён менамоянд. Тавсияҳо оид ба 
истифодаи натиҷаҳои амалии таҳқиқот дар 5 банди алоҳида оварда 
шудаанд. Афтореферати диссертатсия мазмуну мундариҷаи мухтасари онро 
баён менамояд. Варианти русии автореферат бо варианти тоҷикии он 

мувофиқ мебошад. Мақолаҳои чопнамудаи муаллифи диссертатсия, ки 
теъдодашон 8-то буда, 4-тои он дар маҷаллаҳои илмии тақризшаванда ба 
табъ расидаанд, ба мазмуну мундариҷаи кори илмй мутобиқат мекунанд. 

Рӯйхати адабиёти илмй, асосан, мувофиқи талабот оварда шудааст.

Дар умум, диссертатсияи Мансурова Моҳчеҳра Абдусаломовна дар 
мавзуи «Хусусиятҳои савтй ва лутавию фразеологии матни барномаҳои 
фарҳангиву фарогатии радиои “Тодикистон”» кори илмии анҷомёфта буда, 
ҷанбаи қавии назариву амалй дорад, ки ин баёнгари дарки паҳлуҳои 

мухталифи кори илмй аз тарафи муҳаққиқ мебошад. Бо боварй метавон 

гуфт, ки кори диссертатсионии Мансурова Моҳчеҳра Абдусаломовна 
дастоварди хуб дар соҳаи медиалингвистика ба ҳисоб рафта, барои таҳқиқи 
минбаъдаи хусусиятҳои забониву услубии васоити электронии ахбор 

заминай мусоид фароҳам меорад. Бо вуҷуди дастовардҳои зиёд дар кори 

илмй баъзе камбудиҳо ба назар мерасанд, ки зикри онҳо барои беҳтар 
гардидани мазмуну мундариҷа ва сифати таҳқиқотҳои минбаъдаи муаллиф 

аз манфиат холй нахоҳад буд;
1. Фасли дуюми боби якумро шояд «Баъзе хусусиятҳои савтии матни 

барномаҳои фарҳангиву фарогатй» номидан дурусттар бошад, зеро тамоми 

хусусиятҳои савтии барномаҳои фарҳангиву фароғатиро дар як фасли кори 
илмй фаро гирифтан амалан гайриимкон мебошад.

2. Ду фасли боби якуми рисола бо хулосаҳои мушаххас ҷамъбаст 

гардидааст, аммо аз фаслу зерфаслҳои ду боби минбаъда ба таври умумй 

хулоса бароварда шудааст. Хуб мешуд, ки ҳар фаслу зерфасли рисола бо 6



хулосаҳои умумӣ ҷамъбаст мегардиду хулосаҳои мушаххас дар охир оварда 
мешуданд.

3. Азбаски як хусусияти калимаҳои аслии забони тоҷикӣ сермаъной 
мебошад, нақши чунин вожаҳо дар рангину шуниданй гардидани 
барномаҳои фарҳангию фарогатии радио назаррас мебошад. Чунин нақши 
калимаҳо аз тарафи муҳаққиқи рисола ак андоза сатҳй нишон дода шудааст.

4. Хуб мешуд, ба ҷойи истилоҳи «иқтибосоти русӣ-байналмилалӣ», ки 
дар замони шуравй роиҷ гардида буд, истилоҳи нисбатан замонавии 
«иқтибосоти русию аврупой» ба кор бурда шавад.

5. Фасли калимаҳои гуфтугӯйй нисбатан сатҳй баромадааст, ҳол он ки 

нақши чунин калимаҳоро дар фардй кунондани нутқи мусоҳибон хубтар 
нишон додан имконпазир буд. Хулосаи охири ин фасл низ умумй мебошад.

6. Аз мавқеи категорияҳои семантикии муродифоти лугавй калимаҳои 
зидмаъно дар қимати хулоса ба таври илмй ва мушаххас натиҷагирй карда 
нашудааст, ҳол он ки нақши чунин категорияҳои семантикй барои 
таъсирбахш гардидани барномаҳои радио калон мебошад.

1. Он барномаҳои фарҳангиву фарогатии радиои «Тоҷикистон», ки дар 

кори илмй истифода гардидаанд, дар фаҳристи адабиёти рисола ҳамчун 
сарчашма оварда нашудаанд.

8. Дар рисолаи илмй аҳёнан галатҳои имлой, аломатҳои китобат ва 

услубй ба назар мерасанд (саҳ. 7, 9,10, 66 ва гайра).

Дар маҷмуъ, эродҳои баёнгардида хусусияти тавсиявй дошта, 

ислоҳшавандаанд, ба беҳтар гардидани мазмуну мундариҷаи диссертатсия 

мусоидат менамояд ва ҳаргиз моҳияту арзиши илмй ва дастоварду 

комёбиҳои унвонҷӯро коста намегардонанд. Диссертатсияи Мансурова 

Моҳчеҳра Абдусаломовна дар мавзуи «Хусусиятҳои савтй ва лугавию 

фразеологии матни барномаҳои фархангиву фарогатии радиои “Тоҷикистон”» 

таҳқиқоти анҷомёфтаи илмй ба ҳисоб рафта, ба талаботи бандҳои 31-33-и 

Тартиби додани дараҷаи илмй, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, № 267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ 
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мебошад ва муаллифи он сазовори дарёфти дарадаи илмии номзади илми 
филология аз руйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тодикй аст.

Диссертатсия дар даласаи кафедраи забони тодикии Донишгоҳи 

славянин Россия ва Тодикистон муҳокима гардида, тақриз бо қарори № 4 аз 

25 ноябри соли 2022 тасдиқ карда шудааст. Дар даласа 10 нафар аъзои 

кафедра иштирок доштанд. Натидаи овоздиҳӣ: «тарафдор» 

«муқобил» - нест, «бетараф» 

2022.

10 нафар, 

нест, суратҷаласаи № 4, аз «25» ноябри соли

Раиси ҷаласа:
мудири кафедраи забони тоҷикии 
Донишгоҳи славянин Россия ва Тодикистон, 
номзади илми филология, дотсент

*?

Телефон (дастй): 003333484
Почтаи электронй: zulaikho-1970@mail.ru

Эксперт:
номзади илми филология, муаллими 
калони кафедраи забони тодикии 
Донишгоҳи славянин Россия ва Тодикистон 9^

Телефон (дастй): 9Х15%111%
Почтаи электронй: amloev@mail.ru

Котиби илмии ҷаласа:
номзади илми филология, дотсенти
кафедраи забони тоҷикии
Донишгоҳи славянин Россия ва Тодикистон

Сайфуллоева Зулайхо
Абдулҳамидовна

Амлоев Аминдон 
Ятимович

Радабова Равно
Раҳматовна

Имзои дотсентон З.А. Сайфуллоева, Р.Р. Радабова 
ва муаллими калон А.Я. Амлоее^^^а^^
Сардори Раёсати кадрҳои 
Россия ва Тодикистон

менамоям:
НИИ

ТКАДР
Рахимов Абдулҳамид 

Абдубасирович
15»

Нишони: 734000, Ҷумҳурии 
ш.Душанбе, кучаи М. Турсунзд:
Тел.: (+992) 31 221-35-50; Факс: (+992) 37 221-35-50.
E-mail: p.rektora@mail.ru, https://www.rtsu.tj8
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