
ТАҚРИЗИ
муқарризи расмии дуюм ба диссертатсия ва автореферати Мансурова 
Моҳчеҳра Абдусаломовна дар мавзуи «Хусусиятҳои савтй ва луғавию 
фразеологии барномаҳои фархангиву фарогатии радиои “Тоҷикистон”» 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 
10.02.01. - Забони тоҷикй

ки тамоми

Мусаллам аст, ки пас аз мақоми давлатй гирифтани забони тоҷикӣ 

ва соҳибистиқлолии кишвари маҳбубамон забони тоҷикй ба марҳилаи 

нави рушд ворид гардид. Дар ин давра дар фазой иттилоотии 

Тоҷикистон расонаҳои хабарии давлативу гайридавлатии зиёде падид 

омаданд, ки тамоми ҳодисаву рӯйдодҳои ҷомеаву оламро бо 

махсусиятҳои хеш инъикос менамуданд. Барои ҳар чи нишонрас ва дақиқ 

ифода гардидани матлаб журналистон аз миёни воситаҳои забон 
мувофиктар ва саҳеҳтарашро интихоб ва истифода менамуданд ва ба ин 

васила дар рушди забони милли накши муассир мегузоштанд. Ба ифодаи 
дигар, ВАО яке аз барандагони асосии забони миллй дар марҳилаи 

муосир ба ҳисоб мераванд. Аз ин нуқтаи назар забони ВАО бояд асил ва 
бенуқсон бошад.

Дар забоншиносии тоҷик омӯзиш ва таҳқиқи забон ва услуби 

воситаҳои ахбори омма (ВАО) ҳанӯз аз солҳои 20-30-юми асри XX дар 

сатҳи матбуот шуруъ гардид. Олимону муҳаққиқони тоҷик ба таҳқиқи 

масъалаҳои мухталифи забони матбуоти тоҷик рӯй оварданд, ки ин 

анъана имрӯзҳо низ идома дорад. Дар ин ҷода хидмати зиёиёни маъруфи 

ТОҶИК аз кабили устод Айнй, М. Юсуфзода, Т. Зеҳнй, Р. Ҳошим, Н. 

Маъсумй, М.Ш. Бухорой, О. Исматй, Ш. Рустамов, Т. Бердиева, М.Н. 

Қосимова, Б. Камолиддинов, Ӯ. Холиқназар, Р. Ваҳҳобзода, М.Ҷ. 

Мирзоева, М.Р. Ҷӯраева, М.М. Мирзоева ва дигаронро зикр кардан 

бамаврид мебошад.

Муҳакқиқони соҳа огоҳанд, ки аввалин таҳқиқоти монографй дар 

забоншиносии тоҷик дойр ба омӯзиш ва таҳқиқи илмии забони ВАО ба
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66Ғалат менависем”-и

Баъзе нуқсонҳои66 66

қалами Турдихон Бердиева мансуб мебошад. Мавсуф соли 1969 бо номи 

Иқтибосоти арабӣ дар забони тоҷикӣ” (дар асоси метариалҳои 

матбуОти солҳои 20-ум) таҳқиқоти мукаммалро ба анҷом расонидааст, ки 
баъдан он дар шакли монография ба табъ расидааст. Як хусусияти 

муҳимми ин таҳқиқот дар он аст, ки вожаҳои арабй тавассути усули 

оморй дар забони матбуоти солҳои 20-ум ва забони матбуоти солҳои 

шастум баррасй гардидаанд.

Дойр ба масъалаҳои гуногуни тарҷума, забон ва услуби ВАО 

асарҳои мондагору хонданй ба монанди “Ҳар сухан ҷоеву ҳар нукта 

мақоме дорад”-и М.Ш.Бухорой, “Сухан бояд ба дониш дарҷ кардан”-и 

М.Н.Қосимова, “Сухан аз баҳри дигарон гӯянд” ва “Меъёри забони 

адабй ва забони матбуот”-и Б.Камолиддинов, 

Ӯ.Холиқназар, “Дуруст бинависем”-и Р.Ваҳҳоб, 

тарҷума дар матбуот”-и М.Ҷ. Мирзоева ва гайра ба нашр расиданд, ки 

то андозае пеши роҳи як қатор галату нуқсонҳоро гирифтанд. Инҷониб 

бар ин назарем, ки боз ба нашр расидани чунин асарҳо ба манфиати кор 

хоҳад буд, зеро забони ВАО, хусусан радио ва телевизион, баёнгари 

ҳолати кунунии забони зиндаи нутқи шифоҳй мебошад. Диссертатсияи 

Мансурова М.А дар мавзуи «Хусусиятҳои савтй ва лугавию фразеологии 
матни барномаҳои фархангиву фарогатии радиои “Тоҷикистон”» аз 

нахустин рисолаҳои илмие мебошад, ки дар он масъалаҳои савтиёт, 
ҷанбаи лугавй ва фразеологии забони тоҷикӣ дар заминай матни 

барномаҳои радио баррасй мегардад.

Маълум аст, ки забони ВАО инъикоскунандаи забони адабй ва 

таргибгари он ба шумор меравад. Забони барномахои радио зинда буда 

тавассути нутқи шифоҳй садо медиҳад, аз ин лиҳоз баррасй ва назорати 

он то андозае мушкилтар аст. Бо вуҷуди ин омӯхтани ин ҷанба дорой 
ахаммияти назариву амалист, зеро забони ВАО аз бисёр ҷиҳат вазъи 

кунунй ва дурнамои инкишофи онро муайян мекунад. Рисоланавис 

дуруст ва ба такрор таъкид мекунад, ки забони ВАО бояд орй аз нуқсон 
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бошад, зеро аудиторияи васеи шунавандагон ва тамошобинонро фаро 

мегирад.

Ба катори асару мақолаҳои публитсистиву илмии ба низоми радио 

дар Тоҷикистон бахшидашуда таълифоти муҳаққиқон А.Саъдуллоев, 

И.Усмонов, А.Азимов, С.Гулов, С.Хоҷазод ва дигарон, ки дар бораи 

радио нашр шудаанд, дохил мешаванд. Чи тавре ки рисоланавис 

менигорад: “Нахустин очерки мухтасар оид ба радиои тоҷик китоби 

“Парвози сухан”-и В.Шарифов ва В.Волков (1967) дониста мешавад, ки 

дар бораи таърихи пайдоиши радио дар Тоҷикистон ва фаъолияти 

кормандони эҷодиву техникии он дар солҳои 1945-65 маълумот медиҳад. 

Асарҳои С.Раҳматов “Минбари савту калом” (2001) ва “Хотираи неки 

ашхоси арҷманд” (2007) моҳияти хотиравӣ-публисистӣ дошта, дар бораи 

фаъолияти радиои тоҷик ва кормандони он маълумот медиҳанд. 

Таълифоти мазкур, асосан, таҳаввулотро дар низоми радиои Тоҷикистон 

ва шабакаҳои он дар бар мегиранд. Рисолаи У.Наҷмиддинова 

Махсусияти жанрҳо дар барномаҳои субҳгоҳии радиои ҷумҳурӣ (дар 

мисо ли радиоҳои “Тоҷикистон” ва “Ватан”)” (2012) ҳам қисман дар 

бораи радиои гайридавлатии “Ватан” маълумот додааст” (саҳ.13).

Навгонии таҳқиқоти мазкур дар он зоҳир мегардад, ки бори аввал 

дар асоси матни барномаҳои фарҳангиву фарогатии радиои 

Тоҷикистон” ва хусусиятҳои забонй ва услубии он, риояи меъёри забон 

дар истифодаи воҳидҳои қисматҳои гуногуни забон мавриди таҳқиқ 

қарор мегирад. Он кӯшиши аввалин барои маънидод кардани унсурҳои 

савтй, лугавй ва фразеологй мебошад, ки дар матни барномаҳо корбаст 
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гардидаанд.

Диссертатсия аз муқаддима, се боб, хулоса, феҳристи адабиёт 

омода гардида, 170 саҳифаи чопи компютериро ташкил медиҳад.

Боби якуми диссертатсия 

радиои “Тоҷикистон” ва хусусиятҳои савтии он» ном дошта, аз ду фасл 

иборат аст. Дар он дойр ба таърихи пайдоиш ва марҳилаҳои ташаккули

«Барномаҳои фарҳангиву фарогатии
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66'Тоҷикистон ??радиои ** 1 оҷикистон" ва баъзе хусусиятҳои савтии барномаҳои 

фарҳангиву фароғатии радио, баъзе ғалатҳо ҳангоми талаффузи 

калимаву ибораҳо, оҳанги гуфтор, муассирии нутқ, тағйири фонемаҳо 

дар ҷараёни гуфтор ва амсоли инҳо маълумот дода шудааст.

Боби дуюми диссертатсия, ки «Хусусиятҳои услубии воҳидҳои 

луғавӣ ва фразеологй дар барномаҳои фарҳангиву фароғатии радиои 

“Тодикистон”» ном дорад, аз чаҳор фасл иборат мебошад. Дар боби 

мазкур дойр ба хусусиятҳои услубии воҳидҳои луғавӣ, аз қабили таркиби 

луғавии барномаҳо, кор фармудани ифодаҳои махсуси журналистй, 

муассирии забон, реалияҳо (вожаҳои ифодакунандаи хусусиятҳои 

миллй), истифодаи васеи фразеолоғизмҳои образнок, воситаҳои услубй 

баррасй гардидааст.

Боби сеюми диссертатсия «Категорияҳои семантикй дар матни 

барномаҳои фарҳангиву фарогатии радиои “Тодикистон”» ном дошта, аз 

се фасл иборат мебошад. Дар ин боб дойр ба сермаъной, хусусиятҳои 

услубии муродифот ва мавқеи вожаҳои муқобилмаъно дар барномаҳои 

радиои “Тодикистон” бо мисолҳои мушаххас маълумоти муфассал дода 
шудааст.

Мансурова М.А. дар охири ҳар як фаслу боби диссертатсия фикру 

мулоҳизаҳои хешро равшану возеҳ баён менамояд. Баъзе ҷумлаҳоро 

ҳамчун намуна бо таҳрири хеш пешниҳод менамояд. Баъд аз омӯзиш ва 

таҳлили матни барномаҳои фархангиву фарогатии радиои “Тодикистон” 

дар 13 банд ба хулосаҳои мушаххас ноил гардидааст, ки дорой арзиши 

баланди илмй будани диссертатсияро собит менамояд.

Муаллифи диссертатсия бамаврид таъкид менамояд, ки мушкилоти 

асосй дар нутқи шифоҳие зоҳир мегардад, ки зери таъсири шеваҳои 

маҳаллй, лаҳдаҳо ва забони халқҳои дигар мондааст. Дур аз меъёри 

забони адабй на танҳо дар талаффузи калима, балки истифодаи 

нодурусти зада ба мушоҳида мерасад (саҳ. 60).
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Дар ташаккули матни барномаҳо нақши муродифоти луғавӣ, ки 

барои худдорй аз такрори ноҷо, дакиқ ва пурра ифода кардани матлаб 

хидмат кардаанд, назаррас аст. Журналистон бештар муродифоти 

ҷуфтро бо мақсади тақвияти фикр кор фармудаанд. Ё ин ки такрори 

бемавриди воҳидҳои лугавй, суханбозиҳои бемаврид, халалдор

гардидани мазмуни ҷумлаҳо, ваирон гардидани мантиқи сухан мушоҳида 

мешавад, ки ин хилофи ҳусни баён аст.

Тавсияҳои муаллифи диссертатсия оид ба истифодаи амалии 
натиҷаҳо дар 5 банд пешниҳод шудааст, ки барои тавсеаи бештари 
таҳқиқи ҷанбаи забонии матнҳои барномаҳои радио мусоидат менамояд. 
Дар асоси ин тавсияҳо муҳаққиқ анҷоми корҳои муайянеро ба нақша 

гирифтааст, ки иҷрои онҳо дар ташаккули медиалингвистикаи тоҷик 

саҳми босазо хоҳад гузошт.
Феҳрасти адабиёт 157 мақолаю осори илмии тоҷикй ва русиро дар 

бар гирифтаст. Ҳамчун сарчашма матни барномаҳои фарҳангиву 
фарогатии радиои «Тодикистон» интихоб ва самаранок корбаст 

гардидааст.
Автореферати диссертатсия ба забонҳои тоҷикиву русй ва хулосаи 

он бо забонҳои тоҷикй, русй ва англисй пурра фарогири муҳтавои 

диссертатсия мебошад.
Тартиб ва танзими диссертатсия ба талаботи КОА-и назди 

Президенти Ҷумҳурии Тодикистон мувофикат мекунад.

Натидаҳои илмй ва андешаҳои тахдилии диссертатсия дар ҳашт 

мақола, аз думла чаҳор мақолаи илмй дар нашрияҳои тақризшавандаи 

бақайдгирифтаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тодикистон, ба 

нашр расидааст, ки ба меъёр давобгӯст.

Ба назари мо, дар диссертатсия ва автореферати Мансурова М.А. 

дар баробари дастовардҳо баъзе камбудиву галатҳо роҳ ёфтааст, ки 

қаиди онҳоро зарур медонем:

1. Мусаллам аст, ки вожаҳои аслй аз қабили cap, дил, об, чашм, даст, 

рӯй, лаб... аз ЛИҲОЗИ калимасозй, мадоз, сермаъной, воҳидҳои фразеологй5



ва гайра фаъол мебошанд ва дар диссертатсияҳои муҳаққиқони дигар хуб 

ба назар мерасад. Дар диссертатсияи мазкур низ мушоҳида гардид. Хуб 

мебуд аз ин гуна вожаҳо дар як сархат маълумот дода, ба дигар вожаҳо 

ва ё самти дигари воҳидҳои забонй таваҷҷуҳ зоҳир мегардид.
2. Хуб мебуд, дар фасли дуюми боби аввали диссертатсия як навь 

заъфи нутк дар барномаҳо, ки аз тарафи мусоҳиб такрори як қатор вожа 

ва ОВОЗҲОИ барзиёд садо медиҳад (ба монанди вай, охир, яъне ки, 

масалан, аааа, хд, чз...), баррасй мегардид.

3. Дар боби сеюми диссертатсия, ки дойр ба калимаҳои сермаъно, 

хусусияти услубии муродифот ва калимаҳои муқобилмаъно маълумот 

дода шудааст, беҳтар мебуд мисолҳоро ба зерфаслҳо ҷудо карда баррасй 

менамуд.

4. Дар диссертатсия мисолҳо фаровон ба назар мерасад. Хуб мебуд, 

мисолҳоро дар шакли моил (курсив) ва калимаи мавриди назар дар 

шакли сиёҳи равшан пешниҳод мегардид.

5. Дар саҳифаҳои 124 ва 125 аз номи Ҳошимов ва дигарон соли 1985 

иқтибос оварда, зикри онро дар феҳристи адабиёт нишон надодааст.

6. Ҳарчанд диссертатсия дар сатҳи баланди илмй иншо гардидааст, 

лекин ҶО-ҶО ғалатҳои имлоиву техникй ба назар расид (саҳ. Т ва 26 

автореферат ва саҳ. 1, 18, 22, 31, 36... диссертатсия).

Албатта,

диссертатсия ва муҳтавои онро ба ҳеҷ ваҷҳ коста намегардонад. 

Диссертатсия дар мавзуи «“Хусусиятҳои савтй ва лугавию фразеологии 

матни барномаҳои фарҳангиву фарогатии радиои

пурмуҳтаво ва ҷавобгӯйи талаботи Комиссияи олии аттестатсионии 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, 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, пурра 

мутобиқат мекунад. Муаллифи диссертатсия

Абдусаломовна, бо ҳимояи таҳқиқоти мазкур барои дарёфти дараҷаи

иштибоҳот сатҳиянд ва арзиши баланди илмииин
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ИЛМИИ номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси

ТОҶИКӢ арзанда мебошад.

Муқарризи расмй:
номзади илми филология, 
дотсенти кафедраи 
забони ТОҶИКИИ ДДЗТ 
ба номи С.Улугзода

10.02.01. - Забони

53 Насруллоев М.Н.

Суроға: 734019, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе, к.Муҳаммадиев 17/6
Тел.: (+992) 93-405-52-55
E-mail: N. Muhammad@mallW>.
66 Имзои дотсент М.Насруллоевро тасдиқ мекунам”.
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