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                                             МУЌАДДИМА 

Аҳамият ва мубрамии мавзӯи диссертатсия. Исмҳои хос аз ҷумлаи 

муҳимтарин воҳидҳои забон ба шумор рафта, пайваста дар таҳаввулоту 

инкишоф мебошанд. Дар раванди тараққиёти иқтисодию иҷтимої 

муассисаҳо, иншоот, созмонҳо, иттиҳодияҳо ва соири муассисањо бунёд 

шуда, зарурат ба номгузории хос пайдо мешавад. Аз ин рӯ, доираи 

корбурди исмҳои хос васеъ гардида, муассисањо нави ифодаро касб 

мекунанд. Таҳқиқу омӯзиши номҳоро бахши алоҳидаи забоншиносӣ, ки 

бо номи ономастика ёд мешавад, дар бар мегирад ва муодили тоҷикии он 

номшиносӣ буда, вобаста ба васеъ гардидани фазои ономастикӣ 

таваҷҷуҳи номшиносонро бештар ба худ ҷалб намуда, дар забоншиносии 

умумӣ осори зиёди илмӣ ба вуҷуд омадааст.  

 Исмҳои хос муҳимтарин воҳиди забон дар низоми вожагонӣ ва 

дастурӣ маҳсуб ёфта, ба вижагиҳои инкишофу таҳаввулот, бо дараҷаи 

корбурду интишор байни соири бахшҳои луғавӣ ва дастурӣ нақши махсус 

доранд. Номҳои хос маҳсули давраҳои гуногуни таърихӣ маҳсуб шуда, 

дар забон вазифаҳои номбаркунӣ, тасвирӣ, тавсифӣ ва ишоратиро ба 

зимма доранд ва барои ифодаи номи доираи васеи ашёҳо, мафҳумҳо, 

воҳидҳои табиӣ, ҷуғрофӣ, одамон, идораю муассисаҳо ва дигар 

муассисањои  иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ба кор бурда мешаванд. 

Номшиносӣ чун соҳаи забоншиносӣ моҳият, вазифаи махсус, пайдоиш, 

инкишоф ва равобити исмҳои хосро бо соири сатҳи забон мавриди 

омӯзиш қарор медиҳад. Масъалаҳои умуминазариявии ономастикаро 

хусусиятҳои воҳидҳои номӣ ташкил медиҳанд, ки дар забонҳои дунё 

дорои аломатҳои умумӣ буда, самтҳои умумии корбурд ва роҳҳои умумии 

инкишофи таърихӣ доранд. Дар забоншиносии сохторӣ, иҷтимоӣ, 

минтақавӣ, муқоисавию таърихӣ, типологӣ, этнолингвистика, 

прагмалингвистика, универсализм аз маводи ономастика ба таври васеъ 

истифода мешавад.  



5 
 

 Муҳимтарин вазифаҳои номшиносии умумӣ ва фаръиро дар 

марҳалаи имрӯза метавон аз масоили зерин иборат донист: 

•  тафовути сохторӣ ва маъноии исмҳои хос аз исмҳои љинс; 

• мавқеи лексикаи ономастикӣ дар низоми забон; 

•  мушкилоти ҳамгунии воҳидҳои ономастикӣ (калима ва ибора); 

•  умумият ва тафовути бахшҳои воҳидҳои номӣ аз рӯи омилҳои 

забонӣ ва ғайризабонӣ; 

• ҳадди фазои ономастикӣ ва лексикаи ономастикӣ; 

• қонуниятҳои пайдоиш ва инкишофи исмҳои хос; 

•  нақши омилҳои дохилӣ ва берунии инкишофи забон дар 

таҳаввулоти номҳои хос; 

•  масъалаи ташаккули низоми бахшҳои ономастика; 

•  хусусиятҳои номшиносии адабӣ, корбасти лексикаи ономастикӣ 

дар услубҳои забони адабӣ; 

•  усулҳои омӯзиши лексикаи ономастикӣ (методҳои умумиилмӣ, 

забоншиносии ҷуғрофӣ, равоншиносӣ, методҳо ва равишҳои хоси 

тадқиқи номҳои хос; 

•  хусусиятҳои байниилмии номшиносӣ ва мавқеи он дар байни 

илмҳои инсонӣ; 

•  пайдоиш ва инкишофи бахшҳои номшиносӣ; 

•  масъалаҳои амалии ономастика (риояи меъёри забони адабӣ дар 

навишт ва корбурди исмҳои хос, мушкилоти тарҷума ва баргардони 

исмҳои хос, аҳамияти фарҳангӣ, эстетикӣ, кишваршиносӣ, 

забономӯзӣ ва методии номшиносӣ) [17, 6-7]. 

 Имрӯз номшиносӣ яке аз муҳимтарин бахшҳои забоншиносӣ буда, 

бо дарназардошти корбурди васеъ пайдо намудани исмҳои хос таваҷҷуҳи 

муҳаққиқонро ба тарафи худ бештар ҷалб кардааст. Оид ба љанбањои 

гуногуни номшиносӣ дар асоси маводи забонҳои гуногун тадқиқоти 

муҳим анҷом дода шудаанд. Номҳои хос аз назари таърихию этимологӣ, 
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забоншиносии иҷтимоӣ, забошиносии равонӣ ва этнозабоншиносӣ 

мавриди баррасӣ қарор мегиранд. Афзудани доираҳои мавзӯи баҳси 

номшиносӣ боиси зиёд гардидани шумораи истилоҳоти номшиносӣ ва 

доираи васеъ пайдо намудани корбурди онҳо мегарданд. 

Зимни омӯзиши мавзуъҳои назариявӣ, ҷанбаҳои семантика, 

қолабҳои маъноӣ ва дастурӣ, сохту таркиб ва доираи корбурди исмҳои 

хос муайян муайян  карда  шуда,  табиат, вижагӣ ва мақоми исми хос дар 

низоми забон ошкор карда шудаанд. 

 Илова бар ин, ба мақсади ҳамгунсозӣ ва ба низом дароии 

истилоҳоти номшиносӣ фарҳангҳои истилоҳот ба табъ расидаанд [85].  

 Истилоҳоти номшиносӣ моҳияти байналхалқӣ пайдо намуда, дар 

бисёре аз забонҳои дунё мавқеи корбурди худро пайдо кардаанд. 

 Маъмулан исмҳои хосро ба фазои марказӣ ва канорӣ ҷудо 

мекунанд. Воҳидҳои канорӣ қабати дуюми номҳои хос мебошанд.Ин гуна 

номҳо дар натиҷаи номгузории маснӯӣ пайдо мешаванд.Номгузорӣ аз ду 

ҷиҳат баррасӣ мешавад: номгузории табиӣ ва номгузории маснӯӣ. Дар 

номгузории табиӣ мазмун ва мундариҷаи воҳиди забонӣ алоқаманд буда, 

номгузории маснӯӣ бо мазмуни ифодашуда ва воҳиди забонӣ аз 

номгузории табиӣ тафовут дорад. 

     Таҳқиқу баррасии номҳои хос масъалаҳои гуногуни назариявиро ба 

майдон овард, аз он ҷумла ба хосияти забоншиносии номҳо, мавқеи номҳо 

дар байни соири категорияҳои луғавӣ камтар таваҷҷуҳ зоҳир гардидааст. 

Аз солҳои 50-ум, 60-уми асри гузашта сар карда, воҳидҳои номӣ ба сифати 

низоми мураккаби номшиносӣ мавриди баррасии илмӣ қарор мегиранд. 

Дар забоншиносӣ истилоҳи луғати номшиносӣ (ономастическая лексика) 

мавриди  корбурд  карор  гирифт, ки доираи  васеи типҳо ва гурўҳҳои 

исмҳои хосро дар бар мегирад. 

 Рушди њаёти иқтисодӣ ва иҷтимоии замони имрӯз боиси афзудани 

категорияҳои гуногуни номҳои хос-воҳидҳои ономастикӣ мегардад. 
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Таъсиси созмонҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ, бунёди марказҳои 

тиҷоратӣ, иқтисодӣ, ширкатҳои саҳњомӣ, молиявӣ, корхонаҳои истеҳсолӣ 

ва муассисаҳои дигари иҷтимоию иқтисодӣ ба афзоши номҳои хос ва ба 

вуҷуд омадани истилоҳоти гуногуни номшиносӣ мусоидат мекунад. 

Илова бар ин, масоили омӯзиши усулњои номгузории мавзеъҳо, 

муассисаҳо ва расонаҳои иттилоотии тоза ба вуҷуд  омада, таҳаввулоти  

маъноии луғатҳои умумиистеъмолӣ ва гузариши исми ҷинс ба исми хос, 

усулҳои ифодаи кулл ва ҷуз дар низоми номгузорӣ ба миён меояд. 

 Як бахши исмҳои хосро - номи воситаҳои ахбори омма ташкил 

медиҳанд, ки онро дар номшиносӣ гемеронимия меноманд. Воситаҳои 

ахбори омма муҳимтарин падидаи таҳаввулоти иҷтимоӣ буда, дар 

ташаккули афкори ҷомеа нақши муҳим доранд. Номҳои хоси расонаҳои 

ахбор пайваста дар таҳаввулот мебошад. Дар натиҷаи тағйироти иҷтимоӣ 

ва сиёсӣ як гурӯҳи исмҳои хос аз истеъмол баромада, ҷойи онро иддаи 

дигари исмҳо мегиранд. Аз ин рӯ, омӯзиши номи воситаҳои иттилоотӣ 

таваҷҷуҳи муҳаққиконро дар забонҳои гуногун ба худ ҷалб кардааст 

[49;60; 61; 75; 107; 121; 128; 115]. Дар забоншиносии тоҷик то ҳол ба мавзуи 

гемеронимия - номхои хоси воситаҳои ахбори омма (маҷалла, ҷарида, 

варақаҳои ахбор, радио ва телевизион, оҷонсҳои иттилоотӣ, барномаҳои 

радио ва телевизионӣ ва ғ.) мавриди омӯзишу таҳқиқи илмӣ аз назари 

забоншиносӣ қарор нагирифтааст. Таҳқиқи ҳамаҷонибаи гемеронимия 

барои равшанӣ андохтан ба вижагиҳои васеъ гардидани доираи корбурди 

исмҳои хос, муайян намудани вижагиҳои фазои ономастикии забони 

тоҷикӣ ва робитаи байни воҳидҳои ономастикии марказӣ ва канорӣ 

аҳамияти калони назариявию амалӣ дорад, зеро ин масъалаҳо дар асоси 

маводи забони тоҷикӣ омӯхта нашудааст. Таҳқиқу баррасии исмҳои хоси 

воситаҳои ахбори омма дар алоқамандӣ бо таърихи инкишофи 

журналистикаи тоҷик, раванди инкишофи расонаҳои ахбор ва ҳадафи 
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онҳо сурат гирифта, таҳаввулоти расонаҳои иттилоотии Тоҷикистонро 

дар даврони Истиќлол нишон медиҳад. 

 Инчунин, баррасии ин масъала ба таҳаввулоти семантикӣ ва 

прагматикии воҳидҳои алоҳидаи луғавии таърихӣ равшанӣ андохта, то чи 

андоза ба фаҳму дарки истифодабарандагони воситаҳои ахбори омма 

наздик будани номро нишон медиҳад ва манзараи равандҳои 

семесиологиро дар забон инъикос мекунад. Аз ин рӯ, таҳқиқу баррасии 

гемеронимияи фазои иттилоотии Тоҷикистон аз назари забоншиносӣ 

мубрам буда, дорои ахамияти назариявию амалӣ мебошад. Омӯзиши 

баррасии номҳои хоси расонаҳои хабарӣ аҳамияти калони назариявию 

амалӣ дорад, зеро ин қабили номҳо пайваста дар ҳоли рушд мебошанд. 

Вобаста ба дигаргуниҳои иҷтимоӣ тағйир меёбанд. Аз тарафи дигар номи 

расонахои хабарӣ  қисми камомӯхташудаи номшиносӣ мебошанд. 

 Дараҷаи таҳқиқи мавзӯъ. Номшиносӣ (ономастика) яке аз бахшҳои 

муҳими забоншиносӣ буда, оид ба масоили назриявии ономастика дар 

забоншиносии умумӣ таҳқиқоти зиёд ба анҷом расонида шудаанд [99;100]. 

Масъалаҳои назариявию методологии фазои ономастикӣ, 

семантикаи ономастикӣ, номгузорӣ, поэтикаи номҳо, таҳқиқи номҳо аз 

назари прагмалингвистика ва сотсиолингвистика, воҳидҳои майдони 

номшиносӣ дар асарҳои илмии A. И. Суперанская, Н.В. Подолская, О.Н. 

Трубачев, Е. Курилович, Ю. А. Карпенко, A. A. Белеский, В. И. Супрун, 

И. В. Крюкова, М. В. Голомидова, М. Э. Рут, А. Б. Алефиренко, В. Н. 

Телия, В. M. Василев, В. В Виноградов, В. М. Калинкин, О. И. Фонякова, 

А. А. Фомин, Ҷ. Р. Серл, Ю. Д. Апресян, Н. Д. Арутюнова, И. Т. Вепрева, 

В. И. Карасик, В. В Красних, Е. В. Падучева, Г. Г. Почепсов ва дигарон 

мавриди баррасӣ қарор гирифтааст [7;13;19 34;35;37; 58; 59; 60; 

78;85; 114; 115; 129]. 

 Дар забонҳои гуногуни дунё дар бораи категорияҳои исмҳои хос 

таҳқиқоти зиёде ба анҷом расидаанд, ки дар байни онҳо топонимия ва 
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микротопонимия мавқеи назаррас дорад. Ёдоварӣ намудан ба маврид аст, 

ки дар бораи масоили назариявии исмҳои хос дар забоншиносии рус 

пажӯҳишҳои арзишманд анҷом дода шудаанд [26;115]. 

Дар забоншиносии тоҷик пажӯҳишҳои номшиносиро метавон ба 

чанд даста ҷудо намуд: 

1. Омӯзиши топонимияи таърихӣ;  

2. Омӯзиши топонимияи минтақавӣ;  

3. Таҳқиқи антропонимияи тоҷикон; 

4. Таҳқиқи маводи ономастикии маъхазҳои ҷуғрофӣ ва таърихӣ; 

5. Таҳқиқи ономастикаи асарҳои бадеӣ. 

  Ономастикаи забонҳои эронӣ аз ҷумлаи соњањои эроншиносӣ буда, 

таърихи инкишофи худро дорад ва соҳаи ҷудогонаи онро топонимика 

ташкил медиҳад. Топонимикаи забонҳои эронӣ ва омӯзиши топонимияи 

манотиқи гуногуни эронзамин таърихи қадима дорад. Ҳанӯз дар давраҳои 

гуногуни таърихи қадим ва асрҳои миёна донишмандон дар маъхазҳои 

таърихию ҷуғрофӣ, сафарномаҳо, тазкираҳо, фарҳангҳо, рисолаҳои 

илмию адабӣ ва динӣ, асноду катибаҳои мухталиф зимни тавсифу таҳқиқи 

масъалаҳои гуногун доир ба паҳлуҳои ҷудогонаи номҳои ҷуғрофӣ дахл 

карда, ба ин васила бунёди ин соҳаро гузоштаанд. Дар сарчашмаҳои 

хаттии бостонӣ, аз ҷумла “Авесто”, “Бундиҳишн”, “Шаҳристонҳои 

Эроншаҳр”, “Катибаи Бесутун”, “Фарҳанги Паҳлавик”, асноди қалъаи 

кӯҳи Муғ ва ғайра шаклу вариантҳои гуногуни номҳои ҷуғрофӣ сабт 

шудааст, ки барои омӯзиши муқоисавию таҳқиқи этимологии 

топонимикаи забонҳои эронӣ сарчашмаҳои муътамад мебошанд.  

Илова бар ин оид ба топонимияи эронӣ муаллифони сарчашмаҳои 

антиқаи юнонӣ, хитоӣ ва арманӣ маълумоту далелҳои ҷолиб медиҳанд 

[ниг.: 123;139]. 

Дар фарҳангҳои қадимаи тоҷикию форсӣ баробари шарҳу тафсири 

гурӯҳҳои мухталифи калимаҳо топонимҳо низ шарҳу эзоҳ дода шудаанд. 
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Шарҳу тафсири номҳои топонимӣ, ки аз ҷониби бархе аз муаллифон 

пешниҳод шудаанд, то ҳол арзиши илмии худро аз даст надодаанд ва чун 

сарчашмаи муътамад барои таҳқиқи топонимикаи таърихии забонҳои 

эронӣ хизмат мекунанд [8; 10; 12; 56; 88]. 

 Топонимикаи забонҳои эронӣ баробари ба пояи илмӣ баромадани 

забоншиносии эронӣ чун соҳаи ҷудогонаи эроншиносӣ ба вуҷуд омад ва 

он аз ду қисм иборат аст:  

а)топонимикаи таърихӣ, б)топонимикаи минтақавӣ (регионалӣ).  

Топонимикаи таърихӣ шарҳу тафсири номҳои ҷуғрофии 

сарчашмаҳои таърихиро дар бар мегирад. Дар бораи сохту таркиб, маъно, 

мансубияти забонӣ, иртиботи номҳои ҷуғрофии таърихӣ бо номҳои 

имрӯза дар заминаи маводи “Авесто” ва дигар маъхазҳои забонҳои 

давраи қадиму миёна эроншиносони маъруф В. Гейгер, И. Маркварт, 

Е.Ҳерзфелд, Е. Бенвенист, И. М. Оранский , В. И. Абаев, Иброҳим Пури 

Довуд, В. Айлерс, И. М. Стеблин Каменский, Эҳсони Баҳромӣ 

пажӯҳишҳои муҳим анҷом додаанд [83; 84;147 ; 148; 149;].  

Масоили этимология, ҳамгунӣ ва ташхиси топонимияи ёдгориҳои 

хаттии забони суғдӣ дар асарҳои донишмандони маъруфи рус А. А. 

Фрейман, В.А.Лившитс, М.Н.Боголюбов, О.И.Смирнова мавриди 

баррасӣ қарор гирифтааст [15;67]. 

 Масъалаҳои ташаккули топонимияи Мовароҳуннаҳр дар асрҳои 

миёна ва инъикоси топонимика дар осори хаттии ҷуғрофии асрҳои миёна 

мавзӯи баҳси як қатор асару мақолаҳои А. Л. Хромов ва С. Сулаймоновро 

ташкил медиҳад [143; 144; 109; 110; 112].  

Мавзӯи баҳси топонимикаи митақавӣ таҳқиқӣ ва баррасии маводи 

топонимии манотиқи густариши забонҳои эронӣ мебошад. Дар ин бахш 

метавон асарҳоеро номбар кард, ки ба баррасии номҳои ҷуғрофии Эрон, 

Афғонистон, Тоҷикистон, Осетия ва дигар манотиқи эронзабон бахшида 

шудаанд [71;82;83;84;153].  

Омӯзиш ва баррасии топонимияи Тоҷикистон аз рӯйи самтҳои зерин 

сурат гирифтааст: а) ҷамъоварӣ ва нашри маводи топонимӣ зимни таҳқиқ 
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ва баррасии этнографияи сокинони манотиқи гуногун, б) ҷамъоварӣ ва 

нашри маводи топонимӣ зимни омӯзиши забону гӯишҳои эронии Тоҷикистон; 

в) пажӯҳишҳои махсуси топонимӣ оид ба манотиқи ҷудогона; г) баррасии 

этимологии топонимҳои ҷудогона, инъикоси маводи топонимӣ дар луғатҳои 

топонимӣ, этимологӣ, тафсирӣ, ҷуғрофӣ, ки дар кишварҳои хориҷ ба табъ 

расидаанд.  

Пажӯҳишҳои минтақавӣ оид ба топонимияи Тоҷикистон аз ҷониби 

А.З.Розенфелд [90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 

105], Ҷ. И Эделман [163] А. Л. Хромов [133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 

141; 142], Р .Х. Додихудоев [43; 44; 45], Н. Офаридаев [81; 82; 83], А. 

Абдунабиев [1], Ҷ. Алимӣ [4; 5], Ш. Исмоилов [49; 50; 51; 52; 53], О. 

Маҳмадҷонов [70; 71], Д. Ҳомидов [150;151;152], А. Насриддиншоев [7], С. 

М. Шералиева [161] Б.Тӯраев (Микротопонимияи водии Яғноб) ва 

дигарон анҷом дода шудаанд. 

Бахши дигари таҳқиқоти ономастикиро омӯзиши илмии номҳои шахс 

- антропонимҳо ташкил медиҳанд. Антропонимия бахши муҳими 

забоншиносӣ маҳсуб меёбад, ки бо фарҳанги миллӣ робитаи ногусистанӣ 

дорад. Таҳкику баррасии номҳои шахс дар маъхазҳои гуногун дида 

мешавад. Номҳои антропонимии ҳар як халқ ба тафаккур ва фарҳанги 

маънавии он мардум иртибот дорад. Ёдовар шудан ба маврид аст, ки 

омӯзиши илмии антропонимияи мардуми тоҷик аз нимаи дуюми қарни 

гузашта оғоз ёфтааст. Баробари ин интихоби номҳои гӯшнавозу 

пурмаънӣ барои тифлони навзод ва даст кашидан аз номҳои гӯшхарошу 

костамаънӣ аз солҳои шастум дар Тоҷикистон байни зиёиёну 

пажӯҳишгарон ба масъалаи рӯз табдил ёфта, дар ин самт чанд фарҳанги 

на он қадар бузурги номҳо тартиб дода шуд. Нахустин пажӯҳишҳои 

мукаммали илмӣ оид ба антропонимияи тоҷикон ба қалами Олим 

Гафуров тааллуқ дошт [28; 29; 30]. 

Солҳои зиёде муҳаққиқи маъруфи номшинос Ш. Ҳайдарӣ ба омӯзиши 

номвожаҳои марбути ашхос машғул буда, дар ин самт саҳми бориз 
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гузоштааст. Ба қалами эшон садҳо асару мақола тааллуқ доранд, ки ба 

паҳлуҳои гуногуни антропонимия бахшида шудаанд [147; 148; 149].  

Соли 2000 бо кӯшиши М. Қосимӣ ва А. Мирбобоев «Фарҳанги 

номҳои тоҷикӣ» дар ҳудуди 8000 ном бо хати крилии тоҷикӣ ва форсӣ бо 

нишон додани шакли гуфторӣ ва навишторӣ мураттаб шудааст [64]. 

Силсилаи мақолаҳо ва рисолаи М. Аюбова оид ба хусусиятҳои 

шаклию маънои номҳои сокинони ноҳияҳои Шаҳритузу Қубодиёни 

вилояти Хатлон нашр шуда, дар асоси номномаи ноҳияҳои водии Вахш - 

қисмати ҷанубии Тоҷикистон, ки миллатҳои гуногун сокини он 

мебошанд, таълиф ёфтааст [9]. 

Соли 2015 фарҳанги номҳо таҳти унвони «Словарь памирских личных 

имён»-и муҳаққиқи маъруфи забонҳои помирӣ, шодравон Д. Карамшоев 

аз чоп баромад, ки тақрибан 8000 номи мардуми Помирро бо шарҳу 

тафсир ва корбурди шакли маҳаллӣ ва забони адабӣ дар бар гирифтааст. 

Инчунин, дар аввали фарҳанг оид ба вижагиҳои сохторӣ ва маъноии 

номҳои мардуми минтиқаи Кӯҳистони Бадахшон маълумоти муфассали 

илмӣ оварда шудааст [57]. 

«Фарҳанги номҳои миллӣ» (мураттибон Г. Шарофзода, С. 

Матробиён) фарҳанги ҷамъбастиест, ки дар он тамоми номҳои беҳтарини 

тоҷикӣ ҷамъоварӣ шуда, шарҳу тавзеҳ ёфтаанд. Фарҳанги мазкур барои 

номгузорӣ дар асоси анъана ва арзишҳои миллӣ тавсия шудааст [136;137]. 

 Аз ҷониби гурӯҳи муаллифон «Фарҳанги номҳои ҷуғрофии 

Тоҷикистон» тартиб дода шудааст, ки дар шарҳу тавзеҳи номҳои 

ойконимии Тоҷикистон таҷрибаи аввалин мебошад [157;158].  

Вижагиҳои ташаккул ва хусусиятҳои лексикию грамматикии 

антропонимияи мардуми Шуғнон дар мақола ва рисолаи номзадии Ш. 

Гуламадшоев инъикос ёфтааст [27]. 

 Таҳқиқу баррасии ономастикаи маъохизи хаттӣ барои омӯзиши 

ономастикаи таърихии забонҳои эронӣ аз чумла, забони тоҷикӣ аҳамияти 

калон дорад. Барқарор намудани номҳои таърихии кишвар, номгузорӣ 

намудани воҳидҳои нави маъмурию табиӣ, табдили номҳои имрӯза ба 
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номҳои таърихӣ танҳо дар заминаи таҳқиқи номшиносии маъохизи 

таърихию ҷуғрофӣ имконпазир мегардад. Илова бар ин, таҳқиқи 

масъалаи мазкур барои равшан сохтани печидагиҳои ҷуғрофияи таърихии 

сарзамини Тоҷикистон маводи фаровон дода метавонад.  

Дар ин самт солҳои охир мақолаю рисолаҳои С. Абодуллоева, Э. 

Давлатов, Ҷ. Темуров, Ф. Давлатова, Ш. Рустамшо, ки ба таҳқиқи 

ономастикаи «Форснома», «Қисас-ул-анбиё», «Ҳазору як шаб», «Таърихи 

Табарӣ», «Таърихи Сиистон» ба табъ расидаанд [2; 3; 41; 42; 119]. 

Самти муҳими таҳқиқоти ономастикӣ баррасии илмии корбурди 

воҳидҳои номшиносӣ дар осори бадеӣ мебошад. Ин самт ҷузъе аз 

омӯзиши забон ва услуби асари алоҳида буда, самти нисбатан ҷавон дар 

номшиносии тоҷик ба шумор меравад. Номҳои гуногуни ҷуғрофӣ, ашхос, 

ҷирмҳои осмонӣ ва монанди инҳо дар назму насри бадеӣ вазифаҳои 

мухталифи услубиро иҷро мекунанд ва аз тарафи дигар дар муайян 

намудани ҷанбаҳои ғоявии асари бадеӣ низ нақши назаррас доранд. 

Асару мақолаҳои М. Шодиев (топонимияи осори Айнӣ), Р. Шоев 

(Ономастикаи «Самаки айёр»), Д. Майнусов (Антропонимияи 

«Шоҳнома»), С. Қурбонмамадов (Хусусиятҳои маъноӣ ва услубии 

поэтонимияи «Шоҳнома»), С. Абодуллоева (Ономастикаи назми 

тасаввуфӣ), С. Холиқназарова (Фазои ономастикии назми Носири 

Хусрав) дар ин самт ба табъ расидаанд ва масъалаҳои тарзи корбурд ва 

вазифаҳои гуногуни воҳидҳои ономастикӣ дар матнҳои бадеӣ мавриди 

баррасии илмӣ қарор дода шудаанд [3;63;69;159;160]. 

 Аз тавсифи мухтасари пажӯҳишҳои илмии номшиносӣ бармеояд, ки 

гемеронимия (номи ВАО) ҳамчун бахши алоҳидаи исмхои хос то ҳол дар 

забоншиносии тоҷик мавриди пажӯҳиши алоҳида қарор нагирифтааст. 

Дар баъзе таҳқиқотҳо номҳои гемеронимӣ номбар шудаанд, вале 

омӯзиши вижагиҳои забонии ин воҳидҳои номӣ то ҳол дар маҷмўъ анҷом 

дода нашудааст [ниг.: 122;123].  
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 Робитаи тањќиќот бо барномањо. Мавзўи  тањќиќот  бо барномањои 

таълимї  ва илмии самтњои  филологї ва  рўзноманигорї робитаи зич  ва  

бевосита дорад. 

 

                             ТАВСИФИ УМУМИИ  ТАЊЌИЌ 

Маќсад ва муҳтавои тањќиќот. Њадаф ва муҳтавои таҳқиқоти 

мазкурро таҳқиқи гемеронимияи Тољикистон  аз назари  вижагихои 

лексикї ва дастурї дар бар  мегирад. 

     Вазифањои тањќиќот. Барои ноил шудан  ба њадафњои тањќиќот иљрои 

вазифањои зерин мадди назар гирифта  шудааст: 

 - ҷамъоварӣ ва ба низоми муайян даровардани гемеронимияи фазои 

иттилоотии Тоҷикистон;  

 - муайян намудани роҳҳои афзоши исмҳои хос; 

  - тавсифи таърихии ташаккули гемеронимия ҳамчун исми хос дар 

низоми луғавӣ ва грамматикии забони тоҷикӣ; 

  - муайян намудани қолабҳои грамматикии номҳои ВАО дар забони 

тоҷикӣ; 

  - муайян намудани вижагиҳои калимасозӣ ва иборасозии 

гемеронимия дар забони тоҷикӣ; 

- баррасии масъалаи тарзҳои номгузории номҳои ВАО 

 - таҳлили хусусиятҳои лексикӣ, семантикӣ ва прагматикии 

гемеронимҳо; 

- муайян намудани таркиби лексикии гемеронимҳо; 

- муайян намудани луғоти бунёдии номҳои расонаҳои иттилоотӣ; 

- муайян намудани мавқеи гемеронимҳо дар фазои ономастикӣ ; 

           Объекти тањќиќоти диссертатсионї низоми номшиносии 

гемеронимияи  фазои  иттилоотии  Тољикистон мебошад. Маводи 

диссертатсия. Маводи рисола дар асоси таҳқиқоти таърихи 

журналистикаи тоҷик, китобномаҳо, маълумотномаҳо, рӯзномаю, 

маҷаллаҳо, барномаҳои радио ва телевизионӣ ҷамъоварӣ гардидааст. Дар 
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кори диссертатсионӣ қариб 1000 номи рӯзномаю маҷаллаҳо, оҷонсҳои 

иттилоотӣ, радио ва телевизиони чи давлатӣ ва чи ғайридавлатӣ, инчунин 

баъзе унвонҳои барномаҳои радио ва телевизионӣ мавриди таҳқиқ қарор 

дода шудааст. Номи он нашрияҳое, ки бо сабабҳои гуногун чопашон қатъ 

гардид, дар таҳлили мавод ба эътибор гирифта шудааст. 

            

 Предмети тањќиќ – вижагињои луѓавї – маъної ва  грамматикии 

номњои ВАО  дар  забони   тољикї   мањсуб   меёбад. 

 Асосҳои назариявӣ ва методологии диссертатсияро асарҳои 

муҳаққиқони номшинос  ва  таърихи  журналистика А.В.Суперанская, 

Н.В. Подолская, С.И. Зинин, В.А.Никонов, В.П. Бондалетов, 

А.В.Крюкова, В.Б. Голомидоов, М,И,Федосева, А.Л. Кравес, А.Л 

Хромов, Р.Х. Додихудоев, И.Усмонов, Ҷ.Алимӣ, Ш. Исмоилов, О. 

Маҳмадҷонов, Н.Офаридаев ва дигарон ташкил додаанд. 

Усулњо ва  равиши таҳқиқ. Баррасии луғати ономастикӣ истифодаи 

он равишу усулҳои таҳқиқро тақозо мекунад, ки дар макотиб ва 

ҷараёнҳои забоншиносии муосир мавриди истифода қарор мегиранд. 

Диссертатсияи мазкур аз рӯи усули тасвири лингвистӣ иҷро шудааст. 

Ҳамчунин, дар рисола усулҳои умумиилмӣ аз ќабили мушоҳида, шарҳ ва 

усулҳои махсуси таҳлили семантикӣ, таҳлили прагматики ва когнитативӣ 

мавриди истифода қарор гирифтаанд. 

Навигарии илмии рисола дар он зоҳир мегардад, ки бори нахуст дар 

илми номшиносии тоҷик категорияи тамоман омӯхтанашудаи 

ономастика - гемеронимия (номҳои ВАО) мавриди таҳқиқи илмӣ қарор 

мегирад. Мавқеи гемеронимҳо дар байни хелҳои дигари исмҳои хос 

муайян гардида, роҳҳои дар фазои ономастикӣ афзоиши исмҳои гуногуни 

хос вобаста ба дигаргуниҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ муайян карда мешавад. 

Роҳҳои номгузории ВАО, хусусиятҳои семантикӣ, калимасозӣ ва 

қолабҳои иборасозӣ, вижагиҳои прагматикӣ ва когнативии гемеронимҳо 

дар забони тоҷикӣ таҳлил гардида, таҳаввулот дар номгузории ВАО дар 
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даврони Истиқлолият ва тафовути он аз давраи Иттиҳоди Шуравӣ нишон 

дода мешавад. 

       Ба ҳимоя нуктаҳои зерин пешниҳод мешаванд: 

1. Барасии масоили фазои ономастикӣ ва мақеи гемеронимҳо, зеро 

гемеронимия  бо хусусиятњои худ  дар фазои канории  ономастика ќарор 

дорад; 

2. Таърихи ташаккули гемеронимия  ҳамчун  навъи махсуси исми хос 

дар забони тоҷикӣ ва  равандњои ташаккули он; 

3. Қолабҳои маъної,сарфӣ ва наҳвии номҳои ВАО дар забони 

тоҷикӣ; 

4. Бунёди луғавӣ ва семантикии номи нашрияҳои тоҷикӣ дар замони        

Иттиҳоди Шуравӣ, наќши истилоњоти љамъиятї ва сиёсии замон дар 

ташаккули номњои ВАО; 

5. Таъсир ва инъикоси идеологияи замони гузашта дар номгузории 

нашрияҳо; 

6. Таҳаввулот дар бунёди луғавӣ ва семантикии гемеронимҳои 

тоҷикӣ дар давраи соњибистиќлолии  кишвар  вобаста  ба  таѓйирёбии 

мазмуну мундариљаи ВАО; 

7. Тавсеаю рушди ВАО ва номгузорӣ, тањаввули маъної ва сохтории   

гемеронимия дар забони тољикї; 

8.Тарз ва усулҳои номгузории ВАО дар забони тоҷикӣ, усулњои 

номгузории табиї ва маснуї; 

9. Таҳаввулоти прагматикӣ ва когнитативӣ дар номгузории ВАО бо 

назардошти арзишњои миллї ва таърихї; 

10. Нақши маҷоз ва сермаъноӣ дар номгузории ВАО. 

       Аҳамияти назариявии таҳқиқ. Таҳқиқоти мазкур барои омӯзиши 

соири категорияҳои фазои канории ономастика мисли эргонимҳо, 

идеонимҳо ва м. и. мусоидат менамояд. Натиҷаи таҳқиқот барои ҳалли 

проблемахои назариявии ономастикаи забони тоҷикӣ ва дигар забонҳои 

эронӣ метавонад мавриди истифода қарор гирад.  
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Аҳамияти амалии диссертатсия. Натиҷаҳои таҳқиқот метавонад 

барои мураттаб сохтани луғати гемеронимияи фазои иттилоотии 

Тоҷикистон, тартиб додани дастурҳои таълимӣ оид ба таърихи ВАО - и 

Тоҷикистон мавриди истифода қарор гирад. 

Маводи диссертатсияро метавон дар курсҳои “Таърихи 

журналистикаи тоҷик”, “Назария ва амалияи журналистика”, 

«Услубшиносӣ ва таҳрири адабӣ» курс ва семинарҳои махсус оид ба забон 

ва услуби ВАО истифода кард. 

Мутобиќати диссертатсия ба  шиносномаи ихтисоси  илмї.  Тањќиќот 

дар заминаи маводи забони тољикї ва корбурди он дар номгузории 

васоити ахбори умум сурат гирифтааст ва ба шиносномаи илмї – аз рӯйи 

ихтисоси 10.02.01 - Забони  тољикї  мутобиќат  мекунад. 

Сањми  шахсии унвонљў. Дар диссертатсия бори нахуст яке  аз навъњои  

исми хос - номи ВАО дар забони тољикї мавриди тањќиќ ќарор дода  

шудааст.  

Мавќеи гемеронимия - низоми номњои гуногуни воситаҳои ахбори 

омма аз љињати луѓавї ва грамматикї дар байни гурўњњои  дигари  исмњои  

хос муайян карда шудааст. 

Тарзњои номгузорї, таркиби луѓавї ва ќолабњои сохтории номњои 

ВАО бори нахуст дар забони тољикї омўхта шуда, тобишҳои нави маъної 

пайдо намудани воњидњои луѓавии гуногун дар таркиби геморонимия 

муайян карда шудааст.  

 Татбиќ ва коркард ва натиљањои таҳќиќ.   Бахшњои асосии  диссертатсия  

дар љаласањо ва семинарњои кафедраи забони тољикии Донишгоњи 

давлатии Хоруѓ ба номи М. Назаршоев  баррасї шудааст. Муаллиф  дар 

конференсияњои солонаи устодон ва кормандони Донишгоҳи давлатии 

Хоруғ ба номи М. Назаршоев (солҳои 2016-2021) ва конференсияи  

љумњуриявии илмию амалї «Вазъи забони давлатї дар фаъолияти  

воситањои ахбори оммаи кишвар»  (соли 2020) суханронї  кардааст. 
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 Нуктањои асосї ва натиљањои тањќиќ дар 10 маќола аз љумла, 5 

маќола дар маљаллањои илмии таќризшавандаи Комиссияи олии  

аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон чоп шудааст. 

 Рисола  пешакї  дар љаласањои  кафедраи забони  тољикии 

Донишгоњи давлатии Хоруѓ ба номи М.Назаршоев (суратҷаласаи №4, аз 

25.12.2019), кафедраи таърихи забон ва типологияи Донишгоњи миллии 

Тољикистон, сексияи забоншиносии Донишгоњи давлатии омўзгории 

Тољикистон ба номи С. Айнї баррасї  гардида, дар љаласаи якљояи  

кафедрањои забони хориљї ва забони тољикї ва њуљљатнигории 

Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии 

Тољикистон (суратљаласи №6  аз 27 январи соли 2022) ва шурои олимони 

Донишгоњи давлатии Хоруѓ ба номи М.Назаршоев (суратљаласаи №10 аз 

24 июни соли 2022) ба њимоя пешнињод карда шуд. 

 Сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, 3 боб, хулоса ва 

феҳристи адабиёт ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва аврупоӣ иборат аст. 

 Дар боби аввал масъалањои  назариявии васеъ гардидани исмхои хос 

дар забон ва мавқеи исмҳои гуногуни хос дар фазои ономастикӣ мавриди 

баҳс қарор гирифтааст.  

 Боби дуюм ба масъалаи мавқеи гемеронимия дар байни 

категорияҳои дигари исмхои хос ва хусусиятхои грамматикии 

гемеронимхо дар забони точикӣ бахшида шудааст.  

Боби сеюм  таҳлили луғавӣ - семантикӣ, прагматикиӣ ва таҳаввулот 

дар номгузории ВАО-и Тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолии 

кишварро дарбар   мегирад. Дар хулосаи диссертатсия масъалањои дар  

таҳқиқот баррасишуда ҷамъбаст гардида, аз масъалаҳои тањқиқшуда 

натиљагирї   мешавад. 
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БОБИ   I. 

МАСЪАЛАҲОИ РУШД ВА ТАВСЕАИ ДОИРАИ КОРБУРДИ        

ИСМҲОИ  ХОС 

        1.1. Оид ба таснифоти исмҳои хос 

Исмҳои хос аз ҷумлаи муҳимтарин воҳидҳои забон буда, доираи 

корбурди онњо пайваста васеъ мегардад. Муассисаҳо, иншоот, созмонҳо, 

иттиҳодияҳо ва соири объектњри гуногуни иќтисодї ва иљтимоию 

фарњангї бунёд шуда, зарурат ба номгузории онњо ба миён меояд, ки 

боиси васеъ гардидани  доираи корбурди исмҳои хос мегардад,   

Шӯрои байналмилалии илмҳои ономастикӣ (International Council of 

Onomastic Sciences (ICOS) ) созмонаи илмие мебошад, ки олимони соҳаи 

ономастикаро муттахид намудааст. Дар сомонаи расмии ин шӯро таснифи 

исмхои хосро иборат аз 19 гурўҳ пешниҳод шудааст. Ин номгӯй ба 

забонҳои англисӣ, русӣ ва тоҷикӣ ба қарори зайл аст: 

1)  anthroponym (антропоним – имя человека) номи одам; 

2) astronym (астроним - название звезды, созвездия, другого 

небесного тела) номи ситора, номи галласитора ва дигар ҷирмҳои осмонӣ; 

3) charactonym (характоним - литературный антропоним или 

фиктоним – имя героя художественного произведения), антропоними 

адабӣ, номи қаҳрамони асари бадеӣ; 

4) chrematonym (хрематоним – название отдельного 

неодушевленного предмета, например, учреждения культуры, 

коммерческой организации и т. д.), номи ашёи алоҳидаи беҷон, масалан, 

муассисаи фарҳангӣ, созмони тиҷоратӣ; 

5) endonym (эндоним – название, используемое местными жителями, 

часто по отношению к определенной местности, в отличие от экзонима), 

номе, ки сокинони маҳаллӣ нисбати мавзеи муайян ба кор мебаранд, бо 

тафовут аз экзоним а. м. ин ; 
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6) ergonym (эргоним – название делового объединения людей, в том 

числе союза, организации, учреждения, корпорации, предприятия, 

общества, фирмы и т. д.), номи иттиҳодияи кории одамон, аз ҷумла 

иттифоқ, созмон, муассиса, ширкат, корпоратсия, корхона, фирма ва ғ.; 

7) ethnonym (этноним – название народа или племени), номи халқҳо 

ё қабилаҳо; 

8) ekzonym (экзоним – имя, используемое носителями других языков, 

а не то, которое используется в родном языке, например, французское 

обозначение “La Manche” по отношению к английскому “the English 

Channel”), номе ки аз тарафи соҳибони дигар забонҳо дода шудааст, ки аз 

номи аслии дар забон маъмул тафовут дорад; 

9) hodonym (годоним или одоним – название улицы или дороги), 

номи кӯча ва роҳ; 

10) hydronym (гидроним - название реки, озера или другого 

водоема), номи дарё, кӯл, талоб; 

12) metronym (метроним или матроним - часть родового имени, 

которое присваивается ребенку по имени матери), ҷузъи номи авлодӣ, ки 

ба кӯдак аз номи модар дода мешавад.; 

13) oikonym or ouconym (ойконим – название любого (начиная с 

отдельно стоящего дома) поселения, в том числе сельских (комонимы) и 

городских (астионимы) поселений), номи ҷойи зист, аз хонаи алоҳида сар 

карда,то махалҳои деҳот ( комонимҳо) ва маҳаллаҳои шаҳрӣ (астионимҳо; 

14) oronym (ороним – название любого объекта рельефа земной 

поверхности - как выпуклого (гора, горный хребет, холм), так и вогнутого 

(долина, овраг, впадина, ущелье, котлован)), номи қисмҳои рельефи рӯи 

замин, (кӯҳ, қаторкӯҳ, тепппа, баландиҳо), инчунин релефи ҳамворзамин 

(водӣ, ҷарӣ, пастхамӣ,дара, чуқурӣ); 

15) patronym (патроним или отчество - часть родового имени, 

которая присваивается ребёнку по имени отца), ҷузъи номи авлодӣ, ки ба 

кӯдак аз номи падар гузошта мешавад; 
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16) teknonym (текноним – имя взрослого человека, присваивающееся 

по имени ребёнка, обычно, старшего), номи одами калонсол, ки маъмулан 

ба номи кӯдаки калонӣ гузошта мешавад; 

17) theonym (теоним – имя божества или Бога), номи Эзадӣ ё Худо; 

18)toponym (топоним – имя собственное, обозначающее собственное 

название географического объекта, иногда используется в более узком 

значении только обитаемых мест), номи хосе, ки мавзеи муайяни 

ҷуғрофиро ифода мекунад, баъзан барои ифодаи мавзеъҳои зист низ ба 

кор бурда мешавад; 

19) zoonym (зооним - кличка дикого или домашнего животного), 

лақаби ҳайвони ваҳшӣ ва хонагӣ[168, 80-81]. 

 Бояд ёдовар шуд, ки таснифоти боло воҳидҳои марказии фазои 

ономастикиро дар бар гирифта, на ҳамаи гурӯҳҳои воҳидҳои фазои 

ономастикӣ дар ин ҷо оварда шудаанд.  

          1.2. Оид ба маънои луѓавии исмҳои хос 

Дар бораи маънои лексикии исмхои хос осори зиёди илмӣ таълиф 

ёфта, нуқтаю назарҳои гуногун баён гардидаанд [66; 114; 115;116]. 

 Вале дар замони ҳозира аксари пажӯҳишгарон бар ин андешаанд, 

ки вижагии исми хос аз назари шаклӣ муайян нагардида, ба мазмуну 

мундариҷаи он вобастагӣ дорад. Зеро исми хос маънои муайянеро ифода 

мекунад, ки аз ҷониби одамон тавсиф мешавад ва ба дарку фаҳми одамон 

наздик аст. 

Дар мавриди маънои луғавии исми хос ду нуктаи назар вуҷуд дорад. 

Намояндагони нуктаи аввал дар ин ақидаанд, ки исмҳои хос дорои 

маънии луғавӣ  нестанд [89]. Гурӯҳи дигари донишмандон ақида доранд, 

ки исмҳои хос маънои лексикӣ (луғавӣ) доранд [39, 162].  

 Аз замонҳои қабл номҳо дар иҷрои намозу ниёишҳо ва маросимҳои 

фавқуттаббии нақши муҳим доштанд. Мутафаккири Юнони қадим 

Афлотун қайд карда буд: «чунин ном бояд дод, ки мувофиқ бо табиат 
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бошад ва дар табиат он вуҷуд дошта тавонад, на бо амри муҳокимаи 

пешакии худ, ки он ба муҳокимаҳои пештараи мо созгор ояд» [86; 89].  

Ақидаи дигаре, ки ба Арасту тааллуқ дорад, дар он робитаи «табиӣ» 

байни ном ва ашёро рад мекунад. Ба ақидаи ӯ маънои номҳо ба созише 

робита дорад, табиат ягон номро худ аз худ тавлид намекунад. Ном он 

вақт пайдо мешавад, ки ба аломат табдил ёбад, зеро овозҳои алоҳидаи 

беробита, ҳарчанд дар садои ҳайвон маъное доранд, вале ҳоло ном 

нестанд» [6, 94]. 

 Тарафдорони «номафҳумии» номҳо пофишорӣ мекунанд, ки номҳо 

маънои лексикӣ надоранд, зеро ягон мафҳумро ифода намекунанд. 

 Масалан, А.А.Реформатский менависад: «Хусусияти умумии 

тамоми исмҳои хос аз он иборат аст, ки ҳеҷ гуна мафҳумро ифода 

намекунанд. Онҳо фақат номбар мекунанд. Вазифаи онҳо аз ҳамин иборат 

аст» [89, 39]. 

 Инчунин, ҷонибдорони ин ақида дар он назаранд, ки исмҳои хос аз 

назари моҳияти семантикӣ калимаҳои маънодоранд, ярликҳо (қолабҳо), 

коғазмолҳоянд, аломатҳои фарқкунандаанд, ки барои ҷудо намудани ин ё 

он ашё, ё падидаҳои якхела аз ҳамдигар истифода мешаванд [39]. 

Бархе аз забоншиносон дар ин назаранд, ки исмҳои хос соҳиби 

маъноянд. Моҳияти назарияи С.Н. Булгаков аз он иборат аст, ки «ҳар гуна 

маърифат номгӯй аст, предикат, ғоя бо субъект, мубтадо алоқаманд шуда 

номро ба вуҷуд меоранд. Пайдоиши номгӯйҳо ва номҳои умумӣ ҳамин тавр 

аст» [18, 186]. 

Ҳар гуна ном аз исми ҷинс пайдо шуда, ба исми хос табдил меёбад. 

Исми хос дар навбати худ предикати исми ҷинс аст. Маҳз исми хос чун 

предикати исмҳои маънодори ҷинс соҳиби моҳият ва маъно мегардад. 

 Мантиқшиноси англис Х. Ҷозеф ба таснифоти номҳо машғул шуда, 

дар ин маврид мулоҳизоти ҷолиб пешниҳод намудааст.Тибқи назарияи ӯ 

калимаҳо аломатҳое мебошанд, ки мавзӯи баҳси фикр, баъзан амалиёти 
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фикрро инъикос мекунад. Мафҳум баробар ба истилоҳи фикр нест. 

Мафҳум он чизеро нишон медиҳад, ки дар фард вуҷуд дорад. Исми хос 

истилоҳи фардист, ки ба як фард тааллуқ дорад. Истилоҳи ба ҳамон 

маънои умумӣ ба фардҳои гуногун метавонад тааллуқ дошта бошад. 

Масалан, номи “Смит”- ро одамони зиёд дошта метавонанд, вале дар ҳар 

маврид он ба як одам тааллуқ мегирад [166]. 

 Дар такмили асосҳои назариявии исми хос А.В. Суперанская саҳми 

арзанда гузоштааст. Тибқи ақидаи ӯ исми хос мисли дигар калимаҳо 

аломат аст. Вале исмҳои хос аз исмҳои ҷинс фарқ доранд. Ин номшиноси 

маъруф тафовути байни исми хос ва исми ҷинсро дар асоси меъёру 

усулҳои нав мавриди баррасӣ қарор додаст. Ӯ ба тариқи муқоисавӣ чунин 

тафовутҳоро муайян намудааст: 

  Исмҳои хос чунин хусусиятҳо доранд: 

• Исми хос ба объектҳо ва субъектҳои фардӣ дода мешавад; 

• Исми хос объекти номдодашударо дақиқ, муайян ва ҷудо мекунад; 

• Исми хос бевосита бо мафҳум алоқаманд нест; 

• Исми хос вазифаи мушаххассозӣ дорад; 

• Исми хос дар нутқ нақши муайяне барои ифодаи ашё ва падидаҳое 

дорад, ки бо хусусияти мушаххаси худ аз ҳамдигар тафовут доранд; 

 Исмҳои ҷинс дорои чунин хусусиятҳо мебошанд: 

• Исми ҷинс объектҳо, падидаҳо, ашёҳои ҳамчинсро ифода мекунад; 

• Исми ҷинс объектҳои номбаршударо муайян ва ҷудо намекунад; 

• Исми ҷинс вазифаи ҷудокуниро ифода мекунад; 

• Исми хос семантикаи умумӣ ва ҷамъбастӣ дорад; 

• Исми ҷинс дар матн тобишҳои гуногуни маъноӣ пайдо мекунад; 

 Лексикаи апеллятивӣ дорои тобишҳои гуногуни экспрессивӣ мебошад 

[115, 161]. 

        А.А. Белитский тафовути байни исмҳои хос ва ҷинсро на дар сохтори 

забонии онҳо, балки дар вазифаи онҳо мебинад. Ба ақидаи ӯ исмҳои хос 
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фардикунанда ва исмҳои ҷинс таснифкунанда мебошанд. Исмҳои хос дар 

тафовут аз исмҳои чинс бо мафҳум алоқаманд набуда, бо объектҳои 

модии воқеӣ алоқаманданд [13,167]. 

  П. Кристоферсен исми хосро номи бавоситаи ашё ва исми ҷинсро 

номи бевоситаи ашё ҳисоб мекунад. Исми хос рамзест, ки фарди 

алоҳидаро нишон медиҳад., ки ин маънои ягонаи он аст. Апеллятив бошад 

аввал аломатро нишон медиҳад, сипас онро ба ягон ашё мансуб медонад, 

синфро номбар карда, мансубияти онро ба синфи дигар нишон медиҳад. 

Ба ибораи дигар исми хос мушаххас ва исми ҷинс абстрактӣ мебошад. 

[165, 620].  

 Дар баробари ин забоншиносон хусусиятҳои умумии исмҳои хос ва 

ҷинсро низ қайд кардаанд: 

• чун калима маънои ашёро ба тариқи умумӣ ифода мекунанд; 

• мансубият ба категорияи исм; 

• аломатҳои умумии грамматикӣ ва лексикӣ доранд; 

• хусусиятхои умумии корбасти исми хос ва исми ҷинс дар матн. 

Бисёре аз забоншиносон алоқамандии маъноии воҳидҳои забонӣ ва 

воҳидҳои тафаккурро қайд намудаанд [75]. Алоқамандии исмҳои хосро бо 

мафҳум таъкид намуда, ҷиҳати дугона будани онро аз назари шаклу 

мазмун нишон додаанд. 

 Дар таҳқиқи исми хос ва тафовути он аз исми ҷинс инчунин 

номшиносон В. А. Никонов, П. Флоренский, О. И. Фонякова ва дигарон 

саҳм гузоштаанд. Дар мавриди тафовути исми хос аз ҷинс олимони 

зикршуда дар ин ақидаанд, ки исми хос ва исми ҷинс аз рӯи вазифа аз 

ҳамдигар тафовут доранд. Вазифаи исмҳои хос ва ҷинс дар матнҳои 

гуногун зоҳир мегардад. Ими хос вазифаи ягонасозӣ, дошта исми ҷинс 

вазифаи таснифсозӣ дорад. Дар ифодаи маъноҳои мухталиф исмҳои хос 

аз исмҳои ҷинс фарқ мекунанд [39, 77-80]. 
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Ҳамин тариқ, баҳсҳо дар мавриди исмҳои хос доманадор буда, 

мутолиаи масъалаи мазкур барои забоншиносии тоҷик низ аҳамияти 

назариявию амалӣ дорад ва метавонад ба бархе аз масъалаҳои корбасти 

исмҳои хос, маъно ва вазифаи онҳо, роҳҳои пайдоиши исмҳои хос дар 

забони точикӣ равшанӣ андозад. Ёдоварӣ намудан ба маврид аст, ки оид 

ба аломатњои исмҳои хос дар забони тоҷикӣ забоншиноси маъруфи тоҷик 

Ш. Рустамов [106] њангоми таҳқиқи хусусиятҳои луғавию дастурии исм 

маълумот додаанд, инчунин дар «Грамматикаи академеии забони 

тољикї» баъзе  вижагињои  исми хос равшан гардидааст, вале масъалаи 

зикршуда то ҳол дар забоншиносии тоҷик пурра омӯхта нашудааст.  

1.3. Вижагињои  фазо ва майдони ономастикӣ 

Имрӯз номшиносӣ чун муҳимтарин бахшҳои забоншиносӣ бо 

назардошти корбурди васеъ, пайдо намудани исмҳои хос таваҷҷуҳи 

муҳаққиқонро ба тарафи худ бештар ҷалб карда истодааст. Оид ба 

паҳлуҳои гуногуни ин соњаи илм, аз љумла оид ба фазо ва майдони 

ономастикї дар асоси маводи забонҳои гуногун таҳқиқотҳои муҳим 

анҷом дода шудаанд. Исмњои хос дар фазо ва майдони ономастикї аз 

назари таърихию этимологӣ, забоншиносии иҷтимоӣ, забошиносии 

равонӣ ва этнозабоншиносӣ мавриди баррасӣ  қарор мегиранд. Афзудани 

доираҳои мавзӯи баҳси номшиносӣ боиси зиёд гардидани шумораи 

истилоҳоти номшиносӣ ва доираи васеъ пайдо намудани корбурди онҳо 

дар фазо ва майдони ономастикӣ мегарданд. 

 Дар баробари ин бархе аз масоили робита ва таъсири 

байниҳамдигарии гурӯҳҳои исмҳои хос, аломатҳои семантикаи дохилии 

исмҳои хос ва қолабҳои семантикиии онҳо то ҳол пурра ва ҳамаҷониба 

баррасӣ нашудаанд. Муайян намудани мавқеи исмҳои хоси марбути 

таъсисоти иҷтимоӣ дар сохтори майдони ономастикӣ ва худи мафҳуми 

майдони ономастикӣ аз ҷумлаи масоили баҳсталабест, ки бо тарзу 

усулҳои гуногун аз дидгоҳҳои мухталиф мавриди баррасӣ қарор дода 
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шудааст. Майдони ономастикиро маъмулан ба марказӣ ва канорӣ ҷудо 

мекунанд, ки ҳар як гурӯҳи исмҳои хос бо умумияти семантикӣ, сохтори 

семантикӣ, чандомади корбурд, тобиши услубӣ, сермаҳсулии калимасозӣ 

аз ҳамдигар тафовут доранд. 

 Фазои марказӣ нисбат ба фазои канорӣ ба самти муайян 

нигаронида намешавад, воҳидҳои фазои марказӣ сохтори пурра ва оддӣ 

доранд, лексикаи фазои марказӣ устувор буда, лексикаи фазои канорӣ 

тағйирпазир аст. 

      Ёдоварӣ намудан ба маврид аст, ки дар бораи масоили назариявии 

исмҳои хос дар забоншиносии Аврупо пажӯҳишҳои арзишманд анҷом 

дода шудаанд [116]. Зимни омӯзиши мавзӯъҳои назариявӣ ҷанбаҳои 

семантика, қолабҳои маъноӣ ва дастурӣ, сохту таркиб ва доираи 

корбурди исмҳои хос, хусусиятҳои мафҳуми фазо ва майдони ономастикӣ 

муайян карда шудаанд. Илова бар ин ба мақсади ҳамгунсозӣ ва ба низом 

дароии истилоҳоти номшиносӣ фарҳангҳои истилоҳот ба табъ расидаанд 

[95]. Истилоҳоти номшиносӣ моҳияти байналхалқӣ пайдо намуда, дар 

бисёре аз забонҳои дунё мавқеи корбурди худро пайдо кардаанд. 

Омӯзиши исмҳои хоси марбути муассисаҳои гуногуни маъмурӣ 

(корхонаҳои саноатӣ, созмонҳои ҷамъиятӣ ва сиёсӣ, ширкатҳо, фирмаҳо, 

мағозаҳо, тарабхонаҳо ва иншооти дигар) фаъолияти дастаҷамъӣ дар 

солҳои охир дар ономастикаи умумӣ суръати тоза пайдо намуд. Таваҷҷуҳ 

ба чунин номгузориҳо, махсусан, дар охирҳои асри гузашта ва аввали асри 

XXI дар мамолики мутараққӣ вобаста ба рушди босуръати фаъолияти 

эҷодӣ, тиҷоратӣ, ҷамъиятию сиёсӣ зиёд гардид. 

Ин дар навбати худ масъалаи ба низом даровардани номҳо ва сабти 

ҳуқуқии номҳои ба тозагӣ ба вуҷудомадаро ба миён оварда, ба афзоиши 

тањқиқоти илмӣ дар бораи номгузории иншооти маъмурӣ такон бахшид 

(А. В. Беспалова, Р. А. Козлов, М. Е. Новичихина, Т. П. Романова, Т. А. 

Стародубсева, Н. В. Шимкевич, Д. А. Яловес-Коновалова ва диг.) 
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[23;61;121]. Лозим ба ёдоварист, ки дар номшиносии муосир мактабҳои 

илмии аврупоӣ фаъолияти пурсамар дошта, анҷуманҳо, семинарҳо ва 

ҳамоишҳои сатҳҳои гуногунро оид ба номгузории иншооти маъмурӣ 

мунтазам доир менамоянд[116]. 

Ҳамзамон дар номшиносии байналмилалӣ истилоҳоти махсусе 

барои ифодаи номҳои муассисаҳои маъмурӣ пайдо шуда, дар осори илмӣ 

мавқеи устувор пайдо намуданд: (эргоним аз юнонӣ ба маънои «умур», 

«кор»), эргонимия барои ифодаи маҷмӯи номҳои таъсисоти маъмурӣ, 

умумӣ ба кор меравад (ниг.: истилоҳоти маъмули антропонимия, 

топонимия ва а.и) [121]. 

  Ба ҷуз номҳои муассисоти тиҷоратӣ номҳои хоси расонаҳои 

иттилоотӣ низ ба номҳои муассисаҳои дастаҷамъӣ дохил шуда дар 

майдони ономастикӣ мавқеи махсус доранд. Азбаски номҳои расонаҳои 

иттилоотӣ нисбат ба дигар номҳои таъсисоти ҷамоатӣ бо набзи ҷомеа, 

ҳаёти иҷтимоӣ ва сиёсию фарҳангии робитаи зич доранд дар номгузории 

онҳо қонуниятҳои хосе татбиқ мешаванд. Баррасии амиқи номи 

рӯзномаву маҷаллаҳо ва соири расонаҳои ахбор метавонад ба тарзҳои 

номгузории табиӣ ва сунъии таъсисоти гуногун равшанӣ андозад ва 

мавкеи он аз ҷиҳати семантикӣ, прагматикӣ ва адабию бадеӣ муайян 

карда мешавад . 

Ёдоварӣ намудан ба маврид аст, ки майдони ономастикиро ба 

қатори марказӣ ва канорӣ ҷудо менамоянд. Қатори марказӣ 

(антропонимҳо, топонимҳо) ҷузъи мухимтарин ва қабати умдаю бунёдӣ 

ва қатори канорӣ қабати дуюм ба ҳисоб мераванд. Номҳои марбут ба 

матбуот ва расонаҳои ахбор ба қатори канорӣ мансубанд ва тарзу усули 

номгузорӣ, семантика, прагматика ва поэтикаи худро дороянд ва дар 

майдони ономастикӣ вижагиҳои муайян зоҳир менамоянд.  

  Пажӯҳишҳои номшиносӣ  дар  мавриди   фазои  ономастикї бештар 

муаммоҳои муайян намудани мавқеи номҳои воҳидҳои канорӣ дар 
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майдони номгузорӣ, коркардҳо оид ба қолабҳои семантикии номҳои 

иншооти ҷамоатӣ, ошкор сохтани моҳияти ном дар низоми муносиботи 

таъинкунанда ва таъиншаванда,мушоҳида намудани вазифа ва амалкарди 

номҳои хос дар матнҳои публитсистӣ, бадеӣ ва таснифи вазифаҳои 

номхои хос дар навъхои гуногуни матнро дар бар мегиранд ва ба рушди 

ҷанбаҳои умумии назариявии исми хос ва фазои корбурди он мусоидат 

мекунанд.  

 Исмҳои хос вобаста ба васеъ шудани доираи корбурдашон ва 

соҳиби номи хос гардидани объектҳои гуногуни тиҷоратӣ, иқтисодӣ, 

фарҳангӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва иттилоотӣ дар навбати худ боиси ба вуҷуд 

омадани истилоҳоти ҷудогона барои ҳар як категорияи исми хос 

мегардад. Аз ин рӯ ба тартиб даровардани истилоҳоти номшиносӣ яке аз 

паҳлӯҳои таҳқиқу омӯзиши фазои корбурди исмҳои хос мебошад. Илова 

бар ин таъсири маърифатии номи гузошташударо ба истифодабаранда 

(адресат) низ бояд ба эътибор гирифт. 

 Маънои (семантикаи) “оним” аз қолабҳои гуногундараҷа иборат 

аст. Омӯзиши вижагиҳои ҳар як қолаб мавқеи ин ё он онимро дар низоми 

луғавӣ ва ономастики забон метавонад муайян созад. Аз рӯи маънои 

умумӣ исми хос дар муқобили исми ҷинс қарор дошта, исми хос чун 

воҳиди ономастикӣ вазифаи тавзеҳӣ-мушаххассозиро адо мекунад. 

Онимҳо дар низоми майдони номшиносӣ мақом ва мавқеи гуногун доранд 

ва мавқеи канорию марказиро инъикос намуда, мансубияти ин ё он ном 

ба воҳиди ҳаставӣ ва канорӣ муайян карда мешавад. Дар баробари ин 

воҳидҳои номӣ вазифаи фардисозиро низ адо намуда, бо ин роҳ мавқеи 

ҳар як хели номро (онимро) метавон дар майдони онимастикї аз назари 

маъноӣ метавон муайян намуд. 

Қолабҳои маъноии номҳо ангезаҳои фарҳангию миллӣ, иҷтимоӣ, 

ҳиссӣ (эмотсионалӣ) ва бадеиро инъикос мекунанд ва бояд ба хонандаю 

бинанда ва истифодабаранда қобилияти таъсиррасониро доро бошанд. 
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 Номҳои хоси муассисоти умумиманфиат аз назари 

прагмалингвистика унсурҳои забонии фарҳанги шаҳрӣ ба шумор 

мераванд ва вазъи номгузориеро дар худ инъикос мекунанд, ки ба мизоҷ 

(адресат) нигаронида шудааст. Ҷаззобияти ном (оним) бояд ба дарки 

фардии мизоҷон мувофиқ бошад ва муассирияти қобили мулоҳизаеро 

дошта бошад, то робитаи равонии мухобиротиро таъмин созад. 

 Номҳои бадеӣ (поэтикӣ) - номҳои воқеӣ ва тахайюлии объектњо 

иҷтимоию иқтисодӣ мебошанд ва дар асари бадеӣ ва публитсистӣ бо 

ғаразҳои махсуси услубӣ ба кор бурда мешаванд. Номи хос дар осори 

бадеӣ вазифаҳои матнофаринӣ (сужаофаринӣ), маконмуайянсозӣ, 

тавсифӣ, иҷтимоӣ, талмеҳӣ ва ҷозибанокию равониро адо намуда, 

воситаҳои ифодаҳои образнок ва пуробранг дар матнҳои публитсистӣ ва 

бадеӣ маҳсуб меёбанд. 

Ҳангоми муайян намудани семантикаи оним (ном), махсусан, номе 

ки ба таъсисоти умумӣ мансуб аст, дар меҳвари муносибати исми ҷинс 

(исми ом) ва исми хос метавон аз назар гузаронд. Ба ин тартиб мафњуми 

майдони ономастикӣ  қолабҳои дараҷаноки маъноиро дар бар мегирад ва 

ҳар як гурӯҳи номҳои дар қолабҳои муайяни семантикӣ шакл мегиранд. 

 Дар робита ба баррасиҳои фавқуззикр аз назар гузаронидани 

истилоҳоти гуногуни мансуби исмҳои хосро дар фазои умумии 

номшиносӣ мувофиқи мақсад медонем, ки тамоюли афзоишу рушд 

доранд. Бояд ёдоварӣ намуд, ки дар истифода ва корбурди истилоҳоти ин 

соҳа дар осори илмӣ якрангӣ дида намешавад. Масалан, иддае аз 

муаллифон таҳти истилоҳи  эргоним  номҳои хоси муассисаҳои кориро 

(деловые объекты) дар назар доранд. Муҳақиқони дигар номҳои 

корхонаҳоро (предприятие) эргоним меномад [121]. Ба ин тартиб номҳои 

аломатҳои молҳои истеҳсолиро парагматоним, номҳои воситаҳои ахбори 

оммаро гемероним, номҳои ҷашнвораҳо, озмунҳо, консертҳоро 

геортоним, воситаҳои нақлиётро порейоним  номидаанд. Тавре дар боло 
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қайд кардем, исмҳои хоси иншооти гуногуни умумӣ (корхонаҳои саноатӣ, 

созмонҳои ҷамъиятӣ ва сиёсӣ, ширкатҳо, фирмаҳо, мағозаҳо, тарабхонаҳо 

ва муассисаҳои шаклҳои дигари фаъолияти дастаҷамъӣ дар ономастикаи 

умумӣ таҳти истилоҳи эргоним ёд мешаванд. Ин гуруҳи воҳидҳои номӣ 

бахши умдаи номҳои  рекламавиро  (паёмҳои тиҷоратӣ) ташкил медиҳанд 

Воҳидҳои номбаршуда қабати васеи луғати забонро дар кишварҳои 

мутараққӣ ташкил дода, корбуди мунтазам дар фаъолияти ҳамарӯза 

доранд ва вазифаҳои гуногуни иттилоотиро адо менамоянд. Пайдоиш ва 

густариши гурӯҳҳои гуногуни исмхои хос ба вазифаи онҳо дар бахшҳои 

мубодилаи иттилоотӣ робитаи ногусастанӣ дорад. Аз назари моҳияти 

мубодилаи иттилоотӣ исмҳои хоси ифодакунандаи реклама (эълони 

тиҷоратӣ), исмҳои хоси таъсисоти умумӣ, корӣ ва воситаҳои ахбори умум 

вижагиҳои умумӣ дошта, қабати ягонаи луғавии забонро ташкил 

медиҳанд. Вазифаи чунин исмҳои хос аз он иборат аст, ки чун воситаи 

забонии диққатҷалбкунанда ва таъсиррасонанда ба рӯҳия бо назардошти 

аз назар дур мондани дарки таҳлилӣ ва танқидӣ мавриди истифода қарор 

гиранд. Дар баробари истилоҳоти махсуси ономастикӣ инчунин дар соҳаи 

тиҷорат, иқтисод, ҳуқуқи бозоргонӣ, расонаҳои умумии итилоотӣ, 

истилоҳоту вожаҳои гуногун ба кор бурда мешаванд (рамзи мол,маркаи 

тиҷоратӣ, номи фирмавӣ, аломати фирма, логотип, бренд, ки натанҳо 

ҳамроҳ бо номҳои хоси молу маҳсулоти тавлидшуда, балки бо номҳои 

рӯзномаю маҷаллаҳо, ҷашнвораҳо ва озмунҳо, иттиҳодияҳои эҷодӣ ва 

аҳзоби сиёсӣ корбаст мешаванд. 

Њамин   тариќ, майдони онимастикӣ ба ду гурӯҳ  ҷудо мешавад: 

майдони асосӣ ва майдони канорӣ. Майдони асосиро топонимия, 

антропонимия ва дигар намудҳои исмҳои хос ташкил дода, номҳои 

таъсисоти иқтисодӣ, тиҷоратӣ, иҷтимоӣ ва гурӯҳҳои эҷодӣ, фарҳангӣ, 

сиёсӣ - ҷамъиятӣ ва рекламавӣ (паёмҳои бозоргонӣ) майдони канории 
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ономастикиро ташкил медиҳанд. Гемеронимия – номҳои хоси воситаҳои 

ахбори омма низ ба майдони канории ономастика дохил мешаванд.  

 1.4.Усулҳои номгузорӣ 

 Номгузории сунъӣ ва табии дар низоми номҳо тарзу усулҳои 

гуногун дорад. М.В. Голомидова [36] номгузории сунъиро дар топонимия 

ва антропонимия омӯхта, ҷиҳатҳои зерини низоми семантикии исми хосро 

нишон медиҳад: 

1.Ҷиҳати умдаи маънии ном, маънои лексикӣ ва аломатии он 

сарбории вазифавии он чун аломати забонӣ ба шумор меравад. Исми хос 

ба апеллятив (исми ҷинс) муқобил меистад. Вазифаи асосии тамоми 

исмҳои хос (новобаста ба хелҳо) номбаркунӣ ва тафовутсозӣ мебошад; 

 2.Семантикаи хоси ин ё он оним боиси ба гурӯҳҳо ҷудо гардидани 

лексикаи ономастикӣ гардида, дар асоси сермаъноӣ меҳвари марказии 

майдони семантикии номро метавон ташхис кард; 

 3. Дар асоси тавсифи семантикӣ аломати ашё ва макон ва шахс дар 

назар дошта шуда, ин ё он объект бо аломати хосаш аз дигар ҳамҷинсҳояш 

фарқ мекунад; 

 4.Ҷиҳати ҷудогонаи семантикаи ном аломати рамзии он мебошад, 

ки ба маърифати забонӣ ва ғайризабонӣ вобаста мебошад. 

Ҷиҳатҳои дар боло номбаршуда барои таҳқиқи маънои намудҳои 

воҳидҳои номӣ метавонанд татбиқ гардад. Чунин вижагиҳо ба сохтори 

маъноии гемеронимҳо низ татбиқ мегардад. Гемеронимҳо дар низоми 

майдони номшиносӣ аз назари нишонаҳои семантикӣ вижагиҳои зеринро 

зоҳир менамоянд: 

- семантикаи фарқкунандаи умумӣ; 

- семантикаи фарқкунандаи фаръӣ; 

 Таҳлилу баррасии исми хос аз назари семантикӣ ба омӯзиши 

аломатҳои тафовути исми хос аз исми ҷинс иртиботи ногусастанӣ дорад. 

Гемеронимҳо дар тамоми сатҳҳо мансуби исмҳои хос буда, аммо соҳиби 
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вижагиҳои ба худ хосанд. Ин намуди номҳои хос вазифаи тавсифию 

мушаххассозӣ доранд, яъне, на танҳо аломати фардиро инъикос 

мекунанд, балки аломатҳои гурӯҳии мансуби ин ё он объектро нишон 

дода, тафовути онро дар нисбати дигар тасвир мекунад. Хусусияти асосии 

ин гурӯҳи номњои хос аз он иборат аст, ки гемеронимҳо дараҷаи дуюми 

таҳаввулоти маъноиро аз сар гузаронидаанд. Гемеронимњо аз исмҳои 

ҷинс ба вуҷуд омада, соҳиби маъно ва вазифаҳои наве гардидаанд, ки аз 

вазифа ва маъноҳои хелњои  дигари исмҳои хос дар ифодаи даъват, шиор, 

иҷтимоъ ва дигар вазифаҳо тафовут доранд. 

 Маънои хоси ном ва «маънои номӣ» робитаи ҷузъи маъқулаи 

асосии исми хос ва ҷинсро инъикос мекунад ва дар шуури соҳибзабонон 

ҳамчун ҳастаи маънии номӣ чун тобишҳои иҷтимоӣ, ҳиссӣ, фарҳангию 

таърихӣ, минтақавӣ, зебоипарастиро  инъикос меёбад. 

 Гемеронимҳо дар майдони номҳо (номшиносӣ) мавқеи канорӣ 

дошта аз номҳои хосе, ки дар мавқеи марказӣ қарор доранд, фарқ 

мекунанд. Ташхиси сохтори маъноии воҳидҳои ҳаставӣ (марказӣ) 

(топонимия, антропонимия) ва воҳидҳои канорӣ (гемеронимҳо) аз он 

шаҳодат медиҳанд, ки ин ду қатори воҳидҳои номӣ аз рӯи вазифаҳои хос, 

ҷанбаҳои ҳуқуқии амалкарда аз ҷанбаи хоси корбурд тафовут доранд. 

Гемеронимҳо вазифаҳои махсус доранд, самтҳои махсуси ҳуқуқӣ ва 

таркибсозии маҳдуд доранд, ки ба топонимҳою антропонимҳо хос 

нестанд. 

 Гемеронимҳо дар баробари эргонимҳо ва соири хелҳои исми хос 

дорои тобиши дараҷавии маъноӣ низ мебошанд, ки онро маънои қисман 

ифодашуда ва фардисоз меноманд [128]. Ин дар навбати худ имконият 

медиҳад, ки тарзҳои номгузориро дар дохили ҳар як қатори исмҳои хос 

муайян созем. 

Дар номгузории ВАО ду принсипи асосии номгузориро ошкор 

намудаанд: воқеӣ ва рамзӣ. Аз рӯи ин ду принсипи асосӣ қолабҳои 
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семантикӣ номҳои хоси марбути соҳаҳои гуногун пайдо мешаванд: 

номҳое, ки аз антропонимҳо рӯидаанд, номҳое, ки аз топонимҳо 

рӯидаанд, номҳое, ки аз исмҳои ҷинс, ом (апеллятив) рӯидаанд [61]. 

 Дар баробари ин исмҳои хоси рекламавӣ, аз он ҷумла исмҳои хоси 

марбути нашрияҳои давриро метавон аз назари маъно ба номҳои воқеӣ, 

шартӣ – рамзӣ ва рамзӣ ҷудо намуд. 

Исмҳои хоси воқеӣ номҳое мебошанд, ки мафҳуми ифода намудаи 

он ба ашёи воқеӣ мутобиқат мекунад. Номҳои шартӣ – рамзӣ қисман ба 

воқеият мутобиқат мекунанд. Номҳои рамзӣ аз номи ашёи воқеӣ дур буда, 

тахайюл ва тафаккури мизоҷ ба фаҳму дарки он мерасад. 

Ҳар як гурӯҳи номҳои хос тарзҳои номгузорӣ дорад ва дорои 

хусусиятҳои умумӣ мебошанд. Дар осори номшиносии умумӣ маъмулан 

чунин тарзҳои номгузорӣ ва номсозиро муайян намуданд: 

• лексикӣ – наҳвӣ; 

• лексикӣ – семантикӣ; 

• калимасозӣ (ба воситаи пасвандҳо, васлшавии калимаҳо, 

ихтисораҳо) 

• фонетикӣ; 

• маҷмӯӣ. 

 Тарзҳои номбаршудаи номсозӣ боиси ба вуҷуд омадани қолабҳои 

сохтории исмҳои хос мегарданд. 

Ҷиҳати муҳимми номҳои хоси соҳаҳои гуногун муассирияти 

маърифатии онҳо мебошад. Дар шуур ва тафаккури ин ё он ҷомеаи забонӣ 

номи хос ба тарзу роҳҳои мухталиф эҳсосу дарк шуда, ба маънавият ва 

ҷаҳонбинӣ то андозае иртибот пайдо мекунад. Номсозӣ ва номгузорӣ низ 

ба анъана ва арзишҳои миллии халқҳо иртиботи зич доранд. Ба ин ваҷҳ 

номҳо таҷрибаи таърихию фарҳангӣ, ҷаҳонбинии фардӣ ва ҷамоатӣ, 

ҷанбаҳои этнолингвистӣ, этнопсихологии ҷомеаи забониро инъикос 

мекунанд ва дорои тобишҳои салбию эҷобӣ мебошанд [62]. 
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 Робитаи номи хос ба соҳаҳои гуногуни набзи чомеаи забонӣ, ки 

тавассути фаъолияти бошууронаи инсон амалӣ мегардад ва ҳадафҳои 

муайянро дорост, то робитаи объектњои номдодашуда бо 

истифодабарандагон то андозае қавӣ бошад. Бинобар ин дар ном 

маълумоти гуногун инъикос ёфта, бо олами атроф робита дорад. 

Воқеияти дарки инсон дар ном бо воситаҳои гуногуни луғавӣ ифода 

мешавад ва он љанбањои гуногунро дар бар мегирад:  

• таърихию фарҳангӣ; 

• этнофарҳангӣ; 

• минтақавӣ; 

• баҳогузорӣ; 

• ҳиссӣ – ҷозибанокӣ; 

• зебоипарастӣ; 

• адабӣ – бадеӣ; 

• эътирозӣ. 

Исмҳои хос ҷанбаи прагмалингвистӣ дошта, таъсиру дарки моҳияти 

ин ё он номро дар бар мегирад ва як ҷузъи фарҳанги забонии ҷомеа маҳсуб 

меёбанд. Лозим ба ёдоварист, ки аз назари прагмалингвистӣ омӯхтани 

воҳидҳои забон дар осори забоншиносон Ҷ.Остин, Ҷ. Серл, Т.А.Ван Дейк, 

Ю. Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, В.Г. Гак инъикос ёфтааст [ниг.:7;28]. 

Раванди офариниши номи ин ё он, созмон, муассиса, нашрия аз 

назари прагмалингвистӣ сухане мебошад, ки ба муштарӣ (мизољ) 

нигаронида шудааст ва ба вокуниши ҳиссӣ ва амалӣ ӯро водор созад. Аз 

ин ҷиҳат ҷанбаи таъсиррасонии номи хоси таъсисоти муайян маҳз 

тавассути истифодаи воситаҳои гуногуни забонӣ ва ғайризабонӣ сурат 

мегирад. Аз назари фарҳангӣ, равонӣ ва иҷтимоӣ чунин таъсиротро бояд 

ба тафаккур, кайфият ва эҳсосоти адресат (муштарӣ, мизоҷ) расонд. 

Номэҷодгарон ва номгузорон ҳангоми қабул намудани ин ё он ном 

аз ғояҳои маънавӣ, мафҳумҳо, донишу тасаввуроти хоси ҷамоати 
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этнолингвистӣ истифода ба амал меорад. Муштарӣ (адресат) ҳангоми 

бархӯрд бо ном хотираи фарҳангиро ба кор медарорад ва бо эҷоди 

номгузорон муқоиса менамояд. Дар натиҷа робитаи мутақобилаи ду 

тарафа пайдо шуда, як контексти умумии мубодила пайдо мешавад. Ба 

ибораи дигар исмҳои хос воҳидҳои прагматикианд. Аз назари маънои 

прагматикӣ исмҳои хос дорои чунин вазифаҳо мебошанд: иттилоотӣ, 

референсиалӣ (тавзеҳотӣ), иттилоот-рекламавӣ, вазифаи хоси рекламавӣ, 

эстетикӣ, контекстуалӣ.  

 Вазифаҳои парагматикии исмҳои хос ба масоили сотсиолингвистии 

онҳо иртиботи зич доранд. Аз ин рӯ номҳои хоси марбути расонаю 

нашрияҳои ахбор бо ҷанбаҳои иҷтимоии забон иртиботи зич дошта, бо 

таҳаввулоти иҷтимоӣ дар ҷомеаи забонӣ алоқаманданд. Дар натиҷаи иваз 

гардидани самти идеологӣ дар ҷомеаи забонӣ маъмул гардидани 

қолабҳои парадигмаҳои муайян дар як давраи муайян ба назар мерасад. 

Номҳо ба таъсири омилҳои психологӣ ва ғояҳои иҷтимоӣ – сиёсӣ дучор 

гардида, ба фарҳанги оммавӣ алоқаманданд. 

 Дар баробари ин номҳои ВАО тибқи қонун ба қайд гирифта шуда, 

як ҷузъи моликияти зеҳнӣ маҳсуб мешаванд. Дар кишварҳои пешрафта 

амалкарди номҳои хоси таъсисоти гуногунро қонунҳо танзим менамоянд. 

Ҳарчанд номэҷодсозӣ ва номгузории ВАО амали ихтиёрӣ ва озод бошад 

ҳам, амалкарди ном дар доираи қонун сурат мегирад. 

 Исми хос чун воҳиди прагматикалингвистика муносибати байни 

номгузор ва номистифодабарандаро нишон медиҳад, ки ба кадом андоза 

аз ҷониби мизоҷ (адресат) ин ном дарк ва қабул карда мешавад ва ба 

ниёзҳои идроку фаҳмиши адресат (муштарӣ, мизоҷ) мувофиқ меояд. 

       1.5. Нақши исмҳои хос дар матнҳои адабӣ ва   публитсистӣ 

 Масъалаи марказии омӯзиши исмҳои хос накши онимҳо дар 

матнҳои адабӣ ва публитсистӣ маҳсуб меёбад. Номҳои хос дар адабиёти 
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бадеӣ ва публитсистӣ вазифаҳои услуб - эмотсионалро адо менамоянд. 

Омӯзиши хусусиятҳои амалкарди номҳои хосро дар адабиёти бадеӣ 

номшиносии бадеӣ дар бар мегирад. Пажӯҳишҳо дар ин бахш собит 

намудаанд, ки исмҳои хос дар офаридани образҳои бадеӣ нақши муайян 

доранд. Нақши номҳо дар тақвияти бадеии воқеоти асар, дар ташаккули 

матн ва ифодаи ғаразҳои услубии муаллиф мавриди пажӯҳиш қарор 

гирифтааст (ниг.: В.В.Виноградов [22], В.М. Калинкин [54], Ю.А. 

Карпенко [58], Э.П. Магазиник [68], В.И. Супрун [107] ва диг). 

Дар марҳилаи кунунии рушди соҳаи мазкур дар байни донишмандон 

оид ба низоми истилоҳоти ономастикаи бадеӣ баҳсҳо идома доранд. Аз 

он ҷумла, баҳс сари истилоҳҳои «номи матни бадеӣ», «оними адабӣ», 

«поэтоним» идома дошта, дар асару мақолаҳо баробар ба кор бурда 

мешавад. Иддае аз муаллифон ба истилоҳи «поэтоним» бартарӣ 

медиҳанд. Таҳти истилоҳи «поэтоним» «ном дар асари бадеӣ» (дар сухани 

бадеӣ), ки вазифаи номбаркунӣ, тавсифӣ, идеологӣ, услубиро адо намуда, 

нисбат ба номҳои воқеӣ таҳаввули полисемантикиро аз сар 

гузаронидаанд. Поэтоним ба сифати унсури муҳимми матни бадеӣ ва 

падидаи сухани бадеӣ, аз номи маъмулии ба таҳаввулот дучоргардида ба 

вуҷуд омадааст. Поэтоним тимсоли ғайриреалии образҳои хаёлӣ дар 

шуури муаллиф ва хонанда (дар заминаи матн) мебошад, ки объектҳои 

воқеӣ ва хаёлиро ифода мекунанд» [54].  

 Исмҳои хоси марбути иншооту объектњои гуногун ба шумули 

номҳои хоси ВАО маънои аслї ва маҷозӣ дошта, объектҳои (таъсисоти) 

реалӣ ва ғайриреалиро ифода менамоянд ва дар доираи матни бадеӣ ва 

матни публитсистӣ бо ғаразҳои муайяни услубӣ ба кор бурда мешаванд. 

 Корбасти номҳои гуногун ба мақсади ғоявию услубӣ на танҳо дар 

матни бадеӣ сурат мегирад, балки дар нутқи шифоъӣ, латифаҳо, аскияҳо, 

саҳначаҳои ҳаҷвӣ ва дар публитсистика низ ба мушоҳида мерасад. Исми 

хос дар осори бадеӣ ва публитсистӣ ба мазмуну мундариҷаи асар созгор 
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омада, дар баробари дигар воситаҳои бадеию ғоявӣ таъсирнокӣ ва 

бадеияти онро таќвият медињад. Дар осори бадеӣ ва публитсистӣ исмҳои 

хос тибқи низоми номсозии забон бо ҳадафҳои гуногун офарида шуда, 

барои ифодаи мақсаду мароми муаллиф истифода бурда мешаванд. 

Баъзан муаллифон бо мақсади ҷалби диққати хонанда номҳои 

тахайюлиеро месозанд, ки аз рӯи сохтор ба номҳои муқаррарӣ шабоҳат 

дошта, таркиби лексикии ғайриоддӣ доранд. Бинобарин номҳои осори 

бадеӣ ва публитсистиро аз ҷиҳати муносибат ба воқеият ба чанд даста 

ҷудо мекунанд: [61] 

 Дастаи аввал номҳои воқеиро дар бар мегиранд. Ин типии номҳо 

мансуби ҳар гуна воҳидҳои таъсисотӣ буда, қобилияти иттилоотрасонии 

на он қадар калонро дар матн дошта, барои оммаи васеи 

истифодабарандагон ба осонӣ маълум мегарданд. Инчунин, номҳои 

воқеӣ муассисаҳои гуногуни шаҳриро ифода намуда, аз тарафи тамоми 

узви ҷомеаи фарҳангию забонӣ ба сифати «ашёи маданӣ» шинохта 

мешаванд. Чунин номҳоро нависандагон ва рӯзноманигорон ба 

мақсадҳои ишораи самтгирии хонандагон аз рӯи принсипи «худӣ ва 

бегона» ба кор мебаранд, ки вокуниши эҳсосотии ҷавобии хонандаро ба 

вуҷуд меоранд.  

 Дастаи дуюм номҳои тахайюлиро дар бар мегиранд. Исмҳои хоси 

тахайюлиро муаллифон дар асарҳои фантастикӣ барои тасвири воқеа ва 

фаъолияти қаҳрамонон меофаранд, то диққати хонандаро ҷалб намоянд. 

Бо ҳадафҳои услубӣ номҳое истифода мешаванд, ки тахайюлӣ ё нимвоқеӣ 

буда, барои ифодаи таъсисоти (объектњои) ғайри воқеӣ аз рӯи қолаби 

маъноӣ ва сохтории ин ё он забон офарида шудаанд. 

 Дар байни номҳои ғайривоқеӣ номҳое дучор мешаванд, ки таъсисот 

ва воҳидҳои тахайюлӣ гузошта шудаанд. Ин гуна номҳо шакли 

номуайяни дохилӣ дошта, ба асарҳои афсонавӣ ва фантастикӣ хос 

мебошанд. Муаллиф дар ин гуна асар фазои тахаюлии худро бо 
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назардошти ба назар гирифтани қонунҳои забони ҷаҳони мо тасвир 

мекунад. 

 Муаллифон бо истифодаи номи хоси созмону объектњои   гуногуни 

маъмурӣ ва табиӣ, созмонҳо, ташкилотҳо, тарабхонаҳо ё ҳизбҳо дар 

тасвири фазо ва вақти муайян кӯшиш мекунанд, ки бадеият ва ҷозибаи 

эҳсосотии асарашонро тақвият бахшанд. Аз ин рӯ исмҳои хос дар матн 

имконоти гуногуни услубиро зоҳир менамоянд. Бояд ёдоварӣ кард, ки дар 

нутқи ҷории муқаррарӣ номҳои хос ин имконоти услубиро доро нестанд. 

 Дар маҷмӯъ, дар осори илмӣ метавон вазоифи зерини исмҳои хосро 

дар адабиёти бадеӣ ва публитсистї нишон дод. 

 1.Матнофаринӣ (сужаофаринӣ). Моҳияти вазифаи мазкур аз он 

иборат аст, ки исми хос дар матн муҳимтарин унсури мазмун ва аломати 

тамомияти мазмуну мундариҷаи матн мебошад. Исми хос маъно, мазмун 

ва моҳияти матнро муайян мекунад, ба шахс, макон, таъсисот (объект) ё 

воҳиди дигари маъмурию иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангӣ далолат 

мекунад. 

 2. Маконофаринӣ. Номҳои хос мазмуну моҳияти асарро ба самтҳои 

муайяни фазоию замонӣ вобаста мекунанд (ғояи хронотоп). Дар мавриди 

муайян исми хос ба маконе далолат мекунад, ки он дар маҷмӯъ муҳтавои 

ғояи асари бадеиро бозгӯ мекунад. 

 3.Тавсифӣ. Исмҳои хос ба тасвиру тавсифи симои зоҳирӣ ва 

ботинии қаҳрамони асари бадеӣ мусоидат намуда, макон, замон, объект, 

воҳидҳои соҳиби ном низ бо мақсади муайян дар иртиботи мазмуни 

ғоявии асар тасвиру тавсиф меёбанд. 

4.Сотсиологӣ. Оид ба мақоми иҷтимоии қаҳрамони асари бадеӣ, 

мансубияти миллӣ, сину сол, сифатҳои шахсии қаҳрамонони асари бадеӣ, 

мақоми иҷтимоии соҳибони муассисаҳо, рӯзномаҳо, муҳити иҷтимоии 

амалкарду фаъолият тавассути исмҳои хос маълумот дода мешавад. 
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 5.Талмеҳӣ. Корбурди исмҳои хос дар асарҳои бадеӣ ва публитсистӣ 

ба мақсади далолат намудан ё ёдоварӣ намудан аз шахсияти маъруфи 

сатҳи миллӣ ё ҷаҳонӣ, вокеият ё ривояти машҳури динӣ ва таърихӣ сурат 

мегирад. Муаллифон барои ифодаи мазмуни муайян ва талқини ғояи 

муайян аз ин санъати бадеӣ кор мегиранд, ки дар адабиёти тоҷику форс 

он хеле маъмул аст. 

6.Ҳиссиётбарангезӣ ва ҷозибанокӣ. Муаллиф ё қаҳрамон 

муносибати шахсии худро нисбати ин ё он иншоот, муассиса, созмон, 

нашрия, макон, шахс ва ғайра баён менамояд ва ба вазифаи ҳаҷвии исмҳои 

хос робитаи зич дорад. 

Ҳар яке аз ин вазифаҳо дар корбурди хелҳои гуногуни исмҳои хос 

дар адабиёти бадеӣ бо тарзҳои гуногун зоҳир мегардад. Вобаста ба 

мазмуну мундариҷаи асари бадеӣ истифодаи исмҳои хос тарзу усулҳои хос 

дорад, ки дар асоси таҳқиқи осори бадеии тоҷик дар оянда метавон онро 

муайян намуд. 

  Дар номгузории ба иншооти гуногуни иқтисодӣ, тиҷоратӣ, 

иҷтимоӣ, фарҳангӣ ба шумули рӯзномаю маҷаллаҳо, тарзу усулҳои 

таҳаввулоти маъноӣ, сермаъноӣ, ба назар гирифтани доира ва дараҷаи 

корбурди вожаҳо ва мавқеи корбасти таркибу таъбироти устувор ба назар 

мерасад, ки барои аксари забонҳои хусусиятҳои умумӣ дошта, дар айни 

замон ҳар як забон дар ин самт вижагии худро зоҳир менамояд. Дар 

матнҳои бадеӣ махсусан, ин вижагии номҳои хос ба назар гирифта 

мешавад. Хелҳои мухталифи исмҳои хос метавонанд дар таркиби маъноии 

зерин мавриди корбурд қарор гиранд: 

• маҷоз: масалан, яке аз аҳзоби Россия «Яблоко» ном дорад, ки ин 

вожа маънои маҷозӣ гирифтааст; 

• вайрон шудани таносуби маъноии корбурди номҳои хос (зевгм): 

• метонимия: исми хос маҷозан ба маънии дигар кор фармуда 

мешавад; 
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• омонимия: дар матн исми хос бо калимаи дигари ҳамшакл ба кор 

бурда мешавад; 

• ҳамқофия омадани исмҳои гуногун дар матн бо мақсадҳои услубӣ; 

•  истифодаи ихтисораҳо бо мақсади муайяни иттилоотӣ, услубӣ ва 

ғайра; (Масалан. ВАПЗА–Всемирная Ассоциация Против 

Злоуботребления Аббревиатурами - латифа) 

• исми хос ба вазифаи ҷузъи ибораҳои муқоисашаванда дар матн 

омада, бори маънии муайянро дорост; 

• бо мақсади муайян дар матн кор фармуда шудани гунаи расмӣ ва 

ғайри расмии исми хос. 

Тавре дар боло тазаккур дода шуд, номҳои ВАО дар баробари дигар 

номҳо аломати молҳо (прагматоним), номҳои корхонаҳо (эргоним), 

ҷашнвораҳо, озмунҳо, консертҳо (геортоним), воситаҳои нақлиёт 

(порейоним) таҳти номи умумии рекламавӣ мавриди омӯзиш қарор дода 

шудаанд [61].  

Сабаби таҳти номи умумӣ муттаҳид намудани гурўҳи воҳидҳои 

номии дар боло номбар шуда аз он иборат аст, ки чунин номҳо аз ҷиҳати 

вазифаи коммуникативӣ қабати ягонаи лексикиро ташкил медиҳанд. 

Моҳияти реклама чун воситаи муҳими забонӣ ба идора намудани 

таваҷҷуҳи бинанда ва шунаванда нигаронида шуда, инчунин дорои 

қобилияти расонидани таъсири равонӣ новобаста ба дарки таҳлил ва 

танқиди он мебошад. 

Истилоҳи умумии «номи рекламавӣ» на танҳо номвожаҳои махсусро 

дар бар мегирад, балки мафҳумҳои дигари иқтисодї ва иҷтимоиро низ дар 

бар мегирад, зеро мафҳумҳои номбаршуда таъсисот ё падидаҳоеро ифода 

мекунанд, ки бо реклама алоқаманданд. Солҳои охир номҳои моҳияти 

рекламавӣ дошта на танҳо ба молу маҳсулоти тиҷоратӣ алоқамандӣ 

пайдо намудаанд, балки дар номҳои рӯзномаю маҷаллаҳо, ҷашнвораю 
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озмунҳо, созмону ҳизбҳо ва иттиҳодияҳои эҷодӣ низ инъикоси худро 

пайдо намудаанд. 

 Дар баробари ин номҳои марбути реклама самти ягонаи 

прагматикӣ дошта, манзури офаринишашон таъсиррасонӣ ба мизоҷ 

(адресат) мебошад. 

 Вижагии умумии номҳои марбут ба реклама дар самти инъикоси 

рамзии таъсисоти муфрад ифода меёбад. Ин рамз аз байни қатори 

ҳамҷинс аломатҳои умумии ба муштарӣ маълумро ҷудо намуда, тимсоли 

таъсисоти мушаххаси рекламаро ифода мекунад. Аз ин рӯ «номҳои 

рекламавӣ» дорои вижагиҳои умумӣ буда, таҳти як истилоҳ баррасӣ 

намудани онҳо мувофиқи мақсад мебошад. 

 Номҳои реклама ба шумули номи рӯзномаю маҷаллаҳо солҳои охир 

мавриди пажӯҳиш қарор гирифтаанд ва мавқеи ин гуна номҳо дар байни 

соири исмҳои хос муайян карда шуда, ба масоили назариявии исмхои хоси 

реклама равшанӣ андохта шудааст [ниг.:61] .  

Ба таҳкиқу баррасии исмҳои хоси майдони канории ономастикӣ 

(номњои гемеронимї) то ҳоло миқдори ками корҳои илмӣ бахшида 

шудаанд (З.П.Комолова, А.Л. Василевский, В.А. Москович, Т.В. 

Евсюкова, Т.А. Соболева, СО.Горяев, Н.А. Стадулская) и эргонимов 

(А.В. Беспалова, Е.Г. Микина, Д.А. Яловес-Коновалова, Н.В. Шимкевич, 

Т.П. Романова ва диг). Бисёре аз пажӯҳишҳои илмӣ дар ин самт бештар 

дар доираи забоншиносии тасвирӣ анҷом дода шудаанд 

[32;33;34;35;36;121]. 

Илова бар ин як қатор пажӯҳишҳои илмӣ масоили гуногуни 

назарявиро дар бар гирифтаанд, ки барои пажӯҳиши ояндаи номҳои хоси 

марбут ба реклама ва расонаҳои нашриётию иттилоотї такони тоза 

мебахшанд: аз он ҷумла, масоили фазои номшиносӣ, (Е.Л. Березович, В.И. 

Болотов, А.В. Суперанская, В.И. Супрун), коркарди мафҳумҳои 

номгузории маснӯӣ ва табиӣ (Н.Д. Голев, М.В. Голомидова, А.К.Матвеев, 
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М.Э. Рут), баррасии проблемаҳои ономастикаи адабӣ (Н.В. Василева, 

В.М. Калинкин, Ю.А. Карпенко, Г.Ф. Ковалев, В.Н. Михайлов, А.А. 

Фомин, О.И.Фонякова ва дигар), инчунин проблемаҳои коннотативнокӣ 

ва маъруфияти исми хос (Д.Б.Гудков, В.В. Красних, Е.С. Отин) мавриди   

баррасї    ќарор гирифтаанд [7;16;36;117;129]. 

 Дар марҳаллаи имрӯзаи таҳқиқу пажӯҳиши исмҳои хос, аз ҷумла 

номҳои хоси марбут ба нашрияҳои даврӣ, расонаи ахбори умум 

масъалаҳои зеринро дар бар мегиранд; 

• коркарди прблемаҳои сохтории майдони ономастикӣ ва мавқеи 

номҳои ВАО (гемеронимия) дар он; 

•  таҳқиқи раванди номгузории маснӯӣ дар соҳаи номҳои ВАО; 

• коркарди мафҳуми аёниятсозии маснўии номҳои хос; 

• тасвири тарзҳои аёниятсозии номҳои хоси нашрияҳо (нақши 

воситаҳо ва вазифаҳои пралингвистӣ дар матнҳои рекламавӣ) ва 

муайян намудани хусусиятҳои дарки онҳо; 

• таҳлили таҳавулоти семантикӣ ва вазифаҳои номҳои гемеронимӣ 

дар матнҳои бадеӣ ва публитсистӣ; 

•  муайян намудани маънии таъинии номҳои хоси марбути ВАО ва 

таҳқиқи инкишофи аломатҳои маъруфияти ин номҳо.  

1. 6. Номҳои рекламавӣ 

Тавре ки таззаккур додем, номҳои ВАО-ро дар доираи «номҳои 

рекламавӣ» аз назар гузаронида шуда, вижагињои ин қабил номҳо муайян 

шудааст. 

 Номҳои рекламавӣ - аломатҳои шифоии молу маҳсулот 

(прагматоним), номҳои иттиҳодияҳои кории одамон (эргоним), 

чорабиниҳои тантанавӣ (геортоним), воситаҳои ахбори омма (гемероним) 

новобаста ба гуногунии сохту таркиби лексикию маъноӣ ва мансубияти 

ифода, қатори ягонаи лексикаи ономастикиро ташкил медиҳанд. Бо 

мавҷудияти ифодаи воҳиди муфрад гурӯҳи мазкури номҳо ба соири 
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исмҳои хос наздик мешаванд, вале муфрадсозии номҳои рекламавӣ ба 

ашёи мушаххаси моддӣ тааллуқ надошта, моҳияти абстрактӣ дорад (ҳақи 

моликият ба намуди муайяни молу маҳсулот, намуди фаъолияти корхона, 

ғоя ва консепсияи воситаҳои ахбори омма ё чорабиниҳои тантанавӣ) 

[59;61]. 

Муқоисаи номҳои рекламавӣ, аз ҷумла номҳои марбути нашрияҳо 

бо қатори асосии исмҳои хос (топонимҳо ва антропонимҳо) нишон 

медиҳад, ки се тафовути асосии онҳоро метавон муайян кард ва номҳои 

рекламавиро ҷузъе аз воҳидҳои канории майдони ономастикӣ донист: 

• семантикаи серпаҳлуи ҷузъҳои асосӣ дар номҳои реклама ба 

мақсади тарғиб зоҳир мегардад; 

• вуҷуд надоштани сохтор ва низоми ягона, на ҳама вақт риоя 

шудани қоидаҳои имло, вуҷуд надоштани гурӯҳҳои якхелае, 

ки вижагии ягонаи забонӣ доранд; 

• умри зиёд намебинанд, тағйирпазирӣ, ба инноватсия ва 

тамоюлоти рузмарраи тағйирот дучор мешаванд; 

Чунин аломатҳои фарқкунанда дар хосияти номгузорӣ инъикос 

меёбанд. 

Номи воситаҳои ахбори омма дар натиҷаи номгузории маснӯӣ арзи 

вуҷуд менамоянд. Номгузории маснӯӣ натиҷаи фаъолияти сухангустарии 

огоҳона дар эҷоди номи хос мебошад. Фаъолияти сухангустарӣ дар 

офариниши номи хос марҳаллаи аввали амалкарди он маҳсуб ёфта, 

марҳалаҳои дигар аз инҳо иборатанд: 

• муайян намудани самти ифодаи номи хос ва шаклёбии муҳтавои 

номии он; 

• интихоби принсипи номгузорӣ, ки муҳтавои дохилии исми хосро 

ошкор сохта, самти эҷоди онро нисбат ба объект, субъект ё 

нисбати мизоҷ, муштарї (адресат) равшан месозад; 
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• интихоби тарзи номгузорӣ ба шаклгирии лексикї - грамматикии 

номи хос мусоидат мекунад; 

Номгузории исмҳои хоси марбути таъсисоти иҷтимоӣ бояд ба чанд 

талабот ҷавобгӯ бошад. Аз он ҷумла, ҳақиқатпазирӣ, навгонӣ, кӯтоҳӣ, аз 

назари дастури забон дуруст, салосат - барои талаффуз осон, мусоидат ба 

таҳрики фаҳму дарк меъёрҳое мебошанд, ки барои ташаккули хусусияти 

прагматикӣ ва ахбории ном заминаи муайян фароҳам меоваранд. 

 Маъруфият бахшидан ба исмҳои хоси марбути таъсисоти иқтисодӣ 

ва иҷтимоию фарҳангӣ аз маҷмӯи тадбирҳои муайяне иборат аст, ки ном 

ҳамчун воҳиди забонӣ дар низоми умумии забон ҷойгоҳи худро пайдо 

намояд ва ин дар навбати худ амалҳои босуръати мақсаднокро тақозо 

мекунад, ки ба фаъолияти дастаи муаллифон вобаста буда, ҳудуди 

васеъеро фарогир бошад ва бо раванди глобалӣ ва байналмилалӣ 

алоқаманд бошад, дорои амалкарди фазои муайян ( сабт дар асноди 

меъёрӣ, дар рекламаи радио ва телевизион, дар воситаҳои ахбори омма) 

бошад. Дар ин маврид номи хос аз ду ҷиҳат маъруфият пайдо карда 

метавонад:  

а) барои диққатҷалбкунанда баромадани намуди зоҳирии исми 

рекламавӣ воситаҳои паралингвистӣ, аз қабили шакли ҳуруф, ранг, расм, 

аломатҳои рамзӣ интихоб карда мешаванд.  

б) барои тарғиби намуди аудиовизуалӣ такрори чандинкаратаи ном 

ба сифати вожаи калидӣ дар силсилаи матнҳои реламаи радиоӣ ва 

телевизионӣ ба роҳ монда мешавад. 

 Номҳои муассисањои иҷтимоӣ ва рекламавӣ аз ҷониби мизоҷ ё 

муштарӣ (адресат) ду марҳилаи дарку қабул доранд. Дар марҳалаи аввал 

ном метавонад имкони дар шуури соҳибзабонон якбора чанд ангезаро 

пайдо намояд. Дар марҳилаи дуюм дар натиҷаи таҳлили матнҳои 

публитсистӣ оид ба номи хоси рекламавӣ ангезаи амиқ пайдо шуда, ном 

чун унсури муҳимми матни рекламавӣ барои адресат ҷолиб қарор мегирад 
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ва ба талаботи пурраи қоидаҳои эҷоди номҳои рекламавӣ ҷавобгӯ 

мешавад. 

 Вижагии амалкарди номҳои созмонњои иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дар 

матнҳои бадеӣ ва публитсистӣ зимни адои ду вазифаи бо ҳам алоқаманд 

зоҳир мегардад, ки инҳо матнофаринӣ, матнташаккулдиҳӣ ва вазифаи 

услубӣ мебошанд. Вазифаи аввал дар макроконтекст зоҳир гардида, исми 

хос дар ташакили матн, робитаи сохтори он, ташкили фазои матн, 

таъмини тамомияти он ва хотимаи матн нақши назаррас дорад, ки дар 

силсилаи асарҳои жанру услуби муайян (барномаҳои радио ва 

телевизион), рубрикаҳои доимии рӯзномаю маҷаллаҳо, силсилаи осори 

бадеӣ баръало дида мешавад. Вазифаи услубии исми хос ба имконияти он 

дар матн барои тавсифу тасвири ин ё он таъсисот (объект), қаҳрамон 

(персонаж) ва муҳити ба вуқӯъ пайвастани ин ё он ҳодиса вобаста аст. Бо 

ибораи дигар исми хос воситаи муҳимми услубӣ дар ифодаи 

муносибатҳои салбӣ ва эҷобї дар асари бадеӣ маҳсуб меёбад. 

 Робитаҳои маъноангезӣ ва сохтории исмҳои хоси марбути 

таъсисоти иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дар натиҷаи корбурди такрор ба такрори 

онҳо дар матнҳои публитсистӣ ва бадеӣ таҳким ёфта, қолабҳои 

серистеъмоли сохторию калимасозии давраи муайян ба тафаккури 

соҳибзабонон нақш ёфта, барои эҷоди номҳои услубӣ ва шаржӣ (ҳаҷвӣ) 

мусоидат мекунанд. 

 Дар шуур ва тафаккури соҳибзабонон ҷой гирифтани ин ё он 

хусусияти объекти номдодашуда ба муҳиммияти аз ҳад зиёди матн ё вазъ 

вобаста буда, корбурди зиёди номи хосро таъмин менамояд ва дар байни 

соҳибзабонон бо маънои умумӣ машҳур мегардад. Дар вақти кӯтоҳ чун 

унсури асосии матн табдил меёбад, ки ин дар навбати худ ба қобили қабул 

шудани номи хос ва машҳур шудани он мерасонад.  

 Дар натиҷаи зиёд гардидани қатори исмҳои хос терминологияи он 

пайваста инкишоф меёбад. Ба осори илми истилоҳоти гуногун воридшуда 
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мавқеи худро дар ин ё он соҳаи ономастика мустаҳкам мекунанд. Дар айни 

ҳол фарзияҳои нави назариявӣ пайдо шуда, дар атрофии он истилоҳу 

истилоҳсозӣ вусъат пайдо мекунанд. Проблемаҳои васеъ гардидани 

вазифа ва корбурди исмхои хос дар марҳилаи ҳозира барасӣ шуда (А. В. 

Суперанская, А. А. Белеский, В. И. Болотов, М. В. Голомидова, Ю. А. 

Карпенко, Н. В. Подолская, V. Mlanar, A. Gardiner), дар баробари ин 

масоили фаръии номшиносии воҳидҳои канорӣ низ омӯхта шудаанд (К. 

Веркман, 3. П. Комолова, Л. 3. Подберезкина, Т. П. Романова, Т. А. 

Соболева, Н. В. Шимкевич, Д. А. Яловес-Коновалова, J. Praninskas, A. 

Room ва диг) [13;16;36;58;95;114;115;116].  

 Дар осори илмии мавҷуда гемеронимия дар қатори гурӯҳи номҳои 

хоси зерин таҳти номҳои рекламавӣ номбар карда мешаванд [13;17;62;121]. 

 Эргонимия. Маҷмӯи исмҳои хосе мебошанд, ки мансуби номҳои 

хоси иттиҳодияҳои кории одамон: корхонаҳои тиҷоратӣ, созмонҳои 

ҷамъиятӣ ва сиёсӣ, муассисаҳо, ҷамъиятҳо, ҷомеаҳои варзишӣ ва эҷодӣ: 

дастаи футболи «Помир», бонки «Амонатбонк», театри «Оина», ансамбли 

«Фалак», маркази савдои «Саодат», корхонаи «Рухом» ва м.и. 

Прагматонимия. Маҷмӯи номҳое мебошанд, ки мансуби навъи 

молҳои корхонаи муайян: Шоколади «Синикерс», мошини «Волга», 

афшураи «Зулол», хокаи либосшӯии «Айна» ва ғ.. 

Гемеронимия. Исмҳои хоси мансуби воситаҳои ахбори омма: 

маҷаллаи «Фирӯза», рӯзномаи «Фараж», телевизиони «Сафина», оҷонси 

иттилоотии «Ховар», радиои «Имрӯз», барномаи телевизионии «Рӯ ба рӯ» 

ва ғ. 

Порейонимия. Номҳои мансуби намудҳои гуногуни нақлиёт: 

тайёраи «Руслан», автомобили «Жигули», теплоходи «Чайковский» ва ғ.. 

Геортонимия. Номҳои хоси чорабиниҳои тантанавӣ: ҷашнвораҳо, 

озмунҳо, сабқатҳо, аксияҳои ҷамъиятию сиёсӣ: чашнвора – озмуни 

«Бӯстон», озмуни «Фурӯғи субҳи доноӣ», ҷашнвораи «Парасту», чашнвораи 
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«Синамобазм», ҷашнвора – озмуни «Тоҷикистон – Ватани зебои мо», 

сабқати «Тӯби чармин» ва ғ. 

 Исмҳои хоси марбути созмонҳо, ташкилотҳо, корхонаҳо, номи 

молҳои истеҳсолшуда қисми таркибии лексикаи ономастикиро ташкил 

медиҳанд. Дар асоси номгузории маснӯӣ доираи гурӯҳҳои исмҳои хос 

васеъ гардида, меъёрҳои таснифоти ин номҳо кор карда шудааст. 

Воҳидҳои номии зикршуда аз назари диахронӣ ва синхронӣ дорои 

моҳияти прагматикӣ ва фарҳангӣ буда, имконияти таҳқикии онҳо аз 

назари ҷараёнҳои муосири забоншиносӣ – психолингвистика, 

сотсиолингвистика, прагмалингвистика, забоншиносии фарҳангӣ ва 

забоншиносии матн имконпазир аст. 

Номҳои хоси марбути ташкилоти иҷтимоӣ ва иқтисодӣ аз номҳои 

антропонимӣ ва топонимӣ низ бо аломатҳои махсус тафовут доранд. Қабл 

аз ҳама ин ду категорияи исмҳои хос аз рӯи семантикаи умумӣ ва фаръӣ 

фарқ мекунанд ва семантикаи фаръӣ инчунин дорои семантикаи фардӣ 

низ мебошанд. 

 Номҳои хос вазифаи ҷудокунӣ доранд, яъне як мафҳум ё объектро 

аз байни мафҳумҳои ҳамҷинс ҷудо мекунанд. Аломатҳои хоси ашёҳои 

номгирифта вобаста ба самти вазифавии худ ҷудо мешаванд. Тафкики 

мушаххассоти ном то андозае ба тариқи абстрактӣ сурат мегирад. 

Масалан, эргонимҳо аз рӯи намуди фаъолияти корхона, созмон, ҷамъият, 

прагматонимҳо аз рӯи ҳуқуқи моликият ба намуди муайяни мол; 

гемеронимҳо ва геортонимҳо аз рӯи ғояи асосӣ, консепсияи воситаҳои 

ахбори омма, ё чорабинии тантанавӣ аз њамдигар  тафовут  доранд. 

 Хусусияти асосии номњои рекламавӣ ба сифати воҳиди майдони 

ономастикӣ аз он иборат аст, ки номҳои мазкур дорои маънои умумии 

хоси худ мебошанд. Чунин ҳолат имконияти воҳидҳои лексикиро барои 

ифодаи исмҳои хос васеъ менамояд. Маънои фаръии муайянкунанда ба 

маънои исми хос вобаста аст. Номҳои хоси фазои марказии ономастикӣ 
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ба қабули тобишҳои нави маъноӣ эҳтиёҷ надоранд. Ин ҳолат метавонад 

корбурди онро мушкил гардонад. 

 Ба як гурӯҳи номҳо, аз ҷумла, лақабҳо, тахаллусҳо, 

микротопонимҳо ва ба ин монанд номҳои хос на танҳо ифодаи номе, ки 

тавассути он аз ҳамдигар фарқ мекунанд, тааллуќ дорад, балки ном 

моҳияти тасвирӣ дорад. 

 Номҳои рекламавӣ низ ба моҳияти муайян далолат мекунанд ва ин 

ҳолат корбурди васеи онхоро таъмин менамояд. Ин қабил номҳо 

вазифаҳои муҳимро бар дӯш доранд, ки ба қатори дигари исмҳои хос 

мансуб нест. Номҳои мазкур вазифаҳои рекламавӣ, ахборӣ ва тавсифиро 

адо мекунанд. 

 Робитаи ҳадафмандонаи номи реклама имкони онро муяссар 

месозад, ки ба номҳои зиёд таваҷҷуҳ зоҳир карда, аломатҳои воқеии 

ифодашударо ташхис кард ва ин робитаҳо дар матни реклама низ инъикос 

меёбанд. 

 Номҳои рекламавӣ ба шумули номи ВАО дорои семантикаи 

дуқутба мебошанд: маънои номӣ ва маънои тономӣ. Маънои номӣ дар 

ифодаи номҳои таъсисоти (объектњои) реалӣ (воқеӣ), ширкат, иттиҳодия, 

ҷамъият, маркаи мол, рӯзнома, маҷалла, сабқат, ҷашнвора ва монанди 

инҳо зоҳир гардида, вазифаи ҷудо намудани як объектро аз объектҳои 

дигари ҳамҷинс иљро мекунад. Маънои тономии калима ё калимаҳо 

инъикоси бавоситаи аломати таъсисоти (объекти) номгирифта мебошад. 

Бад-ин тартиб маънои фаръї, намудӣ имконият медиҳад, ки майдони 

марказӣ ва канории ономастика муайян карда шавад. Маънои тавсифии 

фаръӣ ва инфиродӣ гуногунии семантикаи номҳоро бар доираи як синф 

ошкор месозад. Таҳлили гурӯҳи зиёди номҳо нишон медиҳад, ки робитаи 

байни мафҳум ва ашё, ном ва аппелятив дар якчанд дараҷа сурат гирад: 

дараҷаи аввал байни ном ва аппелятив робитаи шартӣ вуҷуд дорад, дар 
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навбати дигар номҳо аз таркибҳои аппелятивӣ танҳо аз рӯи вазифа 

тафовут доранд (Экономическая газета, Еженедельный журнал). 

Гурӯҳҳои маъноии номҳои муассисањои иҷтимоӣ ва тиҷоратӣ 

вобаста ба аломатҳои асосноки муҳим ва ғайримуҳим муайян мешаванд. 

Қолабҳои семантикӣ ҷанбаи тавзеҳии маъноро инъикос мекунанд. 

Бинобар ин дар маънии номҳои ин гурӯҳ ифодаи ҷозибанок ва ифодаҳои 

марбути кишваршиносӣ дида мешаванд. Ҷанбаи ҷозибанокӣ бештар 

тобиши мусбат дорад, ки ба моҳият ва вазифаи ном робита дорад. 

Офаридани номҳои ҷозибанок ба корбурди воҳидҳои луғавии дорои 

тобишҳои маъноии мусбат вобаста буда, номҳои тавзеҳию тавсифӣ 

бештар аз топониму антропонимҳо, мифонҳо, астронимҳо ва м.и. 

мерӯянд. Дар доираи кишваршиносии забон ҷанбаи коннотативии 

(тавзеҳии) забон дар робита ба муносибати мазмунии забон ва таърих, 

фарҳанг, ҳаёти маишии мардум омӯхта мешавад  [22]. 

Номҳо метавонанд моҳиятан тавзеҳи миллӣ («Тоҷикистон», 

«Маорифи Тоҷикистон» «Сиёвуш» (тарабхона), «Авесто» (меҳмонхона) 

ва маҳаллӣ - минтақавиро («Помир», «Исфара», «Шуғнон») дошта бошанд. 

 Дар номҳо маънои конотативии (тавзеҳии) типҳои дигарро метавон 

мушоҳида кард. Хусусиятҳои дигари махсус ба тавзеҳоти маъноии 

номҳоро низ бояд нишон дод. 

• Номҳои рекламавӣ вижагиҳои худро доранд, аз рӯи сохт аз забони 

умумиадабӣ тафовут доранд;  

• Инверсия – яке аз воситаҳои ифодаи таъсирбахши наҳвӣ дар номи 

рекламавї мебошад; 

• Вайрон кардани алоқаи маъноӣ - мантиқии паи ҳам, озод омадани 

калимаҳо дар номњои рекламавї; 

• Намудҳои гуногуни «бозии забонӣ»дар натиҷаи ғайримуқаррарӣ 

сохта шудани калимаҳо, ки ба қоидаҳои калимасозӣ мувофиқат 

намекунанд; 
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•  Истифода формантҳои топонимӣ ва антропонимӣ барои 

номгузории таъсисоти иҷтимоӣ ва тиљоратї ва а.и; 

• Бошуурона риоя накардани қодаҳои имло, ба мақсади 

диққатҷалбкунанда баромадани ин ё он номи рекламавӣ. 

 Номҳои хос дар майдони ономастикӣ аз рӯи низоми истифодаи 

воҳидҳои луғавӣ то андозае фарқ мекунанд. Гурӯҳи аслии номҳои хос аз 

лексикаи соҳавӣ, номҳои шахсию тақвимии забонҳо ба вуҷуд меоянд. Дар 

номҳои рекламавӣ бошад баҳри ҷолиби диққат баромадани ном баъзан 

калимоти ба тариқи маснӯӣ пайдо шуда,  дигар аломатҳои графикӣ 

истифода мешаванд. 

Фарқияти номҳои рекламавӣ аз номҳои марказии фазои ономастикӣ 

дар он зоҳир мегардад, ки ин номњо то андозае устуворанд, дар тӯли асрҳо 

номҳои персонажҳои мифологӣ, ҷирмҳои осмонӣ, дарёҳо ва кӯлҳо тағйир 

намеёбанд. Исмҳои хоси рекламавӣ тағйирпазиранд ва бо мафҳуми муди 

забон алоқаманданд. Дар як давраи муайян аломатҳои муайян мисли 

ҳозиразамонӣ, умумӣ, намоишӣ, бозӣ, силсилавӣ моҳияти тоза пайдо 

мекунанд. Тағйирпазирии исми хос боиси ноустувории меъёрҳои имло 

мегардад. Дар навишти ҳарфи калон ва хурд, ё нанавиштани нохунак   

баъзан  аз ќоидањои имло сарфи назар карда мешавад. Хусусиятҳои 

номбаршуда вижагињои забоншиносии номҳои рекламавиро муайян 

мекунанд.  

 Масъалаи дарёфти ном, эҷоди ном ё офариниши ном - намуди 

фаъолияти риторикӣ ба ҳисоб меравад, ки мансуби тамоми фаъолияти 

суханронии одамон мебошад. Эҷоди риторикӣ интихоби воситаҳое 

мебошад, ки инсон дар фаъолияти худ истифода мебарад. Барои дар амал 

татбиқ намудани мақсади риторикӣ интихоби воситаҳои номии забон 

зарур аст, то ки номи нав офарида шавад. Эҷодкори номро зарур аст, ки 

аз воситаҳои номии забон қолабе созад, ки он муҳтавои фаъолиятро 

инъикос кунад. Ин тарзи номгузориро номгузории маснӯӣ номидаанд 
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[35;36;59]. Дар ин маврид номи гузошташуда бояд ҷавобгӯи саволҳои 

риторикаи умумӣ бошад ва ба риторикаи эҷодӣ низ мувофиқ бошад: 

кӣ? - дарки ҳуқуқи худ барои фаъолияти номмонӣ   вобаста  ба 

шароити мушаххаси коммуникативӣ; 

ба кӣ? - бо дарназардошти хусусиятҳои иҷтимоӣ,касбӣ, синусолӣ ва  

аудиторияи мақсаднок; 

барои чӣ?  - нишон додани вазифаи номи гузошташуда; 

чӣ?  - интихоби шакли забонӣ барои амалӣ сохтани вазифаи  ном. 

 Пурсишҳои якум ва дуюм ба вазъе нигаронида шудаанд, ки дар 

шароити он фаъолияти номгузорӣ амалӣ мегардад, пурсиши сеюм 

принсипи номгузориро дар бар мегирад (муайянкунӣ, рамзӣ, шартӣ - 

рамзӣ), ки мазмуну маънии дохилии номи ояндаро меофарад. Пурсишҳои 

охир бо интихоби тарзи номгузорӣ (лексикӣ – семантикӣ, калимасозӣ, 

лексикӣ – наҳвӣ, фонетикӣ, комплексӣ) алоқаманданд, ки ба шаклгирии 

лексикӣ - грамматикиии ном мусоидат мекунанд.  

 Номгузорӣ фаъолиятҳои нутқофариро инъикос намуда, вазъи 

муайяни номиро ба вуҷуд меоранд, ки номи нави воситаҳои ахбори омма, 

васитаҳои нақлиёт, чорабиниҳои тантанавӣ, созмонҳо, корхонаҳо ва 

молҳои истеҳсолшударо ифода мекунанд. 

 Дар номи муассисаю созмонњои гуногун иттилооти муайян инъикос   

ёфта, вазифаи муайяни коммуникатииро инъикос мекунанд. 

  Номҳои дар натиҷаи принсипи муайянкунӣ ба вуҷуд омада, 

хусусияти фаъолияти корхона, хусусияти моли тавлидшуда, мавзӯи 

воситаҳои ахбори омма, чорабиниҳои тантанавиро инъикос мекунанд. Ба 

сифати адресат (муштарї, мизољ) на гурӯҳҳои иҷтимоӣ, касбӣ ва 

синусолии муайян, балки соҳаҳои муайян интихоб шудааст. Аксари чунин 

номҳо бо тарзи лексикӣ-семантикӣ ва лексикӣ - синтаксисии номсозӣ 

сохта шудаанд. Асоси чунин номҳоро вожаҳои аслии номии ҳар забон 

ташкил медиҳад ва воситаи калимасози ин гуна номҳо дар ҳар як забон 
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гуногун аст. Дар таркиби бархе номҳо кӯтоҳшавии ҷузъи аввали калимот 

ба назар мерасад ва ин қабил номҳо чӣ дар номгузории марказҳои 

тиҷоратӣ, корхонаҳо, муассисаҳо ва воситаҳои ахбори омма меояд. Аз рӯи 

кӯтоҳшавии ҳиҷоҳо ва ҷузъҳои номҳо дар забонҳои гуногун тафовутҳо 

дида мешавад, яъне, дар гурӯҳи забонҳо дар аввал, дар гурӯҳи дигар дар 

охири ном ин ҳодиса дида мешавад. 

 Номсозӣ дар натиҷаи истифодаи номҳои дигар сурат мегирад. 

Чунин номњои таъсисот (объектњо) аз антропониму топонимҳо ба вуҷуд 

меоянд,номҳои муассисаҳо ва нашрияҳо аз номи соҳибмулки онҳо ё шакли 

кӯтоҳ кардашудаи ному фамилияи соњибони таъсисот сохта мешавад. 

Номҳои муассисањои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ҳуқуки соҳибмулкро ба 

объекти номдодашуда ифода мекунанд. Номҳои одамон ва номҳои 

хонаводагӣ ҳангоми гузариш ба номҳои рекламавӣ аз вазифаи аслии худ 

дур рафта, вазифаҳои тиҷоратӣ, иттилоотӣ, ҳифзи моликият ва кафолати 

сифатро иҷро менамоянд. Дар ин маврид шакли дохилии номҳои одамон 

ба тарзи дигар дарк карда мешавад. Номҳои таъсисдиҳандагони 

ширкатҳо, корхонаҳо ва нашрияҳо ба номи ин муассисаҳо мегузарад ва 

моҳияти нав қабул мекунанд. 

 Фаъолияти номсозӣ ва номэҷодкунӣ ба ҷалби тавваҷҷуҳи мизоҷ, 

муштарӣ (адресат) нигаронида мешавад. Натиҷаи чунин фаъолият эҷоди 

номҳои аз мафҳумҳои субъективӣ ба вуҷуд омада мебошад, ки ин тарзи 

сермаҳсули номсозӣ барои номҳои муассисаҳои тиҷоратӣ ба шумор 

меравад. Барои офариниши номҳо воситаҳои ғайрианъанавии луғавӣ 

корбаст шуда, робитаи таъсиргузори ҳиссӣ байни номи нав ва 

истифодабарандагон таъмин карда мешавад. Тарзи оддии ташкили чунин 

робита бо роҳи истифодаи қолабҳои таъйинотӣ ба истифодабаранда 

таъсиррасонанда сурат мегирад, ки муштарӣ ё истифодабаранда худро 

байни созмон, ҳизб ё гурўҳ ҳис мекунад.  Дар таркиби ин қабил номҳо 

ҷонишинҳои шахсӣ, соҳибӣ ва нафсӣ – таъкидӣ мавриди корбурд қарор 
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дода мешаванд, ки ягонагии ду тараф –яъне муассиса ва муштариро 

инъикос мекунад. Аз ин тарзи номсозӣ дар номгузории прагматонимҳо ва 

гемеронимҳо истифода ба амал меояд. Номҳои зикршуда бештар аз 

луғатҳои гуфтугӯӣ, оммавӣ, луғатҳои камистеъмоли архаистӣ, 

экзотизмҳо, варваризмҳо (луғатҳои дағалмаъно) сохта шуда, инчунин 

номҳои ғайрирасмӣ ва ғайримуқаррарӣ, низ истифода мешаванд, то 

диққатро ба худ ҷалб намоянд. 

 Дар баробари ин дар фаъолияти номмонӣ ва номгузорӣ қоидаҳои 

муайяне амал мекунанд, ки ба фаъолият ва робитаи коммуникативӣ 

алоқаманданд. 

     Риояи қоидаи ҳақиқатнигорӣ дар номсозӣ ба шакли дохилӣ ва 

ташаккули зоҳирии он алоқаманд буда, моҳияти ҳақиқии фаъолиятро 

инъикос намояд. Номувофиқ омадани мазмуну мундариҷаи ном ва 

объекти ифодашаванда ва нишони он (логотип) метавонад иттилооти 

нодурустро ба таваҷҷухи муштариён расонад, ки боиси нофаҳмӣ ё дар 

баъзе мавридҳо боиси низоъ мегардад. 

     1. Қоидаи навгонии номсозӣ номҳои омонимиро(ҳамшакл) дар як соҳа 

истисно мекунад. Дар номсозӣ бояд шаклҳои муносиб интихоб гарданд. 

   2.Қоидаи кӯтоҳбаёнӣ барои номҳои дароз талаб мекунад, ки номҳо 

кӯтоҳ бошанд. Зеро номи зиёда аз ҳафт калима дар хотир намемонад ва 

ҳатто калимаи аз ҳафт ҳиҷо низ зуд ҳифз намешавад. Таҳқиқгарони 

олмонӣ барои номҳои рекламавӣ рақами фавқуттабии ҳафтро интихоб 

намудаанд. 

   3.Қоидаи салосат ва осон талаффуз будани ном низ яке аз талаботи 

номсозӣ мебошад, ки ба вижагии савтии забони ҷудогона вобастааст. 

Ҳар як забон дар ин самт хусусиятҳои худро дорад. 

   4.Риоя намудани қоидаҳои грамматикии забон низ талаботи номсозӣ 

мебошад. Зеро номҳо бояд дар асоси қоидаҳои забон сохта шаванд ва 
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унсурҳои калимасозеро дар бар мегирад, ки қобилияти тағйирпазирӣ 

дорад. 

  5.Таъсиргузории ном бояд ҷанбаи мусбат (эҷобӣ) дошта бошад. 

Вожаҳои ба сифати ном қарор гирифта, бояд маънои духӯра надошта 

бошанд ва талабот, кайфият, рӯҳия ва фаҳмиши ҷомеаро инъикос 

мекунанд. Аз ин рӯ тобишҳои нозуки маъноии калимаҳои барои номсозӣ 

истифодашуда ба назар гирифта шавад. 

Қоидаҳои номбаршуда асоси меъёрҳои коммуникативӣ ( ахборӣ) ва 

прагматикӣ (мазмунӣ)-ро ташкил медиҳанд ва дар шароити мушаххаси 

вазъи типӣ, хусусияти объект, тавсифи объект, мақсади номгузоранда ва 

истифодабарандаи ном зоҳир мегарданд, ки номи мазкур ба ӯ нигаронида 

шудааст. 

 Ба истеъмоли ҷорӣ ворид гардидани номи тоза додашуда як 

раванди мураккабест, ки аз марҳилаҳою дараҷаҳои муайян иборат аст. 

Корбурди ном дар забон ба ҷорӣ шудани он ба тариқи табиӣ (стихиявӣ) 

ва маснӯӣ ҷудо мешавад. 

 Номи офаридашуда маҳсули фаъолияти гурӯҳи муаллифон ва 

ҷомеаи забонӣ мебошанд. Дар раванди номгузорӣ аз чанд ном яке 

интихоб мешавад, ё танҳо яке дар ҳуҷҷатҳо сабт мегардад ва 

ҳадафмандона ба корбурди ҷорӣ дохил мешавад. 

Номи хоси тоза офаридашуда дар садсолаҳо метавонад ба кор бурда 

шавад, ё танҳо чанд   моњ  мавриди истеъмол қарор гирад. 

 Аз назари маҳдудаи ҷуғрофӣ ном дар доираи як ҷомеаи забонии 

қавмӣ амал намуда, метавонад мамлакатҳо, қитъаҳоро вобаста ба 

падидаҳои байналмилалӣ ва ҷаҳонишавӣ дар бар бигирад.  

Номҳо вазифаҳои номишоратиро дар хелҳои гуногуни нутқи 

гуфтугӯӣ, дар услуби хаттї, дар асноди меъёрӣ, китобҳо ва 

маълумотномаҳои рекламавӣ, рекламаҳои радио ва телевизион, матнҳои 

воситаҳои ахбори омма адо менамоянд. 
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 Ба тариқи маснӯӣ таъмини корбурди умумии номи хоси тоза 

додашуда низ аз чанд марҳала иборат аст. Дар навбати аввал шакли 

зоҳирии номро  ба тариқи хаттӣ дар асноди гуногун,  дар лавҳаҳо, 

тағмаҳо, китобҳои рекламаҳо сабт менамоянд, бо ҳадафҳои муайян 

расмҳо, рамзҳо, навишти гуногуни ҳуруф ва калимот истифода мешавад, 

ки инҳоро воситаҳои паралингвистӣ меноманд. 

Вазифаҳои воситаҳои паралингвистӣ аз инҳо иборатанд: 

• вазифаи иттилоотӣ ( ташаккули мазмун); 

• вазифаи тавсифӣ ( қобилияти таъсиррасонӣ ба истифодабаранда 

аз назари миллӣ ва иҷтимоӣ); 

• вазифаи муассирӣ (қобилияти таъсиррасонӣ ба ҳиссиёти 

истифодабаранда) 

Лозим ба ёдоварист, ки барои тасвири зоҳирии бисёре аз номҳо 

воситаҳои сервазифаи паралингвистӣ истифода бурда мешавад. Масалан, 

дар номи нашрияи « Комсомольская прав Да!» бо ранги сиёҳ дар манзараи 

коғази сафед тасвир шудаанд, ки маънии ниҳонии муайян доранд ва дар 

охир аломати хитоб омадааст, ки вазифаи рӯзнома аз он вазифаи қаблӣ 

фарқ мекунад ва ба хонандаи имрӯза барои муколима нигаронда шудааст. 

Ба ин тариқ, аломатҳои ҷалбкунанда дар шаклҳои гуногун иттилооти 

арзишмандро оид ба ном дар бар гирифта, чун воситаи таъсирбахш ба 

истифодабаранда ба кор бурда мешаванд. 

Роҳи дигари ба корбурди ҷорӣ баровардани номи таъсисоти 

иқтисодӣ ва фарҳангӣ роҳи таблиғи зоҳирии садоӣ мебошад. Дар матнҳои 

радио ва телевизион пайваста такрор намудани ягон ном боиси 

серистеъмол гардидани он мешавад. Дар меҳвари матнҳои рекламавӣ 

номи нақши асосӣ дорад ва фикрро маҳз номи хос дар матн равшан 

месозад. Муроҷиат ба пайдоиши ном ва мазмуни он дар матн калимаи 

калидї ба ҳисоб меравад.  
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Шаклҳои маъмули нақши «ном» дар матни рекламавӣ бо роҳҳои 

гуногун зоҳир мешавад: 

• Истифода аз имконоти маъноии номи рекламавӣ; 

Маъноофаринӣ, маънои муқаррарии ном мавриди истифода 

қарор мегирад; 

Такрори чандкаратаи номи рекламавӣ ба маънои ономастикӣ ва 

апеллятивӣ; 

• Истифода аз имконоти шакли фонетикии ном; 

Истифодаи ҷумлаҳои ҳамқофия; 

Истифодаи номҳои ҳамқофия; 

Бозии забонӣ дар шакли насри мусаҷҷаъ; 

• Истифода аз имконоти услубии номи хос; 

Ташбеҳи исми хос ба исми дигар; 

Муқоисаи номҳо бо ҳамдигар 

• Истифода аз имконоти паралингвистии исми хос; 

Тасвирҳои гуногуни ном, ҷудо намудани ҷузъҳои маънодори он 

тавассути дефис, апостроф, ҳуруф, ранг, аломатҳои махсуси 

графикӣ; 

• Тақвияти таъсири ном тавассути тасвири видеоӣ, мусиқӣ ва садо. 

Имконоти номбаршудаи ном ва сарбории маъноии он ба дарк ва 

қабули он мусоидат мекунад. Номи хоси таъсисоти иҷтимоӣ  ҳамон вақт 

таъсиргузор мегардад, ки аз тарафи ҷомеаи забонӣ дарк карда шавад ва 

ба фаҳми шунавандаю бинанда наздик бошад. Аз ин рӯ дарки ном 

паҳлӯҳои умда дорад. Аз ду паҳлӯ ном дарк карда мешавад:  а) яку якбора 

ва то андозае бешуурона, б) дарки таҳлилӣ тавассути ҳадафҳои рефлексӣ. 

 А. В. Крюкова [61;62] масъалаи дарк ва дар шуури соҳибзабонон 

инъикос ёфтани образҳо тавассути номи таъсисоти гуногунро таҳқиқ 

намуда, дарки гуногуни образҳои объектро тавассути номҳо ба қайд 

гирифтааст: 
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• рамзи образи таъсисотро  (объектро) исми хос дар матнҳо 

муайян мекунад; 

• образи семантикии калимаи ба сифати асоси исми хос омада; 

• образи фоносемантикӣ (таркиби овозӣ) тавассути шакли 

овозии ном аз ҷониби истифодабарандагон дарк мешавад; 

• образи сохтори калимасозии номи хос аз назари сохтори 

калимасозӣ дар хотири соҳибзабонон нақш мегардад; 

• образи паралингвистии исми хос тавассути тобишҳои ранг, 

навиштаҷот, истифодаи шаклҳои ғайримуқаррарии ҳуруф 

дарк мешавад; 

• образи контекстуалии имҳои хос тавассути ҷузъҳои матни 

рекламавӣ кушода мешавад; 

 Дар матнҳои рекламавӣ тарзҳои гуногуни дарку фаҳми номҳои хос 

инъикос меёбад. Таъкиди номи хос ба  маънои асоси он алоқаманд аст, 

исми хос муҳимтарин фаъолияти объектро инъикос мекунад, то ки дар 

шуури шунаванда, бинанда ва хонанда маълумоти аниқро бедор намояд. 

Дар матни публитсистӣ исми хос тобиши маҷозӣ пайдо карда, моҳияти 

таблиғотии худро аз даст медиҳад. Илова бар ин, номи хос баъзан дар 

ҳаҷву ханда ва ҳазл вазифаи калидиро адо мекунад. Шуури забонии 

ҷамъиятӣ номҳои нави хоси таъсисоти гуногунро инъикос намуда, дар 

масъалаи пайдоши номҳо, маънӣ ва дарки номҳо, табдили номҳо ва 

номгузориҳои нав фарзияҳо пайдо мешаванд. 

 Дар доираи омӯзиши забоншиносии матн исмҳои хос мавқеи 

марказӣ доранд. Исми хос чун унсури асосии матн дар устухонбандии он, 

тамомияти матн, робитаи ҷузъҳои байниҳамдигарии матн, қисми 

хотимавии он нақши меҳварӣ дорад ва бо дигар воситаҳои забонии матн 

алоқаманд аст. 

 Вазифаи муҳимми исмҳои хос дар адабиёти бадеӣ дар алоқамандӣ 

бо услубшиносӣ ва поэтика омӯхта мешавад [18;45;48]. Аз назари услубӣ 
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омӯхтани ҷозибанокӣ ва бадеияти номҳо дар асари бадеӣ ба назар 

гирифта мешавад. Дар матни бадеӣ исми хос ҳамчун воситаи образнокии 

асар нақши асосӣ дорад ва муҳимтарин воситаи матн мебошад, ки ба 

муҳтавои он таъсир мерасонад. Нақши номи хос дар матн ва бо ҳадафҳои 

услубӣ кор фармудани исми хос дар асоси осори бадеӣ  то њол  дар  

забоншиносии   тољик  мавриди омӯзиш қарор   нагирифтааст. 

   Хулосаи боби аввал 

 Исмҳои хос ба сифати воҳиди  калидӣ фазои матнро созмон дода, 

тамомият, алоқамандӣ, хотимаёбии на танҳо матни ҷудогонаро таъмин 

менамоянд, балки силсилаи асарҳои бо ҳам алоқаманди жанру услуби 

муайянро (барномаҳои радио ва телевизион, рубрикаҳои доимии 

рӯзномаҳо ва маҷаллаҳо, силсилаи асарҳои бадеӣ, ки ба мавзӯи ягона 

бахшида шудаанд) таъмин менамоянд. Дар асарҳои бадеӣ номҳои махсуси 

рамзӣ ба кор бурда мешаванд, ки дар асарҳои гуногуни як нависанда 

дучор меоянд. Ин қабил номҳо ба услуби идеологии муаллиф вобаста 

буда, дидгоҳи ӯро инъикос менамоянд ва фардияти хоси муаллифро 

нишон медиҳанд. 

 Исми хос дар асарҳои бадеӣ имконоти зиёди бадеият дорад. 

Имконоти услубии номҳои хос аз ду ҷиҳат баррасӣ мешаванд: 1) 

имкониятҳои иттилоотӣ – услубӣ, 2) имконияти эҳсосотӣ – услубӣ. 

 Вазифаи иттилоотӣ – услубӣ қобилияти корбурди номро ҳамчун 

воситаи ифодаи бадеии иттилоот дар бораи макони объект, хусусияти он 

дар бораи вазъу муҳит бо дарназардошти макон ва замонро дар бар 

мегирад, ки дорои се вазифа мебошад. 

1) Тавсифи объект (муассиса),  ки тавассути номи он д пурра 

мегардад. Яке аз аломатҳои асосии ном тавзеҳ меёбад ва барои хонанда 

иттилооти иловагӣ дар бораи он пешниҳод мегардад. 

2)  Тавсифи хислати қаҳрамони асар. Исми хос метавонад оид ба 

хислати қаҳрамон, намуди зоҳирӣ, одатҳо, мавқеи иҷтимоӣ, дараҷаи 
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таҳсилот, дидгоҳи сиёсии қаҳрамон дар матни на он қадар калон 

иттилооте дошта бошад. Исмҳои хос тавассути маҷоз, ташбеҳ, ирсоли 

масал, истиора, киноя хислати қаҳрамонро инъикос мекунанд. 

3)  Тавсифи муҳити зиндагӣ. Имконоти маъноии  исми хос 

бевосита ё бавосита давраи муайян, анъана, фарҳанги мардум ва кишвар, 

расму русуми халқро инъикос мекунанд. Дар баробари дигар воситаҳои 

забон исмҳои хос дар матн нишонаест, ки ба замон ва фазо далолат 

мекунанд. Дар ин маврид ба яке аз хусусиятҳои ном далолат карда 

мешавад.  

Вазифаи эҳсосотӣ  (экспресивї) - услубии исми хос дар ифодаи 

эҳсосоти муаллиф зоҳир гардида, нисбати ном муносибати эҳсосотиро 

бедор мекунад. Исмҳои хос дар ҳамбастагӣ ба воситаҳои услуби дигар 

вазифаҳои хосеро адо намуда, ба таваҷҷуҳпазир гардидани исми хос 

мусоидат мекунанд. 

  Дар ҳамбастагї бо  исми  хос  дар матни бадеї чунин воситаҳои 

забонї мисли ибораҳои қиёсӣ, маҷоз, метонимия  ба кор бурда  мешаванд. 

Эҳсосият ва бадеияти номҳоро метавон тавассути корбаст намудани 

воситаҳои дигари забон тақвият бахшид. Махсусан, исмҳои хос дар 

асарҳои ҳаҷвӣ, фелетонҳо, ҳазлҳои рафиқона воситаҳои муҳимми ифодаи 

бадеияти асар маҳсуб меёбанд. Маҳз таввассути номҳо дар  асар обуранги 

гуфтори давраи муайян, минтақа, қишри иҷтимоӣ ва миллии гурӯҳи 

одамон ифода меёбад, ки ба хусусиятҳои фонетикӣ, грамматикӣ ва дигар 

вижагиҳои гуфтори давраи муайян ва мантиқаи муайян асос меёбад.  Дар 

ифодаи вижагӣ ва имконоти услубии исмҳои хос муҳит ва макони муайян, 

гуфтори ақшори гуногуни ҷомеа дар давраи мушаххас нақши назаррас 

дорад. Дар номҳо замон ва мансубияти иҷтимоӣ бо истофода аз қолабҳои 

муайяни маъноӣ ва калимасозӣ мавқеи меҳварӣ дорад, зеро дар номсозӣ 

унсурҳои калимасози анъанавӣ истифода шуда, қолабҳои семантикӣ 

бештар ба мундариҷаи ғоявии асар робита пайдо мекунанд. Имконоти 
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услубии исмҳои хос бо роҳҳои гуногун вобаста ба мазмуну мундариҷаи 

асарҳои бадеӣ, публитсистӣ ва ҳаҷвӣз зоҳир мегардад. 

 Исмҳои хос аз рӯйи собиқаи корбурд ва маълум будан тафовут 

доранд. Аломатҳои корбурди умумии исмҳои хос махсусан, дар мисоли 

антропонимҳо ва топонимҳо бараъло зоҳир мешавад. Номҳои топонимие 

дар маҳдудаи васеи қаламрави мамлакат ва берун аз он маъмуланд, дар  

баробари  ин номҳое  маълуманд, ки танҳо дар маҳдуди мамлакат 

истифода мешаванд. Инчунин, дар мисоли антропонимҳо низ ин 

масъаларо метавон пайгирӣ намуд. Антропонимҳои маъмул дар байни 

халқу миллатҳои гуногун ва антропонимҳои сирф миллии хоси ин ё он 

халқ ва ҳатто як минтақаи муайянро метавон қайд кард. Антропонимҳои 

бадеӣ низ дар давраи муайян хусусияти умумӣ пайдо мекунанд ва аз насл 

ба насл интиқол меёбанд ва ин дар мисоли адабиёти бадеии халқҳои 

гуногун дида мешаванд. 

Ҳамин тариқа, омӯзиши маъхазҳои илмӣ оид ба исми хос нишон 

медиҳад, ки рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷомеаи имрӯза боиси пайдо 

шудани категорияҳои гуногуни исми хос мегардад. Дар баробари ин 

номшиносии муосир ба проблемаҳои гуногуни моҳияти луғавӣ, маъноӣ, 

грамматикии исмҳои хос дучор мешавад ва ин боиси ба вуҷуд омадани 

истилоҳоти нави ономастикӣ мегардад. Фазои онимҳо тағйир ёфта, 

мунтазам васеъ мегардад.  

Дар забони тоҷикӣ доираи корбурди исмҳои хос торафт васеъ 

гардида, объектҳои нави ифодаро фаро гирифтааст. Ташаккули исмҳои 

хос ба тавсеаи маънои воҳидҳои луғавӣ мусоидат намуда, таҳаввулоти 

номгузорӣ ва номэҷоднамоиро инъикос мекунад. Дар осори бадеӣ номҳои 

хос вазифаҳои гуногунро адо менамоянд ва инро дар мисоли забони 

тоҷикӣ низ метавон мушоҳида намуд. Таҳқиқу баррасии масъалаҳои 

фавқуззикр дар номшиносии тоҷик то ҳол муфассал анҷом наёфтааст. 

Пажӯҳишҳо дар самтҳои зикршуда барои ҳалли мушкилоти бархе аз 
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масоили номшиносии тоҷик аҳамияти назариявию амалиро касб 

мекунанд. 

                                                          БОБИ II 

ВИЖАГИҲОИ   СЕМАНТИКИ - ДАСТУРИИ ГЕМЕРОНИМИЯ ДАР        

ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 

2.1. Мавқеи номҳои ВАО дар байни гурӯҳҳои дигари исмҳои хос 

Номшиносон  дар доираи исмҳои хос типи махсусеро муайян 

карданд, ки онро идеоним меномиданд. Таҳти ин мафҳум номҳое дар назар 

дошта мешуданд, ки дар соҳаи фаъолияти идеологӣ ва мафкуравии инсон 

ба кор бурда мешаванд [121,67]. Дар ин ҳолат номҳои ВАО яке аз бахшҳои 

идеонимҳо мебошанд, ки аз мавзўъҳои баҳси ономастика дар замони 

муосир мебошанд. Таҳти истилоҳи идеоним намудҳои гуногуни исмҳои 

хосе дар назар дошта мешавад, ки ашёи онҳо дар тафаккур, идеология, 

санъати соҳаи фаъолияти инсон вуҷуд дорад [121, 61].  

 Аз ин рӯ, номҳои воситаҳои ахбори омма, ки маънои ашёии онҳо 

дар соҳаи фаъолияти фикрии инсон зоҳир мегардад, ба қатори идеонимҳо 

дохил мешаванд ва ба ибораи дигар яке аз хелҳои идеонимҳо мебошанд. 

Тибқи ақидаи номшинос Федосова О.И. идеоним хелҳои гуногуни исмҳои 

хосро дар бар мегирад, ки ба фаъолияти мафкуравӣ, ақидатӣ ва эҷодии 

инсон алоқаманданд. Аз ин ҷиҳат номҳои ВАО бо маъно ва моҳияти худ 

ба афкору ҷаҳонбинӣ ва ақидаю назари инсонҳо робитаи зич доранд ва як 

гурӯҳе аз идеонимҳо мебошанд [128,79]. 

 Дар «Луғати истилоҳоти номшиносии русӣ» номҳои мақомоти 

нашрияҳои даврӣ бо номи гемеронимҳо (юн.gemer «рӯз», «шабонарӯз», 

onim «ном») ёд мешаванд. Муаллифи луғат таъкид мекунад, ки 

гемеронимҳо на танҳо номи мақоми нашрияҳои давриро ифода мекунанд, 

балки ба номҳои дигар васоити иттилоотӣ ( радио, телевизион) низ дахл 

доранд [95,46-51]. 
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  Номшиноси рус И.В. Крюкова истилоҳи гемеронимро васеътар 

шарҳ дода,  ба ғайр аз расонаҳои чопӣ барномаҳои теле-радиоӣ, филмҳои 

мустанад, оҷонсҳои иттилоотӣ ва дигар сарчашмаҳои иттилоотиро низ ба 

гемеронимия дохил мекунад [62,18]. Чунин номҳои хос дорои мавзӯи 

ягона, муҳтавои умумӣ ва замони умумӣ буда, корбурди умумӣ доранд. 

Ҳамин тариқ, номҳои ВАО як бахши идеонимҳо  дар фазои 

ономастикӣ мавқеи хос дорад. Номҳои хоси расонаҳои иттилоотӣ 

маъмулан аз назари ҳуқуқӣ сабти ном ва тибқи муқаррароти қонун ҳифз 

мегарданд. 

 Тавре ки номшиноси рус А.В. Суперанская қайд мекунад, номхои 

расонахои даврии чопӣ ба номи идораҳо ва муассисахо наздиканд,зеро ин 

номхо низ гурӯҳи одамонро аз назари манфиатхои ичтимоӣ, ғоявӣ, 

ҷаҳонбинӣ муттаҳид менамоянд, ки дар нашру пахши матолиби 

иттилоотӣ ширкат меварзанд [115,246-247]. 

 Гемеронимия мисли дигар маъқулаҳои ономастикӣ (топонимия – 

маҷмуи номҳои ҷуғрофӣ, антропонимия – маҷмӯи номҳои одамон) 

маҷмӯи номҳои сарчашмаҳои иттилоотии ин ё он забонро ифода мекунад.  

Гемероним бо фарқ аз топониму антропоним номи умумии воситаи 

иттилоотиро, ки дорои чандин ҳазор нусха мебошанд ва силсилаи 

барномаҳое, ки такроран намоиш дода мешаванд, ифода мекунад. 

Гемеронимҳо нишонаи номгирифтаро мушаххас месозанд, вале ин 

мушаххассозӣ фардӣ набуда гуруҳист, он ба фард ё ашёи мушаххас 

далолат нанамуда, мушаххассоти умумиро ифода мекунад. Гемеронимия 

ба идеология ва сиёсат алоқаманд буда,самт ва фаъолияти мушаххассозӣ 

дар заминаҳои сиёсӣ ва идеологӣ сурат мегирад. 

 И.В.Крюкова гемеронимияро дар баробари номи муассисаҳо, 

марказҳо, васоити нақлиёт, номи махсуси молу маҳсулот, чорабиниҳо, 

санадҳо мансуб ба номҳои рекламавӣ медона. Вале дар баробари ин 
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номҳои хоси  ВАО  аз номҳои рекламавӣ тафовути муайяне низ 

доранд[62,18-19]. 

 1. Гемеронимия дар муқоса бо дигар қабатҳои лексикаи ономастикӣ 

монанди гидронимия, космонимия, зоонимия ва ғ. тағйирнаёбандаанд, 

доимӣ нестанд. Гемеронимия вобаста ба дигаргуниҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ ва 

иқтисодӣ метавонад тағйир ёбад. Ин гурӯҳи номҳо дар шароити имрӯза 

ба ғайр аз вазифаи иттилоотӣ инчунин вазифаи рекламавиро иҷро 

мекунанд. Бо назардошти дигаргуниҳои иҷтимоӣ табдили номҳо сурат 

мегирад: Иди тоҷик –Бедории тоҷик - Тоҷикистони сурх- Тоҷикистони 

Советӣ – Тоҷикистони Шӯравӣ - Ҷумҳурият; Бадахшони сурх – Бадахшони 

Советӣ – Бадахшон; Шарқи сурх – Садои шарқ ва монанди инҳо. 

 2. Ҳар як қатори ономастикӣ аз гурӯҳҳои луғавии муқаррарӣ фарқ 

дорад.Тафовути асосӣ аз он иборат аст, ки ин қабил номҳо марҳалаи 

дуюми таҳаввули маъноӣ ва вазифаи ифодакуниро аз сар мегузаронанд ва 

соҳиби вазифаи дуюми номбарнамоӣ мегарданд, ки он натиҷаи 

«номгузории маснӯӣ» мебошад. Наврӯзи Ватан, Навиди Вахш, , Тахти 

Қубод, Навиди Балх ва ғ. 

 Лозим ба ёдоварист,ки мафҳуми «номгузории маснӯӣ» дар 

забоншиносӣ пурра омӯхта нашудааст. Дар тадқиқотҳои марбути ин 

масъала тафовути номгузории маснӯӣ аз номгузории табиӣ нишон дода 

шудааст, вале масъала дар заминаи доираи маҳдуди номҳо баррасӣ шуда, 

гемеронимия аз рӯи ин самти хусусиёт омӯхта нашудааст. [32;33;34;35]. 

 Гемеронимҳо маҳсули рушди ҷомеа мебошанд, ҳадафмандона арзи 

вуҷуд менамоянд, сабт мешаванд, дар реклама тарғиб мешаванд ва чун 

воҳидҳои нави забонӣ ба корбурди ҷорӣ дохил мешаванд. 

  Барои номгузории ВАО коршиносон машварат мекунанд ва 

бошуурона дар заминаи қонуниятҳои забон ва қолабҳои табиии забони 

муайян барои расонаҳои иттилоотӣҳадафмандона ба тариқи маснӯӣ 

бошуурона ном эчод менамоянд 
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 Номгузории маснӯӣ дар гемеронимияи тоҷикӣ дорои вижагиҳои 

муайяне мебошад:  

 1.Ҳар як гемероним номи хосест, ки ҳадафмандона, яквақта аз 

тарафи муаллифони мушаххас гузошта шуда, соҳиби он адресати 

мушаххас мебошад. Дар номгузории ВАО омили шахс, субъект 

таъсиргузор аст. Дар мавридҳои алоҳида номҳои шахс ба сифати 

гемероним истифода мешаванд. Бояд ёдовар шуд, ки ба гемеронимияи 

тоҷикӣ истифодаи номҳои таърихӣ ва номҳои ҷуғрофӣ ба сифати номи 

ВАО хос мебошад: Тоҷикистон, Вахш, Бадахшон,  Варорӯд, Ҷайҳун, 

Хатлон, Суғд ва ғ. 

 2. Ҳангоми номгузорӣ кӯшиш карда мешавад, то ном ба муштарӣ 

(истифодабаранда) таъсири муайян расонад ва онро дарк намояд. Ин 

нақшро метавонанд, номҳои сунъӣ, ки вазифаи рекламавӣ, иттилоотӣ ва 

эстетикӣ дорранд, амалӣ намоянд: СССР, Пажвок, Гол ва ғ. 

 3. Дар баробари ин вижагии дигари номгузории маснӯӣ аз он 

иборат аст, ки ба омилҳои муайян вобастагӣ дошта, бо дарназардошти 

озодии субъект ва талаботи дарки ном аз тарафи муштарӣ амалӣ 

мегардад.Таъсир ва натиҷаи кӯшиши мутақобили мафъул дар раванди 

номгузории маснӯӣ ба хусусияти амали номэҷодкунӣ вобаста аст: Ганҷ, 

Виҷдон, Анис, Гулистон ва  

Ѓайра. 

С.И. Горяев[37,50-102] ду намуди амали номгузорию номэҷодкуниро 

қайд кардааст: 

• - амалӣ айнӣ, ки ба кӯшиши муаллифон ҷиҳати инъикоси 

хусусияти мафъули номдодашуда бо дарназардошти интихоби 

қолаби маъмулии номҳои хос, ки метавонанд, солҳои дароз 

хизмат кунанд, иртибот дорад: Тоҷикистон, Адабиёт ва 

санъат, Садои мардум, Ҷавонони Тоҷикистон, Миллат. 
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• - бо дарназардошти талабот, эҳсосот ва манфиати муштарӣ бо 

мақсади муайян номҳо эҷод мешаванд ва муштариро бояд ба 

андеша водор намоянд. Барои чунин номҳои хос дарёфти 

номҳои ғайриоддӣ, номҳои дорои тобишҳои муайяни 

экпрессивӣ, бозиҳои забонӣ ба назар мерасанд: Фараж, Чархи 

гардун, Нигоҳ, Анис ва ғ. 

 4. Номҳои воситаҳои ахбори умум чун воҳидҳои номгузории маснӯӣ 

дар китоби номгӯи рӯзномаю маҷаллаҳо, лавҳаҳои рекламавӣ эълон 

гардида, барои корбурди ҷомеаи забонӣ пешниҳод мешаванд. Дар 

баробари ин дар лавҳаҳои рекламавӣ бо роҳу воситаҳои гуногун 

гемеронимҳо ба корбурди ҷорӣ ворид мегарданд. 

Ҳамин тариқ, номҳои ВАО чун гурӯҳи махсуси лексикаи ономастикӣ 

исмҳои мустақили хос буда, тамоми аломатҳои исмҳои хосро моликанд. 

Аз тарафи дигар гемеронимҳо бо тағйирпазирӣ, тамоюли мушаххассозӣ, 

равшании маъно, тариқи номгузории маснӯӣ доро будан ба аломатҳои 

рекламавӣ дар мавқеи канории фазои ономастикӣқарор мегиранд. 

 Баррасӣ ва омӯзиши илмии гемеронимҳо дар асоси маводи 

забонҳои гуногун аз он шаҳодат медиҳад, ки ин гурӯҳи номҳои хос дорои 

бисёр вижагиҳои умумӣ мебошанд. 

 Масъалаи чун воситаи махсуси фардисозӣ шинохтани номи ВАО 

имрӯз аз ҷониби чӣ коршиносон ва чӣ назариётчиёни соҳаи моликияти 

зеҳнӣ  ҷонибдорӣ мегардад.  Номњои воситаҳои ахбори оммаро воситаи 

нави фардисозӣ мешуморад. Тавре ба назар мерасад, чун воситаи 

фардисозӣ шинохтани номи воситаҳои ахбори омма ба сифати натиҷаи 

фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар қонунгузорӣ нишон дода шудааст. 

Масалан, Қонуни ҶТ «Дар бораи матбуот ва дигар воситаҳои ахбори 

омма» як қатор меъёрҳоро дар бораи ҳуқуқи истифодаи номҳои воситаҳои 

ахбори омма муқаррар намудааст. Аз он ҷумла, муқаррар шудааст, ки 



66 
 

тамоми шаклҳои даврии воситаҳои ахбори омма дорои «номи доимӣ» 

мебошанд. 

Ќонун муқаррар намудааст, ки якчанд воситаҳои ахбори омма бо 

номи   якхела  ба ќайд гирифта  намешаванд.  Мақомотҳои дигари 

назоратӣ низ ба мақсади ба иштибоҳ наафтидани хонандагон оид ба 

маҳсули ВАО ин муқаррароти қонунро дуруст  шумурда, онро  назорат  

мекунанд. 

 Таҳлили асноди ҳуқуқӣ оид ба ВАО имконият медиҳанд, то ба баъзе 

ҷиҳатҳои ҳуқуқии номи ВАО равшанӣ андохта шавад. Аввалан, номи 

расонаи иттилоотӣ як аломати фарқияти ВАО буда, бо он аломат вижагии 

он ошкор шуда, чун ном чун воситаи фардисозӣ зоҳир мегардад. Дуюм, 

шахс ё субъекти дигар, ки мувофиқи оиннома расонаи иттилоотиро 

таъсис додааст ва соҳиби он мебошад, баъд ба қайд гирифтани он дар 

мақомоти дахлдори давлатӣ ба номи он ҳуқуқ пайдо мекунад. Сеюм, 

ҳимояи ҳуқуқ ба номи ВАО маҳдуд буда, даъво намудан ба номи якхелаи 

ВАО – и қаблан ба қайд гирифташударо мақомоти давлатӣ метавонанд 

вобаста ба шакл ва ҳудуди интишори ВАО рад намоянд [72].   

 Мавҷуд набудани мақоми қонунии воситаи фардисозӣ метавонад, 

рақобати манфиатҳоро байни моликони воситаҳои ахбори омма ва 

аломатҳои молро ба вуҷуд орад. 

Инчунин, номи ВАО ҳамчун ҳуқуқи муаллифӣ низ дар асноди 

меъёрию ҳуқуқӣ шарҳу тавзеҳ ёфтаанд, ки ин аз моҳият ва мақоми номи 

нашрияҳо ва расонаҳои иттилоотӣ дар ҷомеа шаҳодат медиҳад. 

 Барномаҳои радио ва телевизион, барномаҳои синамои ҳуҷҷатӣ низ 

аз ҷумлаи воситаҳои ахбор мебошанд. Воситаҳои ахбори омма таҳти 

мавзӯи ягона ва ғояи ягона муттаҳид шуда, номи доимӣ доранд. Аз назари 

ҳуқуқӣ дар асноди расмӣ ба қайд гирифта мешаванд. 

 Маҷмӯи номҳои ҷуғрофии ҳудуди муайян, ки дар номшиносӣ бо 

истилоҳи «топонимия» ифода мешаванд, номҳои ВАО ҷомеаи муайяни 
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забонӣ низ бо истилоҳи «гемеронимия» ифода меёбанд. Гемеронимия 

маҷмӯи номҳои хоси расонаҳои иттилоотиро дар ин ё он забони муайян 

ифода мекунад. Дар таркиби лексикаи ономастикӣ муносибатҳои ҳамгун 

дида намешавад. Исмхои хоси ВАО дар фазои ономастикӣ мақоми хоса 

доранд. Гемеронимҳо чун ҷузъи таркиби лексикаи ономастикӣ бо як 

қатор хусусиятҳои худ аз қабатҳои дигари лексикӣ фарқ мекунанд. 

Номҳои хоси ВАО ба як мавзеи табиӣ ё ба як шахси алоҳида тааллуқ 

надошта, мансуби шумораи зиёди нусхаҳои расонаи чопӣ ё силсилаи 

барномаҳои радио ва телевизионӣ мебошанд. 

 Гемеронимҳо мансуби номхое мебошанд, ки муҳтавои ягона дошта, 

аз рӯи мавзӯъ ва ғоя ба ҳамдигар наздик буда, фардисозӣ ва 

мушаххассозии махсус ба мушоҳида мерасад, ки тавассути он силсилаҳо, 

нусхаҳо(тиражҳо), бахшҳо ҷудо мешаванд. Бояд қайд кард, ки дар 

гемереномҳо мушаххассозӣба таври хос зохир мегардад. Зеро ин қабати 

исмҳои хос бо идеология ва сиёсат робитаи зич дошта, худи ғоя, самти 

асосии фаъолият мушаххасоти онҳоро муайян мекунад.  

 Гемеронимия ба як қатор хусусиятҳои худ аз хелҳои дигари номҳои 

хос тафовут доранд. Аввалан, номҳои гемеронимӣ нисбат ба соири 

исмҳои хос тағйирпазиранд, мисли гидронимҳо ё космонимҳо, зоонимҳо 

абадӣ нестанд. Ин гурӯҳи номҳо вобаста ба шароити иҷтимоӣ ва 

иқтисодӣ дар ҳар давра метавонанд тағйир ёбанд. Дар шароити имрӯзаи 

рақобат номҳои ВАО натанҳо номҳои расонаҳоро ифода мекунанд, балки 

чун номи реклама низ баромад мекунанд ва вобаста ба тағйироти сиёсӣ 

номҳо иваз мешаванд. Масалан, маҷаллаи «Советский экран»  имрӯз  номи 

«Экран» - ро гирифтааст. Сониян, гемеронимҳо бақабати махсуси таркиби 

луғавӣ дохил мешаванд. Бо баъзе вижагии худ ба лексикаи умумии забон 

муносибати хос доранд. Номҳои гемеронимӣ дараҷаи дуюми ифодаи 

маъноиро соҳиб шуда, тадриҷан маънои ономастикиро ифода менамоянд. 

Ин тарзи номгузориро - номгузории маснӯӣ меноманд, ки дар 
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забоншиносӣ пурра омӯхта нашудааст. Оид ба масъалаи мазкур шумораи 

ками осори забоншиносӣ ба табъ расидааст, ки тафовути он аз 

номгузории табиӣ нишон дода шудааст [128,76-80].  

 Масъалаи номгузорӣ дар асоси хелҳои асосии номҳои хос мавриди 

баррасӣ қарор гирифта нашудааст. Аз нуктаи назари мазкур номҳои 

гемеронимҳо пурра то ҳол масъалаи роҳҳои ба вуҷуд омадани номҳои 

хоси гемеронимӣ, роҳҳои ба корбурди ҷорӣ дохил шудани номҳои тоза 

гузошта шуда омӯхта нашудааст. Гемеронимҳо маҳсули рушди чомеа 

мебошанд, ба мақсади муайян таъсису номгузорӣ мешаванд, дар асноди 

хаттӣ ба қайд гирифта мешавад, дар реклама пайваста такрор мешаванд 

ва ба таркиби луғати забон дохил шуда, хусусияти устувори 

умумиистеъмолӣ пайдо мекунанд. Ба ибораи дигар, гемеронимҳо ҷун 

воҳидҳои номгузории маснӯӣ таҳаввулоти муайянеро аз сар 

мегузаронанд. 

2.2. Оид ба вижагиҳои маъноӣ – дастурии ва прагматикии гемеронимияи 

фазои иттилоотии Тоҷикистон 

 Васоити ахбори омма ҷанбаи бузурги маърифатӣ дошта, дар 

ташаккули афкори ҷомеаи солим нақши назаррас дорад. Ташаккули 

расонаҳои иттилоотӣ таърихи дурударозеро тай намудааст. Давраи 

аввали инкишофи расонаҳои иттилоотиро давраи то рӯзнома 

меномиданд, давраи дуюм давраест, ки рӯзномаҳо пайдо шудаанд ва 

соҳиби номҳои хоси худ гардиданд. Дар ҷаҳони муосир расонаҳои 

иттилоотӣ абзори таъсиррасонӣ ба афкори одамон маҳсуб гардида, 

воситаи муҳимми муборизаи сиёсии доираҳои муайяне ба шумор 

мераванд ва шаклҳои гуногуни нашру пахш доранд. Ҳазорҳо номгӯй 

расонаҳои чопӣ (матбуот), овозӣ (радио), тасвирӣ (телевизион), 

нашрияҳои гуногуни электронӣ ба пахши маводи иттилоотӣ ва таблиғотӣ 

машғуланд. 
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 Пайдоиши исмҳои хосе, ки номҳои ВАО – ро ифода менамоянд, ба 

давраи муайяни инкишофи таркиби луғавии забон рост меояд, ки 

зарурати номгузории соҳаи мазкур ба миён омадааст. Лозим ба ёдоварист, 

ки гемеронимия на танҳо номи рӯзномаю маҷалла, шабакаи 

телевизионию радиойӣ, балки унвони барномаҳои радио ва телевизион, 

унвони филмномаҳои гуногуни иттилоотӣ, номҳои оҷонсҳои хабарӣ ва 

сомонаҳои интернетиро низ дар бар мегирад. Бахши мазкури исмҳои хос 

қонуниятҳои пайдоиши худро дорад ва дар доираи қонунмандиҳои 

гузуриши исмҳои љинс ба исмҳои хос арзи вуҷуд менамоянд. Аз исмҳои 

апеллятивӣ таркиб ёфтани гемеронимҳо дорои қонуниятҳои муайяне 

мебошанд, ки ба тобиши маъно, дарки маънии исми ҷинс дар шуури 

забонии соҳибзабонон ва ҷиҳатҳои ҷозибанокӣ ва муассирии вожаҳои 

аппелятивӣ иртиботи зич дорад. Гемеронимия ба мақулаҳои канории 

ономастикӣ дохил мешавад, зеро аз рӯи пайдоиш нисбат ба дигар намуди 

номҳои хос дертар пайдо мешаванд. Бунёди чунин номҳои хосро ба ғайр 

аз исмҳои хоси муқаррарӣ инчунин вожаҳои аппелятивӣ ташкил додаанд.  

 Раванди номгузории ВАО ба фаъолияти гурӯҳҳои гуногуни эҷодӣ 

вобастагӣ дорад. Лозим ба ёдоварист, ки гемеронимияи фазои 

иттилоотии Тоҷикистон низ таърихи худро дошта, ба пайдоиш ва рушди 

расонахои иттилоотӣ дар мамлакат робитаи зич дорад . Аз ин рӯ, 

гемеронимияи тоҷикро ба ду давра метавон ҷудо кард, а) давраи Шӯравӣ, 

б) давраи Истиқлолият. Интихоби номҳо дар ин ду давра аз ҳамдигар 

тафовут доранд. Дар замони Иттиҳоди Шӯравӣ аксари рӯзномаҳо ва 

маҷаллаҳо тамоюли идеологӣ доштанд, дар давраи пасошӯравӣ 

рӯзномаҳо, оҷонсҳои иттилоотӣ, радиоҳо шабакаҳои телевизионӣ, 

сомонаҳои иттилоотӣ ва дигар расонаҳои мустақилу ғайридавлатии 

ахбор таъсис ёфтанд. Ҳадаф ва муҳтавои мундариҷаю мазмуни ВАО низ 

тағйир ёфт.  
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  Раванди номгузории гемеронимҳо ҳадафмандона, ғайритабиӣ ва 

дақиқан эҷодшуда сурат мегирад. Номҳои ВАО ба омилҳои ғайризабонӣ 

робитаи зич дошта, мероси фарҳангӣ – таърихӣ, вазъи сиёсию идеологӣ 

ва моҳияти асноди қонунгузориро инъикос мекунад. ВАО воситаи 

муҳимми таъсиррасон ба афкору рӯҳияи ҷамъият мебошанд. Бинобар ин 

интихоби ном барои расонаҳо бо тарзу усулҳои гуногун сурат мегирад. 

 Номҳои гемеронимӣ дар забони тоҷикӣ то ҳол ба таври бояду шояд 

омӯхта нашудаанд. Номҳои ВАО дар забони тоҷикӣ шаклу қолабҳои 

гуногунро дар бар мегиранд ва ин гурӯҳи номҳоро метавон аз чанд дидгоҳ 

мавриди баррасӣ қарор дод: 

• аз назари гайризабоншиносӣ (экстралингвистї), ки ду ҷанба 

дорад: таърихӣ ва мафкуравӣ (идеологӣ); 

• аз назари забоншиносӣ ( вижагиҳои маънои когнитивӣ 

(маърифатӣ).  

 Гемеронимҳо дар заминаи қонуниятҳои таҳаввули маъноию луғавӣ, 

қолабҳои калимасозӣ ва наҳвии забон ба вуҷуд меоянд. Агар аз ҳамин 

нуқта ба номгузории ВАО дар забони тоҷикӣ назар андозем, мебинем, ки 

номҳо дар давраи аввали рушди расонаҳои ахбор дар Тоҷикистон аз 

номҳои давраи дуюм тафовут доранд. 

 Азбаски гемеронимия қабати тағйирёбанда дар фазои ономастикӣ 

маҳсуб меёбад, иддае аз муҳаққиқон ба раванди номгузории расонаҳои 

ахбор машғул шуда, усул ва тарзҳои номгузориро дар гемеронимия 

мавриди омӯзиш қарор додаанд [75,108-111;121,104-110]. 

 Дар номгузории онимҳои номенклатурӣ аз назари луғавӣ тарзу 

усулҳои зерин муайян карда шудааст:  

• калимасозӣ; 

• семантикӣ (иқтибос, гузариш аз як услуб ба услуби дигар); 

• фонетикӣ ( боҳамоии овозҳои алоҳида дар ҳамоишҳои нав); 

• комплексӣ ( истифодаи тарзҳои гуногун) [49, 26]. 
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 Тарзҳои номбаршудаи номгузорӣ дар номгузории ВАО низ татбиқи 

худро мёбад. Таҳти мафҳуми тарзҳои номгузорӣ «қолабҳои махсуси 

ономасологӣ, ки дар асоси ҷанбаю аломатҳои умумии ба назар намоёни 

ашёҳои якхела ба вуҷуд омадаанд», дар назар дошта мешаванд [34,12]. 

 Барои ВАО тарзҳои зерини номгузорӣ муайян гардидааст: [46, 169-

170]. 

• мушаххассозанда, мушаххаскунанда; 

• шартӣ – рамзӣ; 

• рамзӣ. 

 Таҳлилу баррасии вижагиҳои номгузории ВАО – и Тоҷикистон 

нишон медиҳад, ки тарзҳои номбаршуда дар гемеронимия татбиқи худро 

меёбад. 

 Ба номҳои мушаххассозанда гемеронимҳое дохил мешаванд, ки 

дорои чунин аломатҳо мебошанд: 

• ғояҳои асосӣ ё мавзӯи нашрия, шабакаҳои телевизионӣ, барномаҳои 

радиоӣ ва телевизиониро инъикос мекунанд; 

•  макони нашру пахши ВАО нишон медиҳанд; 

• ишора ба ашхосе ё қишри мардуме, ки расона барои онҳо пешниҳод 

мешавад; 

•  ишора ба таъсискунандагон, бунёдгузорон, барандагон, 

муаллифон, маблағгузорони ВАО. 

 Дар мавридҳои алоҳида ду ва ё зиёда аломат метавонад дар 

номгузории як расонаи хабарӣ ба эътибор гирифта шавад. Таҳлилҳо аз он 

шаҳодат медиҳанд, ки принсипи мушаххаскунанда дар гемеронимияи 

тоҷикӣ нақши асосӣ доштааст.Аз назари мушаххассозӣ моҳият ва 

мазмуни нашрия гемеронимҳоро метавон чунин тасниф кард: 

 А. Гурӯҳи муайяни гемеронимҳо ба мавзӯъ ва самти нашрия 

далолат мекунанд. Ин гурӯҳи номҳо ба тарзи луғавӣ – наҳвӣ ва луғавӣ - 

маъноӣ таркиб ёфтаанд, ки дар қолаби таркибҳои ҷуфт, ибораҳои изофӣ 
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ва як вожаи алоҳида шакл гирифтаанд (Боҷу хироҷ, Адабиёт ва санъат, 

Ҷаҳони паём, Паёми андоз). 

 Бархе аз гемеронимҳои мушаххассоз бо роҳи луғавӣ – семантикӣ 

таркиб ёфтаанд. Дар натиҷаи гузариши исмҳои љинс ба исмҳои хос 

воҳидҳои нави ономастикӣ пайдо шудаанд. Истилоҳоти бахшҳои гуногун, 

вожаҳои ифодакунандаи мафҳумҳои номенклатурӣ, техникӣ ба самти 

нашрия далолат мекунанд (Омӯзгор,  Даво, Оила,  Нақлиёт, Бинокорон). 

 Б. Гемеронимҳое, ки ба макони нашр ва самту мавзӯи нашрия 

далолат мекунанд. Бештар дар қолаби ибораҳои изофӣ бо роҳи 

синтаксисӣ шакл гирифтаанд (Ҷавонони Тоҷикистон,  Бонувони 

Тоҷикистон, Маърифати Шуғнон, Пайғоми Рушон, Ҳақиқати Ҷиликӯл, 

Навиди Балх, Бешкент, Набзи Бохтар). 

Дар номҳои нашрияҳои ахбор вожаҳои махсуси ифодакунандаи 

расонахо ва далолат ба вазифахои он мавриди истифода қарор мегиранд 

(барнома, паём, навид, ҳақиқат,ахбор ва ғ.). Ин калимаҳо ба сифати 

истилоҳоти номенклатурӣ ба кор нарафта, ба сифати ифодаи мафҳумҳои 

алоқаманд ба нашриҳои ба кор бурда мешаванд.Дар таркиби 

гемеронимҳо вожаҳои мазкур вазифаи ва мушаххассозӣ ва таъинсозиро 

иҷро мекунанд.Ин қабил номҳо бештар аз исму исм ва исму сифат таркиб 

ёфта,ҷузъи дуюм ба макон,ба касбу машғулият, макону замон ва шахс, 

соҳиби нашрия далолат менамоянд. Тарзи луғавӣ – маъноии номсозӣ дар 

ин қабил гемероним истифода шудааст.Ба номҳои мушаххассозӣ инчунин 

гемеронимҳои кӯтоҳкардашуда дохил мешаванд, масалан; ТВС,ТВБ ва 

ғайра. 

 В. Гемеронимҳое, ки барои қишри муайяни одамони касбу кори 

гуногун таъйин шуда, ба унвони самти муайяни иҷтимоӣ нигаронда 

шудаанд. Ин бахш номи нашрияҳоеро ифода мекунад, ки ба доираи 

муайяни иҷтимоӣ пешниҳод мешаванд. Бештар ба тарзи  наҳвӣ дар 
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қолаби ибораҳои изофии дуҷузъа ва таркибҳои ҷуфт шакл гирифтаанд 

(Ҳомии омӯзгор, Минбари халқ,  Садои мардум, Газетаи муаллимон). 

Ин гуна номҳои нашрияҳо байни номҳои мушаххассоз ва номҳои 

шартӣ – рамзӣ мавқеи мобайнӣ доранд. Бо исмҳои гуногуни шахси 

ифодакунандаи касбу ихтисос номи нашрия ифода ёфтааст ё номи хоси 

маъмулии занона, номи хоси мардона, исмҳои хоси ситора ва монанди 

инҳо ба сифати номи рӯзнома ва маҷалла омадаанд (Фирӯза, Мушфиқӣ, 

Пайрав, Парвин, Камоли Хуҷандӣ ва ғ.). 

 Г. Гемеронимҳое, ки ба ҷиҳатҳои замонии нашру пахши нашрия 

далолат мекунанд ва бештар бо тарзи луғавӣ – наҳвӣ шакл гирифтаанд ва 

чунин паҳлуҳоро инъикос мекунанд:  

• даври нашри расонаро таъкид мекунанд ( Имрӯз, Ҳафта, 

Имрӯз (радио), Вақт). 

•  замони нашри барнома, нашрия ро нишон медиҳад: 

Шоми Душанбе, Вчёрка (ба забони русӣ), Субҳи Шаҳритуз). 

•  муҳлати идомаи барномаро таъкид мекунад, бо роҳи 

• луғавӣ – маъноӣ шакли гирифтаанд (Субҳ, Бомдод)… 

 Д. Гемеронимҳое, ки дар робита ба номи таъсисдиҳандагони 

рӯзномаю маҷалла, радио, телевизион ва дастандаркорони барномаҳои 

телевизионӣ ва радиоӣ бо роҳи луғавӣ - семантикӣ номгузорӣ шудаанд. 

Корбурди ин гуна номҳо бештар ба омилҳои ғайризабонӣ иртибот 

гирифта, нақши таъсисдиҳанда, муаллиф, барандаи барандаи намоишҳо 

дар шаклгирии чунин гемеронимҳо назаррас аст. 

 Гемеронимҳои рамзӣ - шартӣ чунин номҳое мебошанд, ки моҳияти 

воқеъии хусусияти ин ё он нашрияро ифода накарда, бавосита (ё шартан) 

бо маънои маҷозӣ ифода мекунанд. Бо роҳи таҳаввулоти семантикии 

исмҳои хосу ҷинс таркиб ёфтаанд (Оила, Ваҳдат, Гулистон, Гулзор, 

Зангӯла,  Фараж).  
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 Инчунин, дар натиҷаи пайваст шудани вандҳои гуногуни калимасоз 

чунин гемеронимҳо шакл мегиранд ва дар ин маврид яке аз ҷузъҳо ба 

мавзӯъ ва самти нашрия далолат мекунад. Бахши дигари гемеронимҳои 

шартӣ – рамзӣ ба воситаи ҷумлаҳои хитобӣ, вожаҳои кӯдакона, нидоҳо ва 

ҷонишинҳои шахсӣ таркиб меёбанд (Ману ту, Офтобак, Помир). 

Номҳои рамзӣ бо маънои умумии мусбат бо объекти номгирифта 

ягон робита надоранд. Ин бахши номҳои гемеронимӣ бо роҳи луғавӣ – 

маъноӣ сурат мегиранд(Самак, Анбоз, Фараж, Навниҳол, Чашма. 

Ахтарон, Ҷайҳун, Кушониён). 

 Дар таркиби бахши мазкур вожаҳо ба маънии бунёдии «садо», 

«оташ» ва ғ. ба кор бурда мешаванд( Машъал,Гулхани Восеъ,Овози 

тоҷик). 

 Аз назари дастурӣ баррасӣ намудани гемеронимҳо барои муайян 

намудани мавқеи ҳиссаҳои нутқ дар номгузории нашрияҳои иттилоотӣ 

аҳамияти амалию назариявӣ дошта, равандҳои ба исми хос табдил ёфтани 

қолабҳои гуногуни грамматикиро муайян мекунад. Дар аксари маворид 

хелҳои гуногуни исм ба сифати номи расонаҳо истифода бурда мешаванд. 

Зеро исмҳо мафҳуми ашёро ифода карда, мушаххас месозанд. Моҳияти 

ашё ва номи он вижагии барҷастаи исми хос мебошад. Аз ин рӯ исм асоси 

номҳои хосро ташкил медиҳад ва ҳиссаҳои дигаре, ки номхосро ифода 

мекунанд, вижагии исмиро соҳиб мешаванд. Инчунин ҳатто ибораҳои 

алоҳидаи ифодагари номҳои хос аломатҳои исмиро доро мешаванд [7, 

109]. 

 Аз соири аҷзои дастурии сухан зарфхо, сифатҳо, 

феъл,нидо,воҳидҳои хулосакунанда низ дар номсозӣ нақше дошта 

метавонанд. Дар номсозии нашрияҳо қолабҳои гуногуни ибора накши 

муҳим доранд. Қолаби серистеъмол ибораҳои қолаби исму исм мебошанд. 

Номи хоси расонаҳо дар қолаби ибора дар адабиёти илмӣ таҳти унвони 

ситаксема ёдоварӣ шудаанд. Ёдоварӣ намудан ба маврид аст, ки дар 
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замони Шӯравӣ гемеронимияи қолаби исму сифат корбурди васеъ 

доштанд (Тоҷикистони сурх, Шарқи сурх, Бадахшони сурх). Инчунин 

ибораҳои қолаби исму исм низ корбурди васеъ доштанд (Раҳбари дониш, 

Шуълаи инқилоб ва ғ.).  

 Синтаксема воҳиди хурд ва ҷудонашавандаи наҳвии яклухтмаънои 

забон мебошад, ки дорои маънои бунёди дар сохторҳои мураккаби наҳвӣ 

буда, вазифаҳои муайяни наҳвиро бар дӯш дорад . Лозим ба ёдоварист, ки 

синтаксема метавонад аз ибораҳои озоди наҳвӣ таркиб ёбад, ё дар шакли 

ибораҳои устувори фразеологӣ бошад. Дар таркиби гемеронимия 

маъмулан синтаксемаҳои озод ба кор бурда мешаванд [75]. 

 Дар гемеронимияи тоҷикӣ метавон навъҳои гуногуни 

синтаксемаҳоро аз рӯи ифодаи маънои умумӣ, маънои ҷузъҳо, робитаи 

маъноии ҷузъҳо ҷудо намуд. Синтаксемаҳо аз як тараф, агар ба мазмуну 

маънои ибораҳо дар нутқи муқаррарӣ дар таркиби ҷумла мутобиқат 

намоянд, аз тарафи дигар соҳиби моҳияти нави ономасиологӣ шуда 

тобишҳои нави маъноиро пайдо мекунанд: 

 1.Инъикоси ҳадаф ва амал, нишон додани ҳадафи кору пайкор: 

Барои адабиёти сотсиалистӣ, Бо роҳи колхозӣ (чунин гурӯҳи 

гемеронимия ба замони Иттиҳоди Шуравӣ хос буд), Паёми дустӣ, 

Навиди дустӣ. 

2.Ифодаи самт ва амали иҷрои ҳадафҳо,муқаррарот ва супоришот 

ва дурнамоҳои муайян: Ба қуллаҳои дониш,  Тадқиқоти журналист, Шуғл 

ва муҳоҷират,  03-Ёрии таъҷилӣ. 

 3.Ифодаи макони тавлиди иттилоот ва макони абстрактии нашру 

пахши иттилооти аз тариқи радио, телевизион, филмҳо ва монанди 

инҳо:Субҳи Боми ҷаҳон, Театр дар назди микрофон, .  

 4.Ифодаи саҳму ибтикор ва кору пайкори мушоҳидачӣ ва 

иштирокчии ин ё он ҷанбаи ҳаёту фаъолият:Инсон ва табиат, Зан ва оила. 
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 5.Тавассути воситаҳои муассир таъсиррасонӣ ба дарку амали 

тафаккур ва сухан: Хорпуштак, Аз даст ба даст, Виҷдон. 

 6.Ифодаи амал ва мафҳум мутобиқи самти идеологӣ: Бо роҳи 

коммунизм, Коммунисти Шуғнон, Коммунисти Тоҷикистон. 

 7.Ифодаи шахсе, ки нашрия барои ӯ пешниҳод мешаванд: Мард ва 

зан, Маърифати омӯзгор ,Зан ва оила,  Омӯзгор. 

 8.Ифодаи «шахс – ширкаткунандаи амал»:Инсон ва қонун, Оила ва 

мактаб. 

 9.Ифодаи мафҳуми замон дар ному мундариҷаи нашрия, барнома 

ва ғайра: Зиндагӣ, Аср,  Баҳори Аҷам, Субҳи умед. 

 Баррасии мавод оид ба номҳои ВАО имкон медиҳад, ки аз назари 

вазифаҳои прагмматикии гемеронимҳо метавон чунин вижагии номҳоро 

қайд кард: 

• номҳо – шиорҳо, рамзи самти идеологии ҷомеаи шӯравиро инъикос 

мекунанд, ғояи муборизаи умумиро барои идеалҳои коммунистӣ нишон 

медиҳанд, ин гуна гемеронимҳо хоси он давра буда, ҳоло чунин номҳо ба 

назар намерасанд; 

• номҳо – даъват, даъват барои иҷрои амалу муқаррароти муайян; 

• номҳо - бо нишон додани макон, маконе, ки воқеа он ҷо мегузарад, ё 

моҳиятан ба маконе тааллуқ дорад;  

• тасаввуроти ҳиссӣ оид ба мубодилаи наздики афкор. 

Ҳамин тариқ, аз назари вижагиҳои сарфӣ гемеронимияи тоҷикӣ аз 

исм, сифат, ҷонишин иборат буда, қисми зиёдашон ба сурати ибора 

номгузорӣ шудаанд. Ибораҳо – гемеронимҳо аз назари ифодаи маъно ва 

равобити байни ҷузъҳо ба намудҳо гуногун ҷудо мешаванд. 

 Аз назари вазоифи прагматикӣ гемеронимҳо се гурӯҳро ташкил 

медиҳанд (номҳо – шиорҳо, номҳо – муқаррарот, номҳо – макон). 

 Номҳо - шиорҳо ба гурӯҳи номҳои архаистӣ дохил шуда, номҳои 

гурӯҳҳои дигар набзи замони имрӯзаро инъикос карда, тавассути 
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қолабҳои махсус интихобшудаи номҳои ВАО ба хонанда,шунаванда, 

бинанда таъсиргузории ноаёнро таъмин менамоянд. 

Ҳамин тариқ, номҳои хоси марбути ВАО дар заабони тоҷикӣ дорои 

низоми муайяни сохторию маъноиро буда,таҳқиқу баррасии ин қабати 

номӣ метавонад, ба масоили номгузории табиӣ ва маснӯӣ дар забони 

тоҷикӣ, ба раванди рушди ВАО ва таҳаввулоту густариши фозои 

иттиолоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон равшанӣ андозад. 

2.3. Қолабҳои сохторӣ - грамматикии гемеронимҳо дар забони тоҷикӣ 

 Номҳои воситаҳои ахбори омма (ВАО) яке аз бахшҳои луғати 

номшиносӣ буда, дар асоси қоидаҳои грамматикии ҳар як забон ташаккул 

меёбанд.  

Номшиноси маъруфи рус А. В. Суперанская доираи васеи номҳои 

хосро аз рӯи аломатҳои гуногун баррасӣ намуда, аломатҳои сохторию 

грамматикиро категорияи муҳим шуморида, исмҳои хосро аз дигар 

воҳидҳои забон ҷудо мекунад. Ӯ оид ба нақшаи таснифоти категорияҳои 

гуногуни исмҳои хос ибрози назар намуда таъкид мекунад, ки ҳар як 

намуди ономастикӣ меъёрҳои таснифоти сохтории худро дорад [114, 246]. 

 Таҳқиқи сохторӣ яке аз усулҳои омӯзиши исмҳои хос маҳсуб меёбад. 

Номшиноси тоҷик Ҷумъахон Алимӣ моҳияти таҳлили сохториро дар 

ономастика таъкид кардааст:«Тавассути он қолибҳо намудҳои онимӣ ва 

лексемаю аффиксҳое ошкор мешаванд, ки онҳоро пурра мегардонанд. 

Чунин таҳлиле, ки дар марҳилаҳои муайян муфид буда метавонад, бидуни 

истифодаи далелҳои фарҳангӣ-таърихӣ наметавонад вуҷуд дошта бошад. 

Ин роҳу восита ва усул фақат ҳамон вақт метавонад самаранок бошад, ки 

муҳаққиқ алаккай соҳиби консепсияи ономастикии худ буда бошад» 

[5,79]. 

Қисми муҳимми таркибии таҳлили сохториро таҳлили формантӣ 

ташкил медиҳад. Дар бораи истифодаи ин усул дар таҳлили исмҳои хос 

чунин мулоҳизаҳои Ҷ. Алимӣ ҷолиби диққатанд: «Таҳлили формантӣ 
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вобаста ба ошкорнамоии форманти онимии ном мебошад, ки на ҳама вақт 

баробар ба суффикси аппелятив буда метавонад» [5,79-80]. 

 Оид ба таҳлили сохтори топонимия муҳаққиқон изҳори ақида 

намуда, таснифоти муайяни сохториро нишон додаанд. Муҳаққиқи 

номшинос С. Роспонд номҳои топонимиро ба чунин гурӯҳҳо ҷудо 

мекунад: 1) исмҳои содае, ки формант надоранд,2) номҳое, ки тавасути 

суффиксу префиксҳо ташаккул ёфтаанд,3) номҳои таркибӣ» [5,79-80]. 

 Номшиноси  дигари  рус  И.А. Воробёва дар асоси таҳлили 

топонимияи русӣ чунин қолабҳои сохтори сарфию наҳвӣ ва калимасозиро 

муайян кардааст: 1)номҳои аффиксдор, 2)навъи беаффикс - номи 

топонимие, ки формант надорад, 3)топонимҳои мураккаб ,4)топонимҳои 

таркибӣ, 5)қолаби ҷумла» [5,79-80]. 

Номшиноси фақиди тоҷик А.Л.Хромов номҳои топонимии саргаҳи 

водии Зарафшонро аз рӯи чунин нақша баррасї  намудааст: 1)асос – исм 

бе ягон унсури иловагӣ, 2)топонимҳои мураккаб, 3)топонимҳои сохта, ки 

тавасути формантҳо сохта шудаанд, 4)топоним – ибораҳо[139,8]. 

Таҳлили сохтории гемеронимия аз таҳлили топонимия ва 

антропонимия ва дигар категорияҳои майдони марказии ономастикӣ 

тафовут дорад, Зеро номи воситаҳои ахбори омма дар асоси лексикаи дар 

истеъмоли ҷорӣ будаи забон сохта мешавад, ки дар он ба сифати унсурҳои 

номсоз вандҳои муқаррарии забон истифода бурда мешаванд. Таҳлили 

сохторию грамматикии номҳои гемеронимӣ нишон медиҳад, ки ин қабил 

исмҳои хосро дар асоси чунин нақша бояд аз назар гузаронд1) номҳои 

якҷузъа, 2) номҳо - ибораҳо. 

  Таҳти унвони номҳои якҷузъа номҳои гемеронимие дар назар 

дошта мешаванд, ки аз калимаҳои сода, сохта ва мураккаб ташаккул ёфта, 

аз номҳо-ибораҳо фарқ мекунанд. 

  Номҳо - ибораҳо чунин гемеронимҳое мебошанд, ки дар қолаби 

навъҳои гуногуни ибораҳои забони тоҷикӣ ташаккул ёфтаанд. 
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Қолабҳои грамматикии номҳои ВАО дар забони тоҷикӣ таърихи 

тӯлонӣ надошта, ба таъсиси нахустин рӯзномаҳои тоҷикӣ робита дорад. 

Тибқи маълумоти муҳаққиқон нахустин рӯзнома, ки ба забони тоҷикӣ 

нашр шуда буд, «Бухорои шариф» буд [156]. 

Дар замони Иттиҳоди Шӯравӣ расонаҳои ахбори Тоҷикистон дар 

таъсири номҳои ВАО – и забони русӣ ташаккул ёфтаанд. Аммо ҳангоми 

номгузорӣ шудани рӯзномаю маҷаллаҳо қонуниятҳои калимаю 

иборасозии забони тоҷикӣ ба эътибор гирифта шудаанд. Дар номгузории 

рӯзномаю маҷаллаҳо барномаҳои радиою телевизиони Тоҷикистон 

маъноҳои нави иҷтимоӣ бо назардошти воқеият ва муҳити таҳаввулотӣ 

инъикос ёфтааст. Ба муҷиби таҳаввулоти иҷтимоӣ бисёре аз вожаю 

истилоҳоти маъмулии забони тоҷикӣ дорои тобишҳои нави маъноӣ 

гардиданд. 

 Дар даврони соҳибистиқлол гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

фазои иттилоотии Тоҷикистон муҳити нави иҷтимоӣ арзи вуҷуд 

намуда,шумораи ВАО зиёд гардида. аз ҷиҳати мазмуну мундариҷа низ 

ВАО гуногунрангӣ пайдо намуданд. Ҳамин тавр тартиб дар номгузории 

рӯзномаю маҷаллаҳо, радиою шабакаҳои телевизионӣ, оҷонсҳои 

иттилоотӣ, барномаҳои радио ва телевизион дигаргунӣ ба вуҷуд омад. 

 Аз назари сохту таркиб номҳои гемеронимӣ он қадар бой набуда, 

бештар дар қолаби якҷузъа ва ибора ташаккул ёфтаанд. ки метавон 

онҳоро ба  гурӯҳњо ҷудо намуд: 1) номҳои якҷузъа, 2) номҳо – ибораҳо, 3) 

номҳо – таркибҳо, 4) номхо – ҷумлахо. 

 Дар номҳои воситаҳои ахбори омма ба забонҳои форсӣ ва тоҷикӣ 

колабҳои гуногуни ибораҳо ба кор бурда мешаванд,ки метавон ба чунин 

гурӯҳҳо тақсимбандӣ намуд: 

• Ибораҳои изофӣ; 

• Ибораҳои изофии пешоянддор; 

• Ибораҳои пешондӣ 
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• Ибораҳои шуморавӣ 

• Ибораҳои арабӣ 

• Таркибҳои пайваст 

              2.3.1. Номҳои якҷузъа 

 Таҳти номҳои якҷузъа номҳоеро дар назар дошта мешаванд, ки аз 

як вожа таркиб ёфта, метавонанд вожаҳои сода ва мураккаб бошанд. Ин 

навъи номҳо натиҷаи гузариши маънои бунёдии калима ба маънои нави 

ифодакунандаи ном мебошанд, ки байни маънои аслӣ ва маънои дуюми 

номии он робитаҳои гуногун дида мешаванд. Чунин робитаҳо ба маънои 

луғавии вожае, ки асоси ном гаштааст ва мазмуну муҳтавои нашрия 

вобастаанд. Ба сифати номи нашрияҳо воҳидҳои луғавии дорои маъниҳои 

гуногуни луғавӣ интихоб гардидаанд, ки гурӯҳҳои муайяни семанткиро 

ташкил медиҳанд. Номҳои якҷузъа дар натиҷаи тарзи калимасозии луғавӣ 

– семантикӣ арзи вуҷуд намудаанд. Ба сифати номҳои ВАО вожаҳое 

интихоб гардидаанд, ки дорои маънои куллӣ гардидаанд. Касб намудани 

маъно ва вазифаи нави луғавӣ бо назардошти равия ва муҳтавои нашрия 

ё барнома сурат мегирад. 

Интихоби вожаи мушаххас барои номи нашрия ба мазмуну 

мундариҷаи он вобаста буд. Масалан, солҳои зиёд номи маҷаллаи асосии 

ҳаҷвии Тоҷикистон Хорпуштак  ном дошт. Асоси ин калима хорпушт дар 

луғат чунин шарҳ ёфтааст: «ҷонвари майдаи пистондори ҳашарахӯр, ки 

пӯсташ хордор аст» [125, 564]. Мақсади маҷалла ба воситаи ҳаҷви тезу 

тунд решакан намудани камбудиҳои соҳаҳои мухталифи ҷомеа ба шумор 

мерафт. Аз ин рӯ, худи ҷузъи аввли ин ном (хор), ки дар шуури забонии 

тоҷикон ҳамчун падидаи манфии муқобили (гул) инъикос ёфтааст. 

 Аз тарафи дигар, дар арзи вуҷуд намудани чунин ном шояд таъсири 

номи маҷаллаи ҳаҷвии русӣ Крокодил низ мебошад, зеро номи ҷонвари на 



81 
 

он қадар хушқолаби обӣ мебошад. Аз ин рӯ ба сифати номи маҷаллаи 

ҳаҷвӣ дар забони русӣ интихоб гардидааст. 

 Номи маҷаллаи пешоҳангони Тоҷикистон дар замони Иттиҳоди 

Шуравӣ Машъал буд, ки дар таъсири номи маҷаллаи русии Факель арзи 

вуҷуд кардааст, ки ҳар ду ҳаммаъно мебошанд. Вожаи «машъал» дар 

забони тоҷикӣ дар ду шакл корбаст мешавад: машъал, машъала. Дар 

фарҳангҳо ба ду маъно омадааст: 1. латапораҳои бо нӯги хода 

печондашуда бо нафт олуда, ки дар шабҳои арӯсӣ, лашкаркашиҳо ва 

ғайра дар мегиронданд, 2. сироҷ, чароғ [124, 703]. Расми Шуъла - дар 

нишони пешохангони он замон рамзи асосӣ буд. Ин калима тобишҳои 

маъноии нав гирифта, дар таркиби номи дигар нашриҳо ва асарҳо низ 

меомад (Шуълаи инқилоб, Шуълаи ҷовид ва ғ.). 

 Номҳои якҷузъа доираи васеи маъноии номҳоро дар бар мегиранд, 

ки ду  ё   се марҳалаи таҳаввули  маъноро  аз сар гузаронидаанд: марҳалаи 

аввали маънои бунёдӣ, марҳалаи дуюм сохиб шудан ба маънои иловагӣ, 

марҳалаи сеюм касб кардани вазифаи ифодаи номи нашрия. 

1. Номҳое, ки мафҳумҳои иҷтимоиро ифода мекунанд. Ин гуна 

номҳо тобишҳои муайяни иҷтимоиро ба дарки хонанда расонида, мазмун 

ва муҳтавои нашрияро то андозае равшан месозанд. Дар ин маврид номҳо 

бо шиори муайяни даъват барои пойдории ғаразҳои нек (Адолат), 

инъикоси фаъолияти инсон ( Меҳнат), инъикоси воқеияти рӯйдодҳо 

(Ҳақиқат), номбар намудани мафҳумҳои умумӣ (Зиндагӣ, Дунё) далолат 

карда, кӯшиш мекунанд, ки тавҷҷуҳи хонанда, бинанда ва шунавандаро 

ба тарафи худ ҷалб намоянд. Дар ин радиф номҳое дучор мешаванд, ки 

мафҳуми ҳамроҳӣ ва ҳамфикрӣ ва ҳамраъиро ифода карда, ғаризаи 

фаҳмиши хонандаро таҳрик медиҳанд: Анбоз (шарик, ҳамдам, ҳамроҳ, 

ҳамнишин, ҳамроз), Анис (ҳамдам, рафиқ, ёр, дӯст), Пайк (хабар, мухбир), 

Ҳамраъйӣ (ҳамовозӣ), Оила (хонавода), Озодагон (озода – лақаби хоси 

эрониёни қадим, асилзода, наҷиб, шариф) 
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Бихуфтанд туркону озодагон, 

Ҷаҳон шуд ҷаҳонҷӯйро ройгон [124, 203]. 

2. Ба сифати номи нашрияҳо, радио ва телевизионҳо, 

барномаҳои радиоӣ истилоҳоти сиёсии давраҳои гуногун қарор 

гирифтаанд, ки тақозои идеологии ҳар давру замон маҳсуб меёфт: 

Болшевик, Коммуна, Коммунист, Ленинчӣ, Ҷумҳурият, Истиқлолият, 

Ваҳдат, Миллат, Ватан ва ғ. Лозим ба ёдоварист, ки номҳои замони 

шӯравӣ бештар мафҳумҳои сиёсиро дар доираи идеологияи ҳизби 

ҳукмрон ифода мекарданд. 

 Номҳои дар даврони соњибистиқлолии  мамлакат пайдо шуда, 

бештар мафҳумҳои умумидавлатӣ ва умумимиллиро ифода мекунанд 

(Ҷумҳурият, Истиқлолият, Ваҳдат, Миллат, Ватан), 

3. Номҳои нашрияҳои соҳавӣ бештар аз вожаҳои марбути ин ё он 

соҳа пайдо шудаанд ва масъалаю мушкилоти соҳаи муайянро инъикос 

мекунанд (Ҳафтганҷ, Нақлиёт, Варзиш, Даво. Меъморӣ,Қонунгузорӣ ва ғ.). 

4. Исмҳои шахсе, ки ин ё он касбу корро ифода мекунанд, ба 

вазифаи номҳои гемеронимӣ омадаанд: Тарҷумон,Ширинкор,Бинокорон, 

Кишоварз, Омӯзгор, Ватанпарвар. 

5.  Гурӯҳи дигари номҳо ба замон далолат намуда, набзи замон, 

доираи муайяни муҳлатро нишон медиҳанд: Вақт, Аср, Ҳафта, Субҳ, 

Бомдод, Имрӯз ва м. и. 

6. Номҳое, ки ба мафҳумҳои иқтисодӣ далолат менамоянд 

(Бозор, Туҷҷор, Бизнесмен, Иқтисодчӣ). 

7. Баъзе номҳои нашрияҳо аз номи шахс ба вуҷуд омадаанд 

(Мулло Насриддин, МуллоМушфиқӣ, Мушфиқӣ, Фирӯза). 

8. Нашрияҳо аз исмҳои макон арзи вуҷуд намуда, баъзе аз ин 

қабил вожаҳо ба сифати номи воҳидҳои маъмурӣ низ ба кор бурда 

мешаванд (Гулистон, Бӯстон, Гулзор) 
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9. Вожаҳои ифодакунандаи таъсисоти гуногун барои ифодаи 

номи нашриҳо корбаст шудаанд (Аптека, Ганҷина). 

10. Номҳои нашрияҳо аз исмҳои топонимӣ рӯидаанд, ки дар 

навбати худ ба номҳои таърихи эҳёшуда (Суғд, Бохтар, Варорӯд, Хатлон, 

Ҷайҳун ва номҳои дар истеъмоли ҷорӣ буда (Самарқанд, Бадахшон, Вахш, 

Тоҷикистон, Бешкент, Помир) ҷудо мешаванд. 

11.  Номи нашрияҳо аз номи сулолаҳои шоҳони таърихӣ гирифта 

шудаанд (Кӯшониён, Сомониён).  

12.  Вожаҳои ифодакунандаи ситораҳо ва ҷирмҳои осмонӣ ба 

вазифаи номи нашрияҳо омадаанд (Парвин, Офтобак, Ахтарон, Хуршед). 

13.  Номи парандаҳо низ барои номгузории нашрияҳо корбаст 

мешаванд (Булбулакон) 

14.  Ба сифати номи нашрия вожаҳои камистеъмоли забони 

имрӯзаи тоҷикӣ истифода шудаанд: Самак (1.моҳӣ, 2.моҳие, ки гӯё дар 

болои он гове истода ва дар болои шохи гов замин истода қарор 

гирифтааст, 3. аз само то самак аз осмон то зери замин, дар ҳама ҷо) 

[125,238]. Пайк (1. қосид, мухбир, хабарбиёр, паёмбар, 2. хабар, паём), 

Мизон (1. тарозу, 2.санҷанда, тақдиркунанда, 3. бурҷи ҳафтум аз дувоздаҳ 

бурҷи фалак)  [124]. 

15.  Номи растанӣ ва буттаю дарахтон барои ифодаи номи 

нашрия омадааст: Фараж (номи растании табобатӣ, ки дар талу теппаҳо 

мерӯяд ва маззаи талх дорад) [125,502]. Навниҳол, Гулчин, Гул-гул. 

16.  Истилоҳоти адабию фарҳангӣ ба сифати номи нашрияҳо 

қарор гирифтаанд: Фарҳанг, Адаб, Сухан, Афсонаҳо. 

17.  Вожаҳои ифодакунандаи ашёҳо ба сифати гемероним корбаст 

мешавад: Зангула, Пайкон(нӯги тири найза ва тир, синон), Калтак. 

18.  Исмҳои ифодакунандаи мафҳумҳои гуногуни абстрактӣ 

муҳтаво ва тамоюли ин ё он барнома, ё нашрияро нишон медиҳанд: 



84 
 

Тараққӣ, Нигоҳ, Асолат, Виҷдон, Ҷомеа, Чеҳра, Пайванд, Истиқбол, 

Растохез, Наҷот, Меҳвар, Ҳуррият, Ахбор, Навид, Иттилоъ ва ғ. 

19.  Исмҳои ифодакунандаи номи ҷонварону ҳайвонот ба сифати 

номи нашрияҳо интихоб гардидаанд: Хорпуштак, Ҷайра. 

Ҳамин тариқ, номҳои якҷузъаи расонаҳои иттилоотӣ мавзӯъ ва 

муҳтавои гуногунро дар бар мегиранд. Интихоби ном барои нашрия бо 

роҳи номгузории дастаҷамъӣ сурат гирифта, аҳдофи муайянеро дунбол 

менамояд. Аз назари сохторӣ номҳо метавонанд аз калимаҳои сода, сохта 

ва мураккаб (Ватанпарвар, Ширинкор,  Бинокорон, Қонунгузорӣ) иборат 

бошанд. Номҳои сода бештар калимоти решагӣ буда, мазмуну муҳтавои 

муайяни ичтимоӣ, фарҳангӣ, сиёсӣ ва маишию хонаводагиро ифода 

мекунанд. Аз назари шакли грамматикӣ ба сурати танҳо ва 

ҷамъ(Ахтарон. Булбулакон, Афсонаҳо) омадаанд.Бештари исмҳо тобиши 

маънои ҷомеъ доранд. Иддаи дигари чунин воҳидҳо тавассути вандҳои 

вожасоз сохта шудаанд (Гулзор, Гулистон, Иқтисодчӣ, Ҳамраъйӣ ва ғ.). 

 Дар байни номҳои сода маъниҳои муайяни прагматикиро метавон 

мушоҳида намуд, ки ба ҷанбаҳои мухталифи фаъолияти инсон аз назари 

психологӣ, ҳиссӣ ва иҷтимоӣ далолат мекунанд: 

• ба фаъолият ва шуғли инсон далолат мекунанд: Меҳнат, Омӯзгор, 

Меъмор, Кишоварз, Бинокор, Иқтисодчӣ 

•  ба ваҳдату якдилӣ ва ҳамфикрӣ даъват мекунанд: Ваҳдат, Ҳамраъӣ, 

Анбоз, Анис, Миллат, Ватан, Ҷумҳурият, Истиқлолият, Пайванд. 

•  андеша назар ва диди инсонро нишон медиҳанд: Нигоҳ, Асолат, 

Виҷдон, Чеҳра. 

•  ба афкору фаъолияти иҷтимоъ далолат мекунанд: Тараққӣ, 

Растохез, Наҷот, Ҳуррият, Адолат. 

•  ба фаъолияти эҷодӣ далолат мекунанд: Сухан, Пажвок, Адаб, 

Фарҳанг, Тарҷумон, Қонунгузорӣ, Афсонаҳо; 
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•  рангорангии табиатро ифода мекунанд: Гулистон, Гулзор, Бустон, 

Навниҳол, Гулчин, Гул-гул, Булбулакон, Фараж. 

•  ба жанри ВАО далолат мекунанд: Ахбор, Навид, Иттилоъ. Пайк. 

•  ба сифати ташбехкунанда руҳбаландиро далолат мекунанд: 

Ахтарон, Парвин, Офтобак, Хуршед; 

•  ба ҳаёти солим ва мушкилоти зиндагӣ далолат мекунанд: Оила, 

Зиндагӣ; 

•  ифтихороти таърихиро талқин мекунанд: Озодагон, Сомониён, 

Кӯшониён. 

•  ба мансубияти сиёсӣ далолат мекунанд: Болшевик, Коммунист, 

Ленинчӣ. 

•  ба исми қаҳрамонони фолклорӣ далолат мекунанд: Мулло 

Насриддин, Мулло Мушфиқӣ, Мушфиқӣ. 

•  ба инъикоси мавзӯъ далолат мекунанд: Ҷомеа, Дунё. 

• ба макони нашр далолат мекунад: Самарқанд, Вахш, Бешкент, 

Бадахшон, 

•  ба номи ҳавзаҳои сиёси - таърихию ҷуғрофӣ далолат мекунад: 

Тоҷикистон, Помир. 

•  номҳи ҷуғрофии аз нав эҳёшударо инъикос мекунанд: Суғд, Бохтар, 

Варорӯд, Хатлон, Ҷайҳун 

•  мафҳумҳои соҳаи тибро инъикос мекунанд: Аптека, Даво. 

•  ба соҳаи нақлиёт далолат мекунанд: Нақлиёт. 

• ба соҳаи варзиш далолат мекунанд: Варзиш Спорт, Футбол, Гол. 

•  мафҳумҳои қимматбаҳоро ифода мекунанд: Ганҷ, Ганҷина ва а.и. 

         Ҳамин тариқ, сохтори дастурии гемеронимҳо баррасӣ шуда, 

нақши вандҳои калимасоз ва маъносоз дар робита ба вазифа ва 

муҳтавои расонаи иттилоотӣ муайян карда шуд. Таҳаввулот дар 

номгузории ВАО –и Тоҷикистон дар даврони Истиқлолият падид 

омада, дар ин маврид бештар ба арзишҳои таърихӣ ва миллӣ таваҷҷух 
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карда мешавад ва аз ғановати луғавии забони тоҷикӣҳадафмандона 

истифода ба амал омад. Ёдовар шудан ба маврид аст, ки дар байни 

номҳои ВАО дар забони тоҷикӣ шумораи номҳое, ки дар қолаби ибора 

гузошта шудаанд, нисбат ба номҳои якҷузъа бештар (қариб 60 %) ба 

мушоҳида мерасанд.  

       2.3.2. Таркиби сарфии номҳои якҷузъа 

 Номҳои якҷузъа аз ҷиҳати таркиби сарфӣ хелҳои гуногунро ташкил 

дода, дар асоси қонуниятҳои калимасозии забони тоҷикӣ шакл 

гирифтаанд. Бо назардошти вазифа ва муҳтавои нашрия, барнома ва 

оҷонси иттилоотӣ ба сифати ном вожаҳои сода, сохта ва мураккаб 

интихоб гардидаанд. Омӯзиши шаклгирии номҳо аз назари таркиби 

сарфӣ (морфологӣ) ба ошкор сохтани хусусиятҳои номгузорӣ дар низоми 

гемеронимия мусоидат мекунанд. Инчунин, равандҳои гуногуни 

семантикӣ, кӯчиши маъно, соҳиб шудан ба маънои нав, ба маъноҳои 

гуногуни маҷозӣ, зоҳир гардидани намудҳои маҷоз дар раванди 

номэҷоднамоӣ бо таркиби сарфии ҷузъҳои номҳо робитаи зич дорад. 

 Маъмулан номҳо ба сода, сохта ва мураккаб ҷудо мешаванд. 

Интихоби вожаҳои сода, сохта ва мураккаб ба бори маъноӣ, тобиши он, 

дарки он аз ҷониби истифодабарандагон вобаста мебошад. 

1. Таҳлили таркиби номҳои якҷузъа нишон медиҳад, ки аксари 

номҳои сода марбути исманд. Исмҳои содаи гамеронимии ин гурӯҳро 

метавон аз назари вижагиҳои дастурии исм аз назар гузаронд. 

 - Бархе аз гемеронимҳои сода исмҳои маънӣ мебошанд ва бештар 

тааллуқ ба номи ҷаридаҳо мебошад, ки дар давраи Истиқлол арзи вуҷуд 

намудаанд. Исмҳои маънӣ тобиши нави маъноӣ гирифта, ба исми хос 

гузаштаанд: 

 Адолат (додрасӣ, додгирӣ, накӯкорӣ, кор аз рӯйи инсоф). Бо исмҳои 

адл, одил, адолатпеша, адолатгустар робитаи маъноӣ дорад; 
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Виҷдон (дарёфтан, дарёфт кардан, пайдо кардан, донистан). Ин 

вожа яке аз падидаҳои вобаста ба инсонро ифода намуда, дар забони 

адабӣкорбурди васеъ дорад; 

Асолат (аслӣ, наҷобат, асилзодагӣ). Исми мазкур хоси услуби 

адабӣкитобатӣ мебошад. 

Вақт (вақт, гоҳ. ҳиссае аз замон, соатҳои муайяни шабу рӯз). Ба 

сифати номи барномаи итилоотии шабакаи телевизионии «Душанбе» кор 

фармуда мешавад ва дар заминаи барномаи итилоотии «Время» арзи 

вуҷуд намудааст. 

Ватан (зодгоҳ, ҷойи таваллуд ва нашъу намо, деҳа, шаҳр ва 

мамлакат). Ба сифати номи ҳафтанома кор фармуда шудааст. 

Истиқлол (мухтору мустақил будан, озод будан, иҷро кардани коре 

бе мудохилаи касе, соҳибихтиёри кори худ будан, мустақилӣ, 

соҳибихтиёрӣ); 

Меҳвар  (тори  асосии  чарх, хати рости мавҳумӣ - тахминӣ, ки як 

сари он ба қутби шимол ва сари дигараш ба қутби ҷануб мегузарад ва замин 

ба даври он мегардад). Дар номи барномаҳои телевизионӣ меояд, ки 

мафҳуми «асосӣ», «муҳиммӣ» - ро ифода мекунад. 

Найсон (моҳи ҳафтуми тақвими суриёнӣ, ки бо моҳи апрел баробар 

меояд ва мувофиқи ривоят гӯё аз қатраҳои борони ин моҳ ба даруни садаф 

марворид пайдо мешавад); 

 Нафосат (нозукӣ, латифӣ, латофати хуб);  

Нур (рушноӣ, равшанӣ, зиё, фурӯғ); 

Шафқат (меҳрубонӣ, дилсузӣ);  

Симо (симо, рӯй, чеҳра); 

Муҳаббат (ишқ, дил бастан, дил бохтан); 

Наҷот (халосӣ, раҳоӣ, халосшавӣ, раҳоёбӣ); 

Иқбол (пеш омадан, рӯ овардан ба чизе); 



88 
 

Инъикос (намудор шудан ё чаппа шакли ҳар чизе шудан ва шафоф 

ҷисми чун ту шудан, об оина акс ёфта, маҷ. бад мунъакис шудан); 

Рушд (тараққиёт, тараққӣ кардан, инкишоф ёфтан); 

Нигоҳ (назар, мушоҳида, дид); 

Эътиқод (бовар, ақида доштан, яқин доштан). 

-Гурӯҳе исмҳои хос аз исмҳои содаи шахсанд. Ин гурӯҳи исмҳо аз 

калимоти камистеъмоли забони адабӣ (Анбоз, Анис, Кишоварз) ва 

вожаҳои серистеъмол (Оила, Муҳоҷир, Студент), истидоҳи ҷамъиятии 

«миллат» рӯидаанд: 

Анбоз (рафиқ, дӯст, ҳамдам); 

Анис (дӯст, мушфиқ, ҳамроз); 

Кишоварз (деҳқон, барзгар) Солҳои охир ибораи «хоҷагии қишлоқ» 

бо вожаи кишоварзӣ иваз гардид (Вазорати кишоварзӣ); 

Муҳоҷир (шахсе, ки аз як макон ба макони дигар ҳиҷрат мекунад). 

Дар асари зиёд гардидани муҳочирони кории Тоҷикистон дар 

Федератсияи Руссия ва дигар кишварҳо ин вожа серистеъмол гардид ва ба 

номи расонаҳои иттилоотии хориҷи Тоҷикистон табдил ёфт. 

Студент (донишҷӯ, шогирди макотиби олӣ). Ҳоло дар услубҳои 

гуногуни забони адабӣ мавқеи корбурди калимаи зикршударо вожаи 

«донишҷӯ» танг намудааст. 

Миллат (халқ, мардуми як мамлакат, ки дар як қаламрави воҳид 

зиндагӣ мекунад). Ба сифати истилоҳи ҷамъиятию сиёсӣ вожаи «миллат» 

дар адабиёти илмӣ – сиёсӣ корбурди васеъ пайдо кардааст. 

Оила (хонавода). Ҳамчун исми дорои маънои ҷомеъ номи 

ҳафтаномаро ифода мекунад. 

- Исмҳои моддӣ. Ҳамчун номи расонаҳо интихоб шудани ин гуна 

исмҳо маъмулан ба семантикаи онҳо вобаста аст. Номи ҷисмҳои 

қимматбаҳо ва вожаҳое, ки дар забони тоҷикӣ дорои тобишҳои гуногуни 

мусбат буда ҳадаф ва муҳтавои ин ё он нашрияро инъикос кардаанд:  
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Ганҷ (тиллову нуқраи ороста ва ҷавоҳироти мавҷуд ё дар зери хок 

пинҳонкарда, 2. Хазина, махзан, ганҷина), 

 Марворид (1 моддаи сахту сафеди дурахшон,ки дар даруни садаф 

(гӯшмоҳии) баҳрӣ ба вуҷуд меояд); 

Мино (1. шиша, обгина; шишаи рангин ва нақшин. 2. зарфи шишагӣ; 

обгина (барои шароб). 3. маҷ. кабуд, осмонранг; сабзранг; гули мино ниг. 

марворид; занбури мино киноя аз осмони кабуд. 4. моддаи шишагӣ ё чинии 

ҷилодор, ки барои андудану рӯкашии сафолҳо ва зарфҳо истифода мешуд, 

сир: мино кардан, II кит. манораи баланди чароғдор, ки барои ба 

киштиҳонишон додан; 

Дирафш (парчам, ливо, байрақ, олоти нӯгтези дастадоре, ки бештар 

мӯзадӯзон барои сӯрох кардани чарм ва гузарондани сӯзан ба кор мебаранд); 

Чашма (чӯби дар сараш латтапораҳои равғанолуд печондашуда, ки афрӯхта 

торикиро равшан мекунад); 

 Машъал (чӯби дар сараш латтаҳои равғанолуд печондашуда, ки 

афрӯхта торикиро равшан мекунанд;чароғ)  [124]. 

- Гуруҳи дигари номҳои сода марбути зарфанд, ки ба замони нашру 

пахш далолат мекунанд: Имрӯз; Бомдод; Саҳар; 

 - Бо тақозои маъно ва ҳадафу вазифа номи як қатор номҳои сода, 

сохта ва мураккаб дар шакли ҷамъ бо пасвандҳои ҷамъбандӣ 

омадаанд: Ахтарон (ситораҳо), Озодагон (асилзодагон); Афсонаҳо; 

Кӯшониён (аз номи сулолаи шоҳон – Кӯшон + ӣ +ён); Сомониён (Сомон 

+и +ён);  Бинокорон (бино+кор+он). 

2. Ба гурӯҳи номҳои сохта номҳое дохил мешаванд, ки бо пешванду 

пасвандҳо сохта шудаанд Ба вазифаи номҳои ВАО калимаҳои зерини 

сохта бо пасвандҳои зерин омадаанд: 

- гон: Бозаргон (аз vazaka – ka – anam «бозориён) 

-истон:  Гулистон (гул +истон); Баҳористон (баҳор +истон); 
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-ина: Ганҷина (ганч +ина – ҷои ганҷдиҳӣ, ҷойи нигоҳдошти тиллою  

нуқра ва ҷавоҳирот, 2.маҷ. кони чизҳои қиматбаҳо; 

- гор:  Омӯзгор (омӯз +гор),Рӯзгор (рӯз +гор); 

-чӣ:  Сарҳадчӣ (сарҳад+чӣ); 

- ин:  Беҳтарин (беҳтарин); 

- вар:  Тоҷвар (тоҷ+вар); 

-ак:  Офтобак (офтоб+ак). 

- Бо тақозои вазифа ва маъно як идда номҳои мураккаб бо 

пасвандҳо меоянд: 

- ӣ: Тандурустӣ (тан+дуруст+ӣ); 

Ҳамраъйӣ (ҳам+раъ+ӣ); 

 Суханшиносӣ (сухан+шинос+ӣ); 

Қонунгузорӣ (қонун+гузор+ӣ). 

3. Номҳои мураккаб аз қолабҳои зерин шакл гирифтаанд: 

Исму асоси замони ҳозираи феъл - қолаби серистеъмол ба шумор 

меравад. Ин қабил номҳои хоси расонаҳо бо тақозои ҳадаф ва муҳтавою 

вазифаи нашрия чунин шакл гирифтаанд: 

Дастрас (даст+рас – а.з.ҳ.ф.аз расидан). Имконияти истифода ё 

манфиат гтртфтани ин ё он чиз вуҷуд дорад; 

Кӯҳкан (кӯҳ +кан – а.з.ҳ.ф.аз кандан). Ба соҳаи геология далолатт 

мекунад; 

Навовар (нав +овар а.з.ҳ.ф. аз овардан). Далолат ба навоварӣ дар ин 

ё он соҳаро мекунад; 

Фановар (фан+овар а.з.ҳ.ф. аз овардан). Далолат ба навоварӣ ва илм 

дар ин ё он соҳаро мекунад; 

Шакарханд (шакар+ханд а. з. ҳ.ф. аз хандидан). Барномаи ҳаҷвӣ ки 

ба шӯхӣ ва ханда далолат мекунад; 

Дилкушо (дил+кушо а.з.ҳ.ф. аз кушодан). Шаффофият ва 

гуногунандеширо ифода мекунад; 
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Хандарез (ханда+рез а.з.ҳ.ф. аз рехтан). Нашрияи ҳаҷвӣ, маводҳои 

шухиомезро ифода мекунад; 

Ҷаҳоноро (ҷаҳон+оро а.з.ҳ.ф. аз оростан.) Зебоиро тарғибу ташвиқ 

мекунад; 

Чаманоро (чаман+оро а.з.ҳ.ф. аз оростан). Зебоию хурсандиро 

ифода мекунад; 

Оламоро (олам+оро а.з.ҳ.ф. а.з.ҳ.ф. аз оростан). Маъруфият ва 

зебоиро далолат мекунад. 

Қолаби сифату феъл: 

Навовар (нав +овар а.з.ҳ.ф. аз овардан). Далолат ба навоварӣ дар ин ё он 

соҳаро мекунад; 

   Ќолаби сифату  исм: 

Рангинкамон (рангин +камон); 

Навниҳол (нав +ниҳол); 

Заринтоҷ (зарин +тоҷ); 

Қолаби исму исм: 

Соҳибкор (соҳиб+кор); 

Хорпуштак (хор +пушт +ак) 

Қолаби зарфу исм: 

Варорӯд (варо «он тараф» +рӯд). Номи таърихии Мовароуннаҳр, Осиёи 

Миёна.  

Номи нашрияҳое, аз вожаҳои мураккаби қолаби исму асоси замони 

ҳозираи феъл сохта шуда, бо тақозои маъно, ва вазифа пасванди – ӣ қабул 

карданд: 

 Суханшиносӣ (сухан+шинос+ӣ), Қонунгузорӣ ( қонун + гузор+ӣ). Ин 

нашрияҳо фаъолияти муайянро дар соҳаи муайян инъикос кардаанд: 

    Дар баробари номҳои мураккаби тобеъ номҳои муракаби пайваст ҳам 

вомехӯранд: Додуситад (дод+у+ситад). Фаъолияти тиҷоратиро инъикос 

мекунад. 

Гул – гул(гулистон, гулзор.) Ба зебоии табиат далолат мекунад. 
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 Ба ин тариқ, дар байни қолабҳои сарфӣ, исмҳои сода дар номгузорӣ 

нақши фаъол дошта, бештар исмҳои маънӣ ба вазифаи ном омадаанд. 

Зеро ҳадафи чунин номҳо таъсиррасонӣ ба олами маънавии инсонҳост. 

Номҳои сода тавассути пасвандҳо сохта шуда нисбатан аз назари миқдор 

камтаранд Номҳои содаи бе пасвандҳо сохташуда қариб 80 фоизи маводи 

ҷамъовардаи моро ташкил медиҳанд. Ин номҳо бештар ба касбу 

машғулият ва вазифа далолат мекунанд ва ба нашрияҳои соҳавӣ хосанд. 

Дар номҳои мураккаб бештар ҷузъи феълӣ фаъол аст. Зеро чунин номҳо 

амал ва равандро ифода мекунанд. Фаъол гардидани номҳои якчузъа дар 

номгузории ВАО ба давраи нав – давраи соњибистиқлолї тааллуқ дорад. 

2.4. Қолабҳои грамматикии номҳо – ибораҳо 

Қолабҳои грамматикии номҳои ВАО дар забони тоҷикӣ таърихи 

тӯлонӣ надошта, ба таъсиси нахустин рӯзномаҳои тоҷикӣ робита доранд. 

Тибқи маълумоти муҳаққиқон нахустин рӯзнома ба забони тоҷикӣ 

«Бухорои шариф» буд [74;135].  

 Дар замони Иттиҳоди Шӯравӣ воситахои ахбори Тоҷикистон дар 

таъсири номҳои ВАО –и забони русӣ ташаккул ёфтаанд. Аммо ҳангоми 

номгузорӣ шудани рӯзномаю маҷаллаҳо қонуниятҳои калимаю 

иборасозии забони тоҷикӣ ба эътибор гирифта шудаанд. Дар номгузории 

рӯзномаю маҷаллаҳо барномаҳои радиою теливизиони Тоҷикистон 

маъниҳои нави иҷтимоӣ назардошти воқеият ва муҳити таҳаввулотӣ 

инъикос ёфтааст. Ба сабаби таҳаввулоти иҷтимоӣ бисёре аз вожаю 

истилоҳоти маъмулии забони тоҷикӣ дорои тобишҳои нави маъноӣ 

гардиданд. 

 Дар даврони соҳибистиқлол гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

фазои иттилоотии Тоҷикистон муҳити нави иҷтимоӣ арзи вуҷуд намуда, 

шумораи ВАО зиёд гардида, аз ҷиҳати мазмуну мундариҷа низ дар ВАО 

гуногунрангӣ пайдо намуданд. Аз ин рӯ, дар номгузории рӯзномаю 
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маҷаллаҳо, радиою шабакаҳои телевизионӣ, оҷонсҳои иттилоотӣ, 

барномаҳои радио ва телевизион дигаргунӣ ба вуҷуд омад. 

 Аз назари сохту таркиб номҳои гемеронимӣ он қадар бой набуда, 

бештар дар қолаби якҷузъа ва ибора ташаккул ёфтаанд. 

 Дар номҳои ВАО ба забонҳои форсӣ ва тоҷикӣ колабҳои гуногуни 

ибораҳо ба кор бурда мешаванд, ки метавон ба чунин дастаҳо 

тақсимбандӣ намуд: 

1. Ибораҳои изофӣ; 

2. Ибораҳои изофии пешоянддор; 

3. Таркибҳои пайваст; 

4. Ибораҳои пешояндӣ; 

5. Ибораҳои шуморавӣ; 

6. Ибораҳои арабӣ ; 

7. Пешояндҳои таркибӣ. 

 

Ибораҳои изофӣ маъмултарин қолаби гемеронимсозӣ дар забони 

тоҷикӣ маҳсуб меёбанд. Маълум аст, ки ибораҳои изофӣ яке аз 

серистеъмолтарин ибораҳои забони тоҷикӣ ба ҳисоб рафта, доираи васеи 

маъноҳои муайянкунандагиро бо тобишҳои гуногун ифода мекунанд, 

зеро алоқаи изофӣ барои забони тоҷикӣ таърихи дерина дошта, ҳанӯз аз 

замони порсии миёна алоқаи калимаҳо тавассути бандаки изофии (и) 

сурат мегирифт, ки онро ҷонишишини нисбӣ меномиданд. Дар забони 

адабиёти классикӣ изофат ба сифати воситаи робитаи наҳвӣ аз ҷумлаи 

сермаҳсултарин қолаби наҳвӣ ба шумор мерафт. Дар сарчашмаҳои илмии 

забоншиносии пеш ин оид ба изофат маълумоти зиёде дида мешавад. Аз 

он ҷумла, муаллифи «Гиёс-ул-луғот» Муҳаммад Ғиёсуддини Ромпурӣ 

менигорад: «изофат ба истилоҳи наҳвиён нисбатест, ки миёни ду исм воқеъ 

шавадбар ваҷҳи тақйид, исми аввалро музоф ва исми сониро музофилайҳ 
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гӯянд». Инчунин, муаллиф оид ба даҳ навъи ибораи изофӣ маълумот 

пешниҳод менамояд [80,67-71]. 

Дар ибораҳои изофӣ маъноҳои гуногуни сифатӣ, таъинотӣ ва 

соҳибият ифода мешавад, ки ҳар кадоми онҳо заминаҳои луғавии худро 

доранд. Бандаки изофӣ ду навъи ибора: сода ва мураккабро месозад, ки 

маънои атрибутивӣ (муайянкунандагӣ) доранд. Маънои ибораи изофӣ ба 

маънои луғавию грамматикии ҷузъҳо ва муносибатҳои синтаксисие, ки 

дар натиҷаи алоқаи онҳо пайдо мешавад, вобастааст [38,29-40]. 

Ибораҳои изофӣ дар баробари дигар навъҳои ибора дар 

забоншиносии тоҷик мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Масъалаҳои 

марбути ибораҳои изофӣ аз қабили муносибати байни ҷузъҳо, 

муносибати ҷузъи асосӣ бо ҷузъи тобеъ, маъноҳо ва вазифаҳои ҷузъи 

муайянкунанда ва муайяншаванда дар осори забоншиносӣ равшан карда 

шудааст [38; 55]. 

 Ибораҳои изофӣ гурӯҳи муайяни ибораҳои рехтаро (фразеологӣ) -

ро медиҳанд [132].  

  Ёдовар шудан ба маврид аст, ки дар асоси маводи номҳои ВАО 

хусусиятҳои ин навъи ибораҳо омӯхта нашудааст. Дар таркиби номҳо 

ибораҳо вижагиҳои худро зоҳир менамоянд. Ибораи таркиби ҷумла ба 

ҷузъҳои дигари он робитаи маъноию мантиқӣ дорад. Аммо ибораи ба 

вазифаи ном омада то андозае мустақил аст ва мазмуни томро дорост. 

Ном-ибора пойгоҳ ва бунёди маъноӣ ва мазмунии васеъ дорад. Таҳти 

чунин номҳо мазмун ва муҳтавои нашрия, таъсири он ба хонанда ва дарки 

он аз ҷониби аҳли ҷомеа дар назар дошта мешавад. Ибораҳои изофӣ дар 

низоми номҳои нашрияҳо то андозае хусусиятҳои устувориро касб 

намуда, вижагии фразеологиро зоҳир менамоянд. 

Ҷузъҳои муайяншаванда ва муайянкунандаи ибораҳои номӣ дар 

номи расонаҳои хабарӣ доираи воҳидҳои лексикиеро дар бар мегиранд, 

ки моҳияти иҷтимоӣ ва сиёсӣ дошта, бо мурури замон метавонанд тағйир 
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ёбанд. Аксари ибораҳо аз рӯи қолаби «исм+исм» ва «исм +сифат» сохта 

мешаванд. Ба сифати ҷузъи атрибутивӣ калимаҳое қарор гирифтаанд, ки 

тобишҳои нави маъноӣ касб намуда, аз маънои маъмули луғавӣ тафовут 

доранд. Калимае мисли «сурх» дар таркиби гемеронимҳо дучор меояд, ки 

тобиши нави маъноиро гирифтааст. Вожаҳои «сурх» ва «сафед» дар 

солҳои аввали Инқилоби Октябр тобиши нави рамзӣ пайдо карданд. 

«Сурх» рамзи тарафдорони сохти нави инқилобӣ буда, «сафед» рамзи 

тарафдорони аксулинқилобиюнро ифода мекарданд. Маъниҳои 

зикршуда дар таъсири вожаҳои ҳамноми забони русӣ (красный, белый) ба 

вуҷуд омадаанд. Дар як давраи муайян хусусияти исмӣ пайдонамуда, дар 

адабиёти публитсистӣ бо пасванди ҷамъбандӣ ба кор бурда мешуданд. 

(«Сурхҳо», Сафедҳо»). Дар давраи минбаъда ин мафҳумҳо аз истеъмоли 

гемеронимӣ баромада ҷойи худро ба дигар воҳидҳои номӣ доданд. Дар як 

давраи муайян номи нашрияҳое мисли Тоҷикистони сурх, Шарқи сурх, 

Бадахшони сурх, Қаротегини сурх маъмул буда, бо мурури замон мансух 

гардиданд. 

 Аз рӯи маънои луғавӣ ва хусусиёти грамматикии ҷузъҳо 

гемеронимҳо – ибораҳоро метавон чунин дастабандӣ кард. 

2.4.1.Ибораҳои  изофии  қолаби «исм +исм» 

1) номҳое, ки бо этноними «тоҷик» сохта шудаанд: Иди тоҷик, 

Бедории тоҷик. Дар номи аввал вожаи «ид» ба ташкили ҷумҳури мухтори 

Тоҷикистон (1925) дар ҳайати Ӯзбекистон далолат мекунад. Дар номи 

дуюм калимаи «бедорӣ» ишора ба ҳаракати инқилобӣ барои эъмори 

ҷомеаи нав мебошад. Қобили ёдоварист, ки номи «Овози тоҷик»-ро ҳоло 

радиои бурунмарзии Тоҷикистон ба худ ихтисос додааст. 

2) номҳое, ки мафҳумҳои умумии ҷомеаро инъикос менамоянд 

(Садои мардум, Садои Шарқ, Минбари халқ, Гунчаҳои Ватан, Мароми 

поитахт, Оинаи зиндагӣ, Нигоҳи халќ. Ин гуна номҳо таъсири равонию 

фикриро ба хонанда талқин намуда, ҳар ҷузъи онҳо тобиши нави маъноӣ 
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пайдо намудаанд. Ёдоварӣ намудан ба маврид аст, ки калимаи «садо» 

бештар дар унвони шабакаҳои радио дучор меояд: (Садои Олмон, Садои 

Россия, Садои Амрико, Садои  Хуросон, Садои  Душанбе). 

3) ном – ибораҳои ифодакунандаи мазмунҳои фалсафаи зиндагӣ, ки 

тамоюли умумибашариро далолат мекунанд (Чархи гардун, Нури зиндагӣ, 

Чароғи рӯз, Ҳаёти нав). Ҷузъҳои ибора дар таркиби ин номҳо то андозае 

тобиши фразеологӣ пайдо карданд. «Чархи гардун» -истилохи нуҷумӣ 

буда, маънои «фалак», «осмон», «сипеҳр»-ро дорад, ки гунаҳои мухталифи 

он дар забони адабиёти классикӣ барои ифодаи андешаҳои фалсафӣ ба 

кор бурда шудааст. 

4) ибора-номҳое, ки маънои тамоюли табақоти иҷтимоиро инъикос 

кардаанд (Деҳқони камбағал, Роҳи колхозчӣ). Дар таркиби ибораҳое, ки 

ҷузъи тобеъашон гурӯҳи иҷтимоиро ифода кардааст, муҳтавои яке аз 

вазифаҳои сохтмони сотсиалистӣ – яъне коллективонии хоҷагии 

қишлоқро ифода кардааст. Ибораҳои Деҳқони камбағал, Роҳи колхозчӣ, ки 

солҳои сиюми асри гузашта ба вазифаи номи рӯзномаҳо омада буданд, то 

андозае як дараҷа тобиши фразеологӣ низ пайдо намуда, маънои ҷомеъро 

ифода кардаанд. Дар ибораи аввал муносибати сифатӣ бо тобиши ҷомеъ 

ифода шуда. Дар ибораи дуюм ин маънӣ бо тобиши соҳибият инъикос 

шуда, ба маънии ҷамоавӣ табдил ёфтааст. 

5) ном – ибораҳое, ки ба вазифаи ҷузъи аввали онхо калимаи 

«ҳақиқат» омадаст: Ҳақиқат, Ҳақиқати Ленинобод, Ҳақиқати Суғд, 

Хақиқати Ҷиликӯл, Ҳақиқати Ховалинг. Калимаи «ҳақиқат» дар номи 

рӯзномаҳои Тоҷикистон тарҷумаи вожаи русии «правда» мебошад, ки ба 

нахустин рӯзномаи ҳизби сотсиал – демократии Россия «Правда» далолат 

мекунад. Нашри рӯзнома 5 маи соли 1912 бо қарори конференсияи 

шашуми РСДРП дар Прага ба сифати нашрияи расмии ҳизб оғоз гардид. 

 Бояд қайд кард, ки нахустин маротиба бо номи «Правда» соли 1903 

маҷаллаи адабӣ – публитсистӣ нашр шуда буд. 
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 Дар замони Шӯравӣ «Правда» рӯзномаи марказии Ҳизби 

Коммунисти Иттиҳоди Шӯравӣ маҳсуб меёфт. Дар Тоҷикистон низ 

рӯзномаҳои ҳизбие таҳти номҳои «Ленинабадская правда», «Кулябская 

правда» нашр мешуданд ва дар бисёре аз вилоёту шаҳрҳои собиқ Шӯравӣ 

рӯзномаҳои ҳизбӣ дар таркиби номашон ҷузъи «правда» доштанд. 

Бояд ёдовар шуд, ки вожаи «ҳақиқат» дар забони тоҷикӣ иқтибос аз 

арабӣ буда, дар фарҳангҳо ба чунин маъноҳо омадааст: 1.асл ва моҳияти 

ҳар чиз, 2.мурод аз ишқи ҳақиқӣ, ишқи илоҳӣ, ишқи худо, 3. дар тасаввуф 

марҳилаи сеюм дар расидан ба висол, 4. мурод аз зоти  ҳақ, Худо [125,623] 

6) ном – ибораҳое, ки ба таъиноти рӯзномаю маҷалла барои 

кормандони касбу машғулияти муайян далолат мекунанд: Газетаи 

муаллимон,  Рӯзномаи бинокорон,  Маърифати омӯзгор,  Раҳнамои омӯзгор. 

7) ном – ибораҳое, ки ҷузъи дуюмашон калимаи «дониш» буда, 

муҳтавои нашрияҳо ҷанбаи маърифатӣ дорад: Роҳбари дониш, Боғи дониш, 

Анвори дониш. 

8) дастаи калони номҳо – ибораҳо аз номҳои ҷуғрофӣ ва воҳидҳои 

маъмурӣ таркиб ёфтаанд. Дар таркиби аксари чунин гемеронимҳо номҳои 

ҷуғрофӣ ба сифати ҷузъи муайянкунанда омада, ба макони муайян 

далолат мекунанд. Шумораи ин гуна номҳо зиёд буда, ба ҳар ду давраи 

рушди расонаҳои иттилоотӣ дар Тоҷикистон тааллуқ доранд, ки метавон 

ин дастаро ба зергурӯҳҳои алоҳида ҷудо намуд: - номҳое, ки бо исми 

Тоҷикистон сохта шудаанд: Пионери Тоҷикистон, Комсомоли Тоҷикистон, 

Агитатори Тоҷикистон, Коммунисти Тоҷикистон, Ҷавонони Тоҷикистон, 

Бонувони Тоҷикистон, Маданияти Тоҷикистон, Занони Тоҷикистон ва ғ. 

- номҳое, ки аз номҳои соири манотиқи Тоҷикистон таркиб ёфтаанд: 

Набзи Бохтар, Навиди Балх, Субҳи Шаҳритуз, Набзи Деваштич, 

Паёми Ҷиргатол, Овози Ғончӣ, Маърифати Шуғнон, Пайғоми Рушон, 

Ҳақиқати Чиликӯл. 



98 
 

- ном – ибораҳое, ки аз воҳидҳои номии таърихӣ ба вуҷуд омадаанд: 

Баҳори Аҷам, Тахти Қубод,  Ворисони Сомониён. 

- номи маҷалаи адабӣ аз номвожаи Шарқ таркиб ёфтааст (Садои  

Шарқ). 

- номи нашрияҳо аз исмҳои хоси истилоҳан моҳияти сиёсӣдошта 

таркиб ёфтаанд: Мактаби Советӣ, Тоҷикистони Шӯравӣ ва а.и. 

 Дар таркиби дастаи дигари номҳо вожаи топонимӣ дар аввал меояд 

ва моҳияти макон ва таъиноту сифати он аз назари маънавию сиёсӣ 

таъкид шудааст: Бухорои шариф, Шарқи сурх, Тоҷикистони сурх, 

Бадахшони сурх ва а. и. 

9) Ном-ибораҳои ифода кунандаи раванди фаъолият: 0-3 Ёрии 

таъҷилӣ. 

10) Ном – иборахое, ки ҷузъи муайянкунандаашон исми хоси мансуб 

ба шахс бошад: (Васияти Ленин, Роҳи Ленин ва ғ.) 

         2.4.2. Номҳо – ибораҳои қолаби «пешоянд+исм+исм) 

 Маълум аст, ки алоқаи калимаҳо дар ибораи исмӣ ба ғайр аз изофат 

ва ҳамроҳӣ ба воситаи пешоянду пасоянд низ ташкил меёбад. Доираи 

алоқаи пешояндию пасояндӣ дар ибораҳои исмӣ нисбат ба ибораҳои 

феълӣ хеле маҳдуд буда, ба сифати ҷузъи асосии онҳо аксар исми амалу 

ҳолат истифода мешавад. Аз ҷиҳати маънӣ ҷузъи тобеъ нисбат ба ҷузъи 

асосӣ сермаъно буда, муносибати муайянкунандагӣ, пуркунандагӣ ва 

ҳолиро мефаҳмонанд [38, 46]. 

 Дар номи рӯзномаву маҷаллаҳо ба забони тоҷикӣ ибораҳои изофие 

дучор меоянд, ки ҷузъи аввалашон пешоянди «барои» буда, мақсад, самт 

ва фаъолияти нашрияро нишон медиҳанд. Чунин номҳо дар солҳои сиюми 

қарни гузашта пайдо шуда, бо ҳадафи инъикоси нақшаҳои ҷомеаи нав 

таъсис шудаанд: Барои адабиёти сотсиалистӣ,  Барои коллективонӣ. 
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(«Коллективонӣ» - яке аз маъракаҳои муҳимми сохтмони сотсиалистӣ – 

ташкили хоҷагиҳои ҷамоавӣ (колхозҳо)-ро дар бар мегирифт). 

 Номи рӯзномаҳо инчунин бо пешоянди «ба» шакл гирифтааст, ки 

самти абстрактиро ифода намуда, мазмуни даъватро далолат мекунад (Ба 

қуллаҳои дониш). Пешоянди «бо» низ дар шаклгирии номи расонаҳо нақш 

доранд (Бо роҳи Ленин). 

  2.4.3.Ибораҳои изофии бисёрҷузъа 

 Номҳое, ки аз ибораҳои изофии бисёр таркиб ёфтаанд, бештар номи 

нашрияҳои илмию соҳавӣ буда, дар қолаби муайян таркиб ёфтаанд. Ҷузъи 

аввали дастаи мазкури номҳо каламоте чун «ахбор», «паём». 

«нома»,«масъала», «маҷмӯа» қарор гирифтаанд: Ахбори Академияи 

илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Паёми Донишгоҳи 

Хоруғ, Паёми Донишгоҳи Бохтар, Номаи Донишгоҳи давлатии Хӯҷанд, 

Масъалаҳои методикаи таълим. 

 Дар ин радиф номи нашрияе бо номи Бӯи ҷӯи Мӯлиён мавқеи 

алоҳида дорад. 

 Иддае аз маҷаллаҳои соҳавӣ низ дар шакли ибораҳои изофии 

мураккаб таркиб ёфтаанд: Нигоҳдории тандурустии Тоҷикистон, 

Педеатрия ва ҷароҳии кӯдаконаи Тоҷикистон. 

 2.4.4.Таркибҳои пайваст 

 Номҳои расонаҳо ба ҷуз аз ибораҳои изофӣ инчунин дар шакли 

таркибҳои ҷуфт ба вуҷуд омадаанд, ки байни ҷузъҳои онҳо алоқаи 

пайваст дида мешавад. Тавре ки маълум аст, дар осори забоншиносӣ 

алоқаи предикативӣ ва пайвастро мансуби ибора намедонанд. Яке аз 

пажӯҳишгарони масъалаҳои ибора дар забони форсӣ И.К Овчинникова 

масъалаи мазкурро мавриди баҳс қарор дода менависад: «аниқан маълум 

аст, ки аломатҳои сохтории ибораро наметавон ба таври шартӣ ё 

механикӣ аз назарияи забони дигар кӯчонд. Онҳо (аломатҳои сохторӣ) 
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бояд ба далелҳои айнии ҳар як забони мушаххас мутобиқат кунанд, то ки 

мавҷудияти ягонагии ин аломатҳо (ибора) ва мавчуд набудани ин 

аломатҳо (ғайри ибора) аз нуктаи назари сохтори ин забон бо вижагии 

муҳими тафовут дошта бошанд» [79,16-36].  

Дар заминаи ин далелҳо И.К. Овчинникова таъкид мекунад, ки 

қолабҳои пайвастро низ метавон ба қатори ибора дохил намуд. Ба ақидаи 

ӯ ибора воҳиди наҳвиест,ки на кам аз ду калимаи мустақил иборат буда, 

дар нутқ вазифаи номбаркунӣ иҷро намуда, номи умумӣ ё фаръии ашёҳо, 

падидаҳо, аломатҳо ва ҳолатҳоро ифода мекунанд [79, 37-53].  

     И. К. Овчинникова таркибҳои пайвасти назири «коргарону деҳқонон», 

«коргарон ва деҳқонон» ба ибораҳои мафоҳими алоҳидаи (сумарные 

словосочетания) мансуб дониста, ибораи типи «духтари зебо», «рӯз ба 

рӯз»-ро бо маънои мафҳуми кулл маънидод кардааст [79, 37-53].  

Назарияи И.К. Овчинникова баъдтар аз ҷониби иборашиноси 

маъруфи тоҷик А.Мирзоев мавриди танқид қарор гирифта буд [73].Эшон 

дар асари ҷамъбастиашон «Масъалаҳои ибора дар забони тоҷикӣ» 

(Проблемы словосочетания в таджикском языке.Душанбе, 2002) қайд 

мекунад: «….вале ногуфта намонад, ки бисёр масоили ибораи синтаксисии 

забони форсӣ дар асарҳои ин олимон ҳанӯз мавриди баррасии ҳамаҷониба 

қарор нагирифтааст. Ва як идда масъалаҳои ибораи синтаксисии забони 

форсӣ, ки аз ҷониби забоншиносон ба риштаи таҳқиқ кашида шудааст, 

баҳсталабанд. Намунаи намоёни ин фикр асарҳои И.К. Овчинникова 

мебошад» [73, 66].  

Нуқтаи  назарияи А. Мирзоев дар атрофи чунин таркибҳо аз он  

иборат аст, ки ҳангоми баррасии ин масъала чун пайвастҳои чида 

вижагии ин даста таркибҳо ба этибор гирифта нашудааст. 

Аз тарафи дигар дар осори илмии баъзе аз забоншиносони тоҷик 

таркибҳои пайваст назири «шабу рӯз» ҳамчун ибора шинохта шуда, дар 

замина таркиби фразеологӣ будани ин қабил ифодаҳо таъкид шудааст [1]. 
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Лозим ба ёдоварист, ки чунин таркибҳои ҷуфт(шабу рӯз) дар 

Грамматикаи академии забони тоҷикӣ дар доираи ибора аз назар 

гузаронида нашудааст [38,45]. 

 Дар ин маврид тазаккур бояд дод, ки аксари муаллифон масъаларо 

дар робита ба  таркиби ҷумла шарҳ дода, ба ин гуна пайвастаҳо аз назари 

аъзои ҷумла наздик шудаанд. Оид ба чун воҳиди номӣ ба кор бурдани 

инҳо таваҷҷух карда нашудааст. Аз назари номшиносӣ баррасӣ намудани 

пайвастхои ҷуфт нишон медиҳад, ки метавон онҳоро дар доираи ибора аз 

назар гузаронд. Ба вазифаи номи хоси нашрия ба кор бурда шудани 

ифодаҳои назири Боҷу хироҷ, Ману ту мазмуну маънои томи худро нигоҳ 

дошта, ба таркиби нисбатан устувор табдил ёфта, аз доираи аъзои чида 

бурун баромадаанд. Аз ин рӯ, ин қабил исмҳои хоси таркибиро ибораҳои 

пайваст бояд ном бурд. Дар номгузории расонаҳои иттилоотии тоҷикӣ 

чунин номҳо нисбат ба ибораҳои изофӣ камтар ба назар мерасанд ва аз 

ҷиҳати вазифа ва мазмун гурӯҳи муайяни нашрияҳоро аз рӯи соҳаҳо ифода 

менамоянд.  

Бо пайвандаки “ва” 

• - сиёсат: Тоҷикистон ва ҷаҳон; 

• - адабиёт ва фарҳанг: Адабиёт ва санъат; 

• - илм: Илм ва ҳаёт; 

• - маориф: Оила ва мактаб; 

• - оиладорӣ: Муҳаббат ва оила; Зан ва оила; 

• - муҳоҷират: Шуғл ва муҳоҷират; 

• - қонунгузорӣ: Инсон ва қонун; 

• - муҳити зист: Инсон ва табиат; 

• - иқтисодиёт: Молия ва ҳисобдорӣ; 

Бо пайвандаки «у» 

• - андоз: Боҷу хироҷ; 

• - муносиботи инсонӣ: Ману ту. 
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  2.4.5. Ибораи исмии пешояндӣ 

 Пешоянду пасояндҳо аз ҷумлаи муҳимтарин воситаҳои алоқа дар 

ибора ба шумор мераванд. Дар баробари ибораҳои изофӣ ва ҳамроҳӣ дар 

доираи ибораҳои исмӣ дастаи алоҳидаи ибораҳоро ҷудо намудан мумкин 

аст, ки бо ёрии пешоянду пасоянд шакл гирифтаанд. 

 Пешоянду пасояндҳо дар таркиби ибороти исмӣ чун воситаи алоқа 

хизмат карда, барои ифодаи муносиботи гуногуни грамматикӣ ва 

семантикӣ аз қабили мафъулӣ, фоилӣ ва равобити ҷузъ бо кулл мавриди 

корбурд қарор мегиранд. 

Ташаккули исмҳои хос тавассути пешояндҳо хеле кам ба назар 

мерасад. Дар доираи номҳои хоси расонаҳои хабарӣ низ ин тарзи 

номгузорӣ ба нудрат ба назар мерасад (Аз даст ба даст; Рӯ ба рӯ) 

 Бархе аз номҳои барномаҳо бо пешояндҳо омада муносибати 

ҳолиро ифода мекунанд (Марҳабо ба Тоҷикистон; Суҳбати сари роҳӣ) 

 2.4.6. Ибораҳои шуморавӣ 

Шумора ва ҷонишин ду ҳиссаи мустақили нутқ буда, ҳар кадоме 

дорои вижагиҳои грамматикӣ буда, инчунин баъзе хусусиятҳои умумӣ низ 

доранд. Шумора дар таркиби ибороти изофӣ ҷузъҳои зиёдеро ба худ 

тобеъ менамояд. Илова бар ин шумора дар таркиби ибороти исмӣ 

вазифаи ҷузъи муайянкунандаро иҷро мекунад. Аз тарафи дигар, шумора 

ба вазифаи муайяншаванда дар таркиби ибораҳо камтар воқеъ мегардад. 

Аз ин рӯ, теъдоди ибороти шуморавӣ дар забони тоҷикӣ на он қадар зиёд 

ба назар мерасад. 

 Воситаҳои алоқа дар ибораҳои шуморавӣ бандаки изофӣ, пешоянду 

пасоянд ва алоқаи ҳамроҳӣ маҳсуб меёбанд.  

 Дар забони муосири тоҷикӣ ибораҳои исмии изофӣ нисбат ба 

ибороти шуморавӣ интишори васеътаре доранд. Ба сифати ҷузъи асосӣ 

дар ибороти шуморавӣ шумораи миқдорӣ, тартибӣ, касрӣ ва тахминӣ ба 

кор бурда мешаванд. Ибораҳои шуморавӣ бо алоқаи ҳамроҳӣ нисбат ба 
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ибораҳои бо алақаҳои изофӣ ва пешояндӣ шаклгирифта камтар мавриди 

корбурд қарор мегиранд. Ба вазифаи ҷузъи асосӣ дар ин қабил ибораҳо 

шумораҳои миқдорӣ, тахминӣ ва тартибӣ ва ба вазифаи ҷузъи тобеъ 

шумораҳои миқдорӣ, исм ва ҷонишинҳо ба кор мераванд [2, 63]. 

Маводи ҷамъовардашуда аз он шаҳодат медиҳад, ки дар 

номгузории ВАО ин тарзи иборасозӣ ба нудрат ба назар мерасад  (Аввалин 

сканворди тоҷикӣ). 

        2.4.7. Номҳо – иборањои  арабӣ 

 Ба забони арабӣ номгузорӣ шудани осори бадеӣ ва илмию таърихӣ 

ва динию фалсафӣ дар забони порсии дарӣ анъанаи дерина аст. Иддаи 

зиёди осори адибони класикии тоҷику форс, ки ба забони форсї таълиф 

шудаанд, номҳои арабӣ доранд. Дар номгузории достонҳо, осори ривоятӣ, 

осори илмӣ, тазкираҳо ва ғ. ибороти арабӣ ба кор бурда шудааст. 

Таъсиси нахустин рӯзномаву маҷаллаҳо дар забони форсӣ ба нимаи 

аввали XIX тааллуқ дошта, анъанаи классикӣ дар номгузории матбуот низ 

идома пайдо намудааст. Лозим ба ёдоварист, ки ин тарзи номгузорӣ то 

ибтидои қарни гузашта идома пайдо карда, айни ҳол дар номгузории ВАО 

дар кишварҳои форсизабон (Эрон, Афғонистон, Тоҷикистон) аз байн 

рафтааст. 

 Дар гузашта рӯзномаҳои форсизабоне чун Ҳуб-ул-матин, Сироҷ-ул-

ахбор, Шамс-ул-наҳор нашр шудаанд [74, 15].  

Ҳамин тариқ, дар қолаби ибора сохта шудани номи нашрияҳо яке 

воситаҳои номсозӣ ба ҳисоб меравад. Дар номсозӣ маъмулан ибораҳои 

исмӣ бо ҷузҳъои исм, сифат, шумора, сифати феълӣ ва ғ.ба таври всеъ ба 

кор бурда мешаванд. Ба ғайр аз ин таркибҳои пайвасти типи Муҳаббат ва 

оила, Боҷу хироҷ низ дар номсозии нашрияҳо ба мушоҳида мерасанд. Ҳар 

як ҷузъи ибора – номҳо маъноҳои муайяни таблиғотӣ, мафкуравӣ ва 

соҳавиро ифода намуда, вазифа ва муҳтавои воситаи ахборро ифода 



104 
 

менамоянд. Қисме аз номҳо – ибораҳо дар таъсири номҳои маъмули 

идеологии шӯравӣ ба вуҷуд омада, тибқи қоидаҳои иборасозии забони 

тоҷикӣ шакл гирифтаанд. Ба ғайр аз ибораҳо, ки ҷузъҳои асосӣ ва тобеъ 

доранд, инчунин таркибҳои пайваст низ ба вазифаи номи нашрияҳо 

омадаанд ва чун таркибҳои устувор дар забон шакл гирифтаанд Бояд қайд 

намуд, ки номи нашрияҳои соҳавӣ баъзан дар шакли ҷумлаи амр 

(Саломат бошед!), ки орзуву таманниётро ифода мекунанд, чун номи 

нашрия кор фармуда шудааст. 

           Хулосаи  боби  дуюм. 

Номҳои  ВАО дар забони тоҷикӣ ҳамчун категорияи махсуси исмҳои 

хос таърихи тӯлонӣ надорад. Таърихи ташаккули номҳои гемеронимӣ дар 

забони тоҷикӣ бо таърихи журналистикаи тоҷик робитаи зич дорад.  Аз 

рӯи хусусиятҳои семантикию прагматикӣ ва идеологию сиёсӣ инкишофи 

гемеронимияи забони тоҷикӣ ба ду давра ҷудо мешавад: давраи Иттиҳоди 

Шӯравӣ;давраи соҳибистиқлолии Тоҷикистон. 

     Дар давраи аввал нашрияҳои матбуот дар заминаи муқаррароти 

идеологӣ ва сиёсии замони Шӯравӣ номгузорӣ шуда, бисёре 

нусхабардории номи расонаҳои русӣ буданд. 

Давраи дуюм  номгузории расонаҳои хабарӣ таҳаввулоти бунёдиеро 

аз сар гузаронд. Номҳо барои расонаҳои ахбор ва нашрияҳо дар заминаи 

арзишҳои миллӣ, таърихӣ ва фарҳангӣ интихоб мешуданд.  

Номҳои гемеронимии фазои иттилоотии Тоҷикистон ду қолаби 

грамматикӣ (дастурӣ) доранд: номҳои аз як ҷузъ иборат буда, дар шакли 

калимаҳои сода, сохта ва мураккаб ба кор бурда мешаванд; номҳо – 

ибораҳо. Номҳои якҷузъа аз ҷиҳати таркиби морфологӣ бештар дар 

қолаби исмҳои сода, сохта ва муракаб омада, гурӯҳҳои алоҳидаи маъноии 

исмҳоро ташкил медиҳанд. Дар байни исмҳои мураккаб қолаби исму 

асоси замони ҳозираи феъл кобурди васеъ дорад. 
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 Дар байни номҳои якҷузъа маъниҳои муайяни прагматикиро 

метавон мушоҳида намуд, ки ба ҷанбаҳои мухталифи фаъолияти инсон аз 

назари психологӣ, ҳиссӣ ва иҷтимоӣ далолат мекунанд.  

   Дар байни номҳои ВАО дар забони тоҷикӣ шумораи номҳое, ки 

дар қолаби ибора гузошта шудаанд, нисбат ба номҳои якҷузъа бештар ба 

мушоҳида мерасанд. Дар номҳои ВАО  колабҳои гуногуни ибораҳо ба кор 

бурда мешаванд:   

ибораҳои изофӣ, изофии пешоянддор;таркибҳои пайваст;ибораҳои 

пешояндӣ;ибораҳои шуморавӣ; пешояндҳои таркибӣ;  Номҳо – ибораҳо 

аксаран дар шакли ибораҳои изофӣ сохта шудаанд. Инчунин қолаби 

ибораҳое дучор мешаванд, ки аз рӯи алоқаи ҳамроҳӣ шакл гирифтаанд.        

Таркибҳои пайваст низ ба вазифаи номи ВАО корбаст шудаанд. Илова 

бар ин ба вазифаи номи расонаҳо пешояндҳои таркибӣ, ки даъватро 

ифода мекунанд, ба кор рафтаанд. Аз рӯйи маънои луғавӣ ва хусусиёти 

грамматикии ҷузъҳо гемеронимҳо – ибораҳои қолаби «исм +исм» бештар 

ба  мушоњида  мерасад. 

БОБИ III.  

ТАРКИБИ ЛЕКСИКӢ - СЕМАНТИКИИ ГЕМЕРОНИМИЯИ 

ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 

        3.1. Оид ба ташаккули гемеронимия дар забони тоҷикӣ 

          Ташаккули гемеронимия – ҳамчун типи муайяни исми хос дар 

забони тоҷикӣ ба таърихи рушди расонаҳои хабарӣ дар Тоҷикистон 

иртиботи зич дорад. Нахустин расонаҳои матбуотӣ ба забони форсӣ дар 

солҳои бистум ва сиюми асри Х1Х арзи вучуд намудаанд. Номи расонаҳо 

аз вожаҳои якҷузъа ва дар сурати ибора шакл гирифтаанд. Инчунин барои 

ифодаи номи маҷаллаю рӯзномаҳо тибқи анъана ибороти арабӣ низ 

корбаст шудаанд. Муҳақиқони таърихи журналистика рӯзномаҳои бо 

номи «Миръоти аҳвол», «Коғази ахбор», ки дар даҳаи дуюми асри Х1Х ба 
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забони форсӣ чоп шудаанд,  қайд кардаанд. Инчунин дар ин давра 

ҷаридаҳо бо номҳои арабӣ «Миръот-ул-ахбор»,«Шамс-ул-ахбор»,Саид-ул-

ахбор» «Ҳуб-ул- матин» ба табъ расидаанд. Дар охири асри Х1Х ва 

ибтидои асри ХХ расонаҳои чопӣ ба мисли «Рӯзномаи миллӣ», «Эрон», 

«Иттилоъ» , «Тарбият» , «Адаб», «Тарҷумон», «Мулло Насриддин», 

«Чеҳранамо», «Парвариш», «Ҳиндустон» «Қонун», «Кобул» дар манотиқи 

гуногун ба забони форсӣ арзи вуҷуд намудаанд [74]. 

 Пажӯҳишгарони таърихи журналистика (И Усмонов, М.Муллоев) 

рушди матбуоти тоҷикро чунин даврабандӣ намудаанд, ки ба ташаккули 

типи нави исмҳои хос дар забони тоҷикӣ мусоидат намудааст 

1.Нахустин рӯзнома ба забони тоҷикӣ «Бухорои шариф» (11 марти 

соли 1912); 

2.Нахустин маҷалла ба забони тоҷикӣ «Шуълаи инқилоб» соли 1919 

дар Самарқанд ба табъ расидааст; 

3.Соли 1923 маҷаллаи ҳаҷвӣ ба забони тоҷикӣ «Мулло Мушфиқӣ» ба 

табъ расид; 

4.Соли 1924 дар Душанбе рӯзномаи «Овози Шарқ» таъсис ёфт; 

5. Устодон С. Айнӣ ва А. Лоҳутӣ нахустин муҳаррирони рӯзномаи 

«Бедори тоҷик» буданд; 

6.Соли 1925 рӯзномаи «Овози тоҷик» («Тоҷикистони 

Сурх».«Тоҷикистони Советӣ», «Тоҷикистони Шӯравӣ», 

«Ҷумҳурият») ба нашр оғоз намуд [74]. 

 Таърихи рушди матбуоти тоҷик ба се давра ҷудо мешавад: 

Давраи аввал – давраи то инқилобии асри бистум; 

Давраи дуюм аз замони таъсиси Ҷумҳурии Мухтори Тоҷикистон дар 

ҳайати ҶШС Ӯзбекистон оғоз меёбад; 

Давраи сеюм аз соли 1986 ва давраи соњибистиќлолиро дарбар 

мегирад [74].  
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 Пайдоиш ва ташаккули матбуот дар Осиёи Миёна бо ҳамроҳшавии 

ин сарзамин ба Россия алоқаманд аст. Яке аз нахустин рӯзномаҳое, ки ба 

забони русӣ ба нашр оғоз намуд, « Туркистанские ведомости» буд ва 27 

апрели соли 1870 шумораи аввали он аз чоп баромад.  

 Дар соли 1917 то пирӯзии инқилоб дар Осиёи Миёна 20 рӯзнома чоп 

мешуд, ки аз онҳо 6 адад ба забонҳои маҳаллӣ чоп мешуданд. Қисме аз ин 

рӯзномаҳо, асосан ба забони узбекӣ чоп мешуданд, вале номҳои туркӣ ё 

арабӣ доштанд. Масалан, рӯзномаи «Наҷот» ба забони узбекӣ нашр 

мешуд.  Дар ибтидои асри 20 нашри рӯзномаҳо ба забонҳои маҳаллӣ 

махсусан,, узбекӣ ва тоҷикӣ, ки равияҳои гуногун доштанд, ба мушоҳида 

мерасад. Бояд ёдовар шуд, ки вобаста ба равия рӯзномаҳо номгузорӣ 

шуда, аксаран аз номҳои якҷузъа иборатанд [62, 33]. «Туҷҷор» рӯзномаи 

доираҳои тиҷоратӣ буда, масоили тиҷорат ва мушкилоти онро инъкос 

мекард. «Хуршед» «Тараққӣ», «Оина», «Вақт» ба доираҳои ислоҳотталаб, 

пешқадам, ҷадидизм алоқаманд буда, аз тартиботи ҳукуматдорони замон 

норозӣ буданд. «Наҷот», «Ҳуррият» ба гуруҳу созмонҳои зиддиинқилобӣ 

хизмат мекарданд ва ғояҳои пантуркизмро тарғиб менамуданд. 

Рӯзномаҳои «Навбаҳор», «Тозаахбор», «Зарафшон» бештар хусусияти 

фарҳангӣ ва адабӣ доштанд. 

 Гурӯҳи дигари гемеронимҳои ин давра дар шакли ибора сохта 

шудаанд: «Садои Фарғона», «Рӯзномаи моварои баҳри Хазар», «Садои 

Туркистон», «Бухорои шариф». «Хуршеди Ховар», «Сури Исрофил», 

«Насими шамол» ва ғ.  

 Дастаи дигари рӯзномаҳо аз номҳои ҷуғрофӣ шакл гирифтаанд: 

«Осиё», «Самарқанд», «Зарафшон», «Тӯрон». Ҳадаф ва рисолати ин 

нашрияҳо гуногун буда, ба мақсади ҷалб намудани таваҷҷуҳи хонанда 

чунин номҳоро интихоб намудаанд. Аз тарафи дигар номи ин ё он 

ширкати тиҷоратӣ ба номи рӯзнома гузаштааст (Зарафшон) [62]. 
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 Дар солҳои бистум дар партави таҳаввулоти иҷтимоӣ рӯзномаҳои 

нав бо номҳои нав арзи вуҷуд намудаанд, ки набзи он солҳоро инъикос 

мекарданд. Яке аз нашрияҳои муҳимми он солҳо «Шуълаи инқилоб» буд. 

Вазифаи рӯзнома аз тарғиби ғояҳои инқилобӣ дар байни форсизабонони 

Осиёи Миёна иборат буд. Барои густариши маорифпарварӣ ва рушди 

маориф дар шароити нави иҷтимоӣ рӯзномаи «Нашри маориф» таъсис 

ёфт. 

 Солҳои 20-ум этноними «тоҷик» ба арсаи сиёсӣ дохил шуда, ба 

сифати яке аз ҷузъҳои рӯзномаҳои тозатаъсис қарор мегирад: «Овози 

тоҷик» (1924), «Бедории тоҷик» (1925), «Иди тоҷик» (1926). Ҳадаф аз 

истифодаи вожаи «тоҷик» барқарор сохтани адолати таърихӣ барои 

таъсиси ҷумҳурии мустақили Тоҷикистон дар ҳайати Иттиҳоди Шуравӣ 

буд, зеро доираҳои муайяни миллатгарои пантуркизм на танҳо муқобили 

таъсиси ҷумҳурии мустақил буданд, балки мавҷудияти халқи тоҷикро 

инкор мекарданд. 

 Босавод намудани аксари аҳолӣ ва тарғиби дастовардҳои илму 

дониш дар байни омма яке аз ҳадафҳои инқилоби мадании солҳои бистум 

ва сиюми асри гузашта буд. Аз ин рӯ, мафҳуми «дониш» дар сархати 

номгузории расонаҳои навтаъсис қарор гирифт. Нашрияҳои «Раҳбари 

дониш», «Дониш - биниш», «Дониш ва омӯзгор» дар амалӣ намудани 

ҳадафҳои инқилоби маданӣ, босавод намудани мардум, тарғиби ғояҳои 

инқилобӣ ҷиҳати навсозии ҷомеа, рушди ҷаҳонбинӣ ва худшиносии 

миллӣ нақши арзанда гузоштаанд. 

  Дар заминаи арзишҳои анъанавии ҳаҷви халқӣ маҷаллаҳои ҳаҷвӣ 

«Мулло Мушфиқӣ», баъдан «Мушфиқӣ», «Ширинкор» номгузорӣ шуда, 

дар солҳои минбаъда маҷаллаи «Хорпуштак» ҷойи онҳоро гирифт. 

 Солҳои сиюми асри гузашта дар арсаи иҷтимоӣ ва иқтисодии 

давлати Шӯравӣ вазифаҳои навро ба миён овард. Яке аз чунин вазифаҳо 

коллективонии дар бахши кишоварзӣ буд. Вазифаи асосии ин маърака аз 
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ташкили хоҷагиҳои ҷамоавӣ (колхозҳо) иборат буд. Ба мақсади тарғибу 

ташвиқи ин барномаи давлатӣ ва дар амал татбиқ намудани он 

рӯзномаҳое таъсис ёфтанд, ки ҳадафи онҳо инъикоси чунин маъракаи 

муҳим ба ҳисоб мерафт. Рӯзномаҳои «Барои коллективонӣ», «Роҳи 

колхозчӣ», «Деҳқони камбағал» бо ҳаёти деҳот алоқаманд буданд. Дар ин 

давра рӯзномаҳои вилоятӣ бо зикри номи вилоятҳо ташкил шуданд: 

«Бадахшони сурх», Ҳақиқати Ленинобод». 

 Номи Шарқ чун номи муайяни қораи замин дар ибтидои асри ХХ 

моҳияти сиёсӣ пайдо намуда, бештар бо Ғарб муқобил гузошта мешуд. 

Дар замони Шуравӣ ин мафҳуми ҷуѓрофӣ моҳияти тоза пайдо намуда, 

густариш ва таҳаввулоти инқилоби болшевикиро ба самти шарқ чун як 

шиори сиёсӣ қарор гирифт. Бинобар ин, Тоҷикистон ба сифати нуқтаи 

муҳимми густариши инкилоб (форпост) шинохта мешуд ва дар номи 

нашрияхои ҷумҳурӣ «Шарқ» низ аз ҷумлаи ҷузъҳои калидӣ маҳсуб меёфт: 

«Овози Шарқ», «Шарқи сурх», баъдан номи «Садои шарқ»- ро гирифт. 

  Таъсис ва устувор гардидани созмонҳои наврасону ҷавонон дар 

Шуравӣ боиси он гардид, ки ин созмонҳо соҳиби рӯзномаю маҷаллаҳои 

худ гарданд. Рӯзномаю маҷаллаҳои «Пионери Тоҷикистон», «Комсомоли 

Тоҷикистон», «Коммунисти Тоҷикистон» ба он далолат мекунанд, ки 

матбуоти давраи шӯравии Тоҷикистон моҳияти сиёсӣ дошта, дар шароити 

яккаҳизбӣ инкишоф меёфт. 

 Мувофиқи нишондоди пажӯҳишгарон дар соли 1940 теъдоди 

умумии матбуот 83 ададро ташкил медод, ки соли 1948 ба 60 номгӯй поин 

фуромад. Умуман миқдори нашриёти маҳаллӣ кам гардид [65,36-38].  

 Барои рушди  маориф ва илм нашрияҳои ҷудогона таъсис ёфтанд, 

ки дар даврони Истиқлолият соҳиби номҳои нав гардиданд. «Газетаи 

муаллимон», «Маориф ва маданият», «Мактаби Советӣ» аз ҷумлаи 

нашрияҳои асосӣ ва марказии соҳаи маориф маҳсуб меёфтаанд. 
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 Дар соҳаҳои фарҳанг ва адабиёт рӯзномаҳо ва нашрияҳои гуногун 

бо номҳои «Маданияти Тоҷикистон», «Адабиёт ва санъат» «Илм ва ҳаёт» 

нашр мешуданд. 

 Илова бар ин, дар тамоми ноҳияҳо рӯзномаҳои маҳаллӣ чоп 

мешуданд, ки нашрияҳои кумитаҳои маҳаллии ҳизби коммунистӣ буда 

бештар номҳои сиёсӣ доштанд: «Роҳи Ленин»,«Байрақи Ленин», «Байрақи 

октябр» , «Васияти Ленин» ва монанди инҳо. Дар охири солҳои 80-ум дар 

Тоҷикистон 88 номгӯи рӯзномаҳо чоп мешуданд, ки 12 номгӯй 

ҷумҳуриявӣ, 7 вилоятӣ, 53 шаҳрӣ ва ноҳиявӣ, 11 соҳавӣ ва 9 маҷалла нашр 

мешуд [62,68]. 

Ҳамин тариқ, гемеронимҳои замони Шуравӣ вобаста ба шароити 

замон бештар моҳияти сиёсӣ дошта, сиёсати  ҳизби коммунисти он 

давраро инъикос мекарданд. Лозим ба ёдоварист, ки номи аксари 

расонаҳои даврӣ тарҷумаи русии номи нашрияҳои он замон буданд.. 

 Дар даврони Истиқлол ВАО дар  Тоҷикистон чӣ аз ҷиҳати 

миқдор ва чӣ аз ҷиҳати мундариҷа тағйир ёфта, тарзу усули номгузории 

расонаҳои ахбор низ тағйир ёфт.  

 Гемеронимия ҳамчун типи муайяни исми хос дар замони 

Истиқлолият бо тарзу усулҳои нав инкишоф ёфт. Метавон чанд самти 

тағйирёбӣ ва инкишофи онро номбар намуд 

1.Гурўҳи номҳое, ки бо ҳамон номи қаблӣ нашр мешаванд (Адабиёт ва 

санъат, Хорпуштак, Илм ва ҳаёт, Садои Шарқ, Ватан ва ғ.) 

     2.  Номҳое, ки яке аз ҷузъҳои онҳо иваз гардид ( Ҷавонони Тоҷикистон, 

Бадахшон, Маърифати Шуғнон, Ҳақиқати Суғд) 

    3. Тағйир ёфтани номи рӯзнома (Точикистони Советӣ, Тоҷикистони 

Шӯравӣ = Ҷумҳурият; Байрақи Октябр, Коммунист, Овози Ғончӣ = Набзи 

Деваштич; Меҳнат = Овози рӯз; Рӯшони Советӣ, Овози дӯстӣ = Пайғоми 

Рӯшон ва ғ.) 
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4. Таъсиси нашрияҳои нав бо номҳои нав ( Миллат, Фараж, Нигоҳ ва ғ.) 

    Дар номгузории ВАО аз як тараф ба арзишҳои миллӣ ва фарҳангӣ такя 

карда мешавад, аз тарафи дигар, қолабҳо ва мафҳумҳои байналмилалӣ 

мавриди истифода қарор мегиранд. 

   3.2. Гурӯҳҳои гемеронимияи фазои иттилоотӣ 

Дар фазои иттилоотии Тоҷикистон шаклҳо ва намудҳои гуногуни 

ВАО амал мекунанд. Аз руйӣ шакли пахши матолиб, иқтидорҳо ва 

васоити техникӣ ВАО –ро метавон ба нашрияҳои чопӣ, расонаҳои овозӣ, 

тасвирӣ ва электронӣ ҷудо намуд. Маҷаллаю рӯзномаҳо расонаҳои 

чопиянд, радио расонаи аудиоӣ (овозӣ), телевизион расонаи видиоӣ 

(тасвирӣ), вебсайтҳо нашрияҳои электронӣ мебошанд. 

 Расонаҳои ахбор аз рӯйи вазифа, шакли дастрасӣ, тарзҳои нашру 

пахши ахбор ва усулҳои идора дастабандӣ мешаванд. Аз ин рӯ, низоми 

номҳои расонаҳо низ дастабандӣ мешаванд: 

• рӯзномаҳо; 

• маҷаллаҳо; 

• варақаҳо; 

• агентиҳои иттилоотӣ; 

• радиоҳо; 

• шабакаҳои телевизионӣ. 

 Матбуот аз расонаҳои чопӣ иборат буда, нисбат ба дигар ВАО 

собиқаи тӯлонитаре дорад. Бояд ёдоварӣ намуд, ки ҳар кадоме аз ин ВАО 

соҳиби исми хоси худ мебошанд. Илова бар ин, унвони барномаҳои радио 

ва телевизион, унвони вебгоҳҳо низ қисмати гемеронимия мебошанд. 

Дар Тоҷикистон 371 рӯзнома (аз ин шумора 109 давлатӣ 262 

ғайридавлатӣ), 243 маҷалла (аз ин шумора 113 давлатӣ, 130 

ғайридавлатӣ), 11 оҷонси иттилоотӣ (аз ин шумора 1 давлатӣ, 10 

ғайридавлатӣ), 34 шабакаи телевизионӣ (аз ин шумора 14 давлатӣ, 20 
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ғайридавлатӣ) фаъолият доранд. Таъкид кардан ба маврид аст, ки ҳоло 

дар ҷумҳурӣ 90 нашрияи маҳаллӣ нашр мешаванд [167]. 

    3.3. Таркиби лексикӣ – семантикии гемеронимҳо 

     Манбаи мазмуну мундариҷаи номҳои воситаҳои ахбор хеле васеъ буда, 

соҳаҳои гуногуни ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ҳунариро 

инъикос мекунанд. Номҳо ба макон, замон, маром, мақсад, даъват, хоҳиш, 

раванд, амал, сифат, андоза, ҳаҷм, тарз, усул, ашё, ҳиссиёт, ахлоқ ва дигар 

падидаҳои воқеияту олами атроф далолат мекунанд. Бинобар ин ќабатњои 

луғавӣ ва семантикии вожаҳо дар таркиби гемеронимҳо зиёд буда, 

сабабҳои интихоби чунин воҳидҳои луғавиро бояд равшан намуд. 

   3.3.1. Номҳои ҷуғрофӣ дар таркиби номҳои гемеронимӣ 

 Яке аз ќабатњои луғавие, ки дар ташаккули номҳои гемеронимӣ 

нақши назаррас дорад, номҳои ҷуғрофӣ мебошанд. Ин қабил номҳо дар 

навбати худ боз ба гурӯҳҳои алоҳида ҷудо мешаванд. Дар воқеъ метавон 

гуфт, ки номҳои ҷуғрофӣ дар таҷрибаи номгузории ВАО дар забонҳои 

гуногун ба назар мерасад. Номҳои топонимӣ ба таври ҷудогона, ё дар 

таркиби ибораҳо барои номсозӣ мусоидат мекунанд. Дар номсозии 

мақомоти матбуоти тољикї ва  форсї аз ибтидои фаъолияти он бо 

рӯзномаҳое вомехӯрем, ки аз номҳои мамлакату шаҳрҳо ба вуҷуд 

омадаанд. Масалан, дар охири асри Х1Х ва ибтидои асри ХХ бо номи 

«Эрон», «Кобул» рӯзномаҳое таъсис ёфта буданд. 

а. Гемереномияи забони тоҷикӣ низ аз ин вижагӣ орӣ нест. Номҳои 

ҷуѓрофиро дар таркиби номҳои ВАО бояд аз ду ҷиҳат аз назар гузаронд: 

номҳои ҷудогона асоси номи рӯзнома ва ё маҷалларо ташкил додаанд, 

инчунин, номҳо дар таркиби ибораҳо омадаанд.  

 Далолат ба макон усули муҳимми номгузории расонаҳои ахбор 

мебошад. Ин усул аз ибтидои ташаккули номҳои гемеронимӣ ба 

мушоҳида мерасад. Рӯзномаҳои «Осиё», «Самарқанд», «Зарафшон» ба 
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ҳамин давра тааллуқ доранд. Баъдтар рӯзномае бо номи «Турон» нашр 

шуд.  

 Номи Тоҷикистон – яке аз серистеъмолтарин номи ҷугрофист дар 

таркиби номҳои гемеронимӣ. Рӯзномаи «Тоҷикистон», Шабакаи аввали 

ТВ «Тоҷикистон» аз ҷумлаи муҳимтарин расонаҳои иттилоотӣ мебошанд. 

Инчунин, «Тољикистон» номи маҷаллаест, ки ба забонҳои тоҷикӣ, 

англисӣ ва русӣ нашр мешавад. 

 Номи Суғд ҳамчун номи вилояти калонтарини шимоли кишвар ба 

шумор меравад. Дар баробари ин чун номи гемеронимӣ низ ба кор бурда 

мешавад: Суғд - номи рӯзнома, Суғд - номи шабакаи маҳаллии 

телевизионӣ. 

 Аз номи Хатлон ба ғайр аз номи яке аз вилоёт, инчунин унвонҳои 

рӯзнома, телевизион ва радио дар ин минтақа номгузорӣ шудааст. 

 Номи Бадахшон ба ғайр аз рӯзнома, боз номи шабакаи телевизиони 

маҳаллӣ ва радиоро ифода мекунад. 

 Зарафшон - номи рӯзномаи мақомоти маҳаллии ҳокимияти 

давлатии шаҳри Панҷакент мебошад. 

 Номи таърихии Варорӯд тарҷума тоҷикии номи дигари таърихӣ 

Мовароуннаҳр буда, ба сифати номи оҷонси иттилоотӣ ба кор бурда 

мешавад. 

 Мафҳумҳои умуми ҷуғрофӣ Шарқу Гарб, Ховар низ ба сифати номи 

маҷалла корбаст шудаанд. 

Шоҳдара - чунин ном гирифтааст, номи рӯзномаи мақомоти 

маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Роштқалъа, ки баргардони номи 

маҳаллии ин мантиқа Хохъдара мебошад. 

Бо номи Помир рӯзномаи илмӣ – фарҳангӣ нашр мешуд ва инчунин 

номи маҷаллаи адабӣ (ба забони русӣ) аст. 

Ҷайҳун - номи таърихии дарёи Ому – номи нашрияи ноҳияи Ҷайҳун. 

Вахш – номи рӯзномаи ноҳияи ҳамноми Вахш. 
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Кӯшониён – номи рӯзномаи ноҳиявии ноҳияи Кӯшониён. 

 Номи қитъаи калонтарини дунё Осиё ба сифати номҳои оҷонсҳои 

иттилоотӣ ва шабакаҳои маҳалии радио ва телевизион дар ду шакл (Осиё, 

Азия) ба кор бурда шудаанд.  

Сари –коол шакли қирғизии номи рӯзномаи мақомоти маҳалии 

ҳокимияти давлатии ноҳияи Мурғоб мебошад, ки ба забонҳои қирғизӣ ва 

тоҷикӣ нашр мешавад. Сарикӯл - қаторкӯхест ва инчунин номи мавзеъест 

дар қаламрави Ҷумҳурии мардумии Чин, ки бо ноҳияи Мурғоб ҳамҷавор 

аст. 

 Номҳои шабакаҳои телевизионии маҳаллӣ бештар аз номҳои 

топонимӣ пайдо шудаанд: Гулакандоз, Исфара, Қурғонтеппа, Бохтар, 

Кӯлоб, Мастчоҳ, Регар, Суғд, Устурушана, Тироз, Курушкада ва монанди 

ин.Дар байни номҳои овардашуда Устурушана, Тироз, Курушкада - 

номҳои таърихие мебошанд, ки дар осори хаттӣ дучор шуда, дар корбурди 

ҷорӣ мавриди истифода қарор намегиранд. 

 Номи маъмулу машҳури Авасто  низ имрӯз чун гемероним унвони 

яке аз оҷонсҳои хабарӣ ба кор бурда мешавад. 

 Далолат ба макон принсипи муҳимми номгузории васоити ахбор 

маҳсуб мегардад, ки дар гемеронимияи забони тоҷикӣ низ зоҳир мегардад. 

Дар номгузории воситаҳои ахбор номҳое мавриди истифода қарор дода 

шудаанд, ки моҳияти миллӣ ва байналмилалӣ доранд. 

б. Номҳои ҷугрофӣ дар таркиби гемеронимҳо омадаанд. Ёдоварӣ 

намудан ба маврид аст, ки бештар номи Тоҷикистон мавриди корбурд 

қарор гирифтааст. Номи Тоҷикистон дар таркиби иборот ба сифати ҷузи 

асосӣ ва инчунин ҷузъи тобеъ омада метавонад. Номи мазкур дар таркиби 

номи нашрияҳои замони Шӯравӣ (Тоҷикистони сурх, Тоҷикистони 

Советӣ, Агитатори Тоҷикистон) ва давраи Истиқлол истеъмол мешавад: 

Ҷавонони Тоҷикистон, Бонувони Тоҷикистон, Маорифи Тоҷикистон, 

Радиои Тоҷикистон; дар таркиби номҳои нашрияҳои соҳавӣ: Алюмини 



115 
 

Тоҷикистон, Нигаҳдори тандурустии Тоҷикистон, Стамотологияи 

Тоҷикистон, Ҷарроҳӣ ва педиатрияи Тоҷикистон ва ғ. Инчунин, дар 

таркиби номҳои нашрияҳои русзабон низ дучор меояд (Голос 

Таджикистана,  Курьер Таджикистана).  

 Номи Тоҷикистон дар нашрияҳои илми муассисаҳои илмӣ ва 

таълимӣ корбурди васеъ дорад: Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 

Ахбороти Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Паёми Донишгоҳи 

омӯзгории Тоҷикистон, Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз ва ѓ. 

 Дар қисмати дигари номҳои нашрияҳои мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ номи ноҳияҳо ба кор бурда мешавад. Номи ноҳияҳо 

ба сифати ҷузъи муайянкунанда омадааст. Ба вазифаи ҷузъи асосӣ 

вожаҳои гуногун бо қабули маъноҳои маҷозӣ омадаанд, ки бештар ба 

набзи ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ноҳия далолат мекунад» 

Мавҷи Хингоб - нашрияи Мақомоти маҳаллии ичроияи ҳокимияти 

давлатии ноҳияи Сангвор, Хингоб номи дарёест, ки ноҳия дар ду соҳили 

он ҷойгир шудааст. 

Гулхани Восеъ - нашрияи Мақомоти маҳаллии ичроияи ҳокимияти 

давлатии ноҳияи Восеи вилояти Хатлон. Бояд ёдовар шуд, ки номи Восеъ 

аз назари семантикӣ се дараҷаи таҳаввулро аз сар гузарондааст: 1. Восеъ 

чун номи шахси таърихӣ, 2. Восеъ чун номи ноҳия, 3. Восеъ чун чузъи 

номи нашрия. 

Маорифи Ҳисор – маҷаллае, ки набзи маорифи Ҳисорро инъикос 

мекунад. 

Насими Исфара - нашрияи Мақомоти маҳаллии ичроияи ҳокимияти 

давлатии ноҳияи Исфараи вилояти Суғд. Вожаи «насим» дар таркиби 

нашрия маънои маҷозӣ пайдо намуда, ба ҳаёти иҷтимоӣ ва иқтисодии 

ноҳия далолат мекунад. 
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Набзи Файзобод - нашрияи Мақомоти маҳаллии ичроияи ҳокимияти 

давлатии ноҳияи Файзобод. Вожаи «набз» дар номи нашрия рангорангии 

ҳаёти ноҳияро ифода кардааст. 

Оинаи Рашт - нашрияи Мақомоти маҳаллии ичроияи ҳокимияти 

давлатии ноҳияи Рашт. Оина маънии маҷозӣ пайдонамуда, инъикоснамои 

рушду нумӯи ноҳияи Раштро ифода намудааст. 

Нури Норак - нашрияи Мақомоти маҳаллии ичроияи ҳокимияти 

давлатии шаҳри Норак. Вожаи «нур» дар таркиби ном далолат ба шаҳри 

энергетикҳо будани Норак аст. 

Нури Роғун - нашрияи Мақомоти маҳаллии ичроияи ҳокимияти 

давлатии шаҳри Роғун. «Нур» ишора ба НБО Роғун мебошад. 

Паёми Истаравшан - нашрияи Мақомоти маҳаллии ичроияи 

ҳокимияти давлатии ноҳияи Истаравшан. Калимаи «паём» солҳои охир 

дар таркиби нашрияҳо омада, муодили истиллоҳи русии «вестник» 

гардидааст. Дар ин ном ба маънои ахбори ноҳияи муайян омадааст. 

Паёми Тоҷикобод; нашрияи Мақомоти маҳаллии ичроияи 

ҳокимияти давлатии ноҳияи Тоҷикобод. Калимаи «паём» солҳои охир дар 

таркиби нашрияҳо омада, муодили истилоҳи русии «вестник» гардидааст. 

Дар ин ном ба маънои ахбори ноҳияи муайян омадааст. 

Пайғоми Рӯшон - нашрияи Мақомоти маҳаллии ичроияи ҳокимияти 

давлатии ноҳияи Рӯшон. Калимаи «пайғом» гунаи дигари «паём» буда, 

дар номи зикршуда ба маънои ахбори ноҳияи Рӯшон омадааст. 

         Овози Ғончӣ - нашрияи Мақомоти маҳаллии ичроияи ҳокимияти 

давлатии ноҳияи Ғончӣ. Вожаи «овоз» аз солҳои бистум ба таркиби 

гемеронимия ворид гардида, муаррифии халқ, миллатро далолат мекард. 

Набзи Деваштич - нашрияи Мақомоти маҳаллии ичроияи 

ҳокимияти давлатии ноҳияи Деваштич. Вожаи «набз» дар номи нашрия 

рангорангии ҳаёти ноҳияро ифода кардааст. Деваштич – қаҳрамони 

таърихии халқи тоҷик ба номи ноҳия гузаштааст. 
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Садои Конибодом -- нашрияи Мақомоти маҳаллии ичроияи 

ҳокимияти давлатии ноҳияи Конибодом. Вожаи «садо» дар номи нашрия 

маънои набзи ҳаёти ноҳияро ифода кардааст. 

Субҳи Ёвон -- нашрияи Мақомоти маҳаллии ичроияи ҳокимияти 

давлатии ноҳияи Ёвон. Вожаи «субҳ» дар таркиби ном ба нав шудани 

симои ноҳия далолат мекунад.  

Ҳақиқати Суғд - нашрияи Мақомоти маҳаллии ичроияи ҳокимияти 

давлатии вилояти Суғд. Вожаи «ҳақиқат» дар тасвири вожаи русии 

«правда» ба гемеронимия забони тоҷикӣ дохил шуда, ба ҳақиқатнигорӣ 

даъват мекунад. 

Ҳақиқати Ҷиликӯл-- нашрияи Мақомоти маҳаллии ичроияи 

ҳокимияти давлатии ноҳияи Ҷиликӯл (ҳоло Дӯстӣ). Вожаи «ҳақиқат» дар 

тасвири вожаи русии «правда» ба гемеронимия забони тоҷикӣ дохил шуд. 

Ҳақиқати Ховалинг;-- нашрияи Мақомоти маҳалии ичроияи 

ҳокимияти давлатии ноҳияи Ховалинг. Вожаи «ҳақиқат» дар тасвири 

вожаи русии «правда» ба гемеронимия забони тоҷикӣ дохил шуд. 

Чашмаи Шаҳристон;--нашрияи Мақомоти маҳалии ичроияи 

ҳокимияти давлатии ноҳияи Шаҳристон. Вожаи «чашма» дар таркиби 

ном «бунёдкорию созандагӣ»- ро ифода мекунад.  

Субҳи Шаҳртуз - нашрияи Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии 

ноҳияи Шаҳритуз. Вожаи «субҳ» дар таркиби ном ба нав шудани симои 

ноҳия далолат мекунад; 

Маърифати Шуғнон - нашрияи Мақомоти иҷроияи ҳокимияти 

давлатии ноҳияи Шуғнон. Вожаи «маърифат» дар таркиби ном ба 

тарғиби донишу маърифат далолат мекунад. 

Тахти Қубод - нашрияи Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии 

ноҳияи Қубодиён. Дар заминаи номи яке аз ёдгориҳои таърихии ин 

минтақа номгузорӣ шудааст. 
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Муждаи Хуросон - нашрияи Мақомоти иҷроияи ҳокимияти 

давлатии ноҳияи Хуросон. Ба хотири баланд бардоштани ифтихороти 

таърихӣ номи таърихии Хуросон истифода шудааст.  

Паёми Душанбе -- нашрияи Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии 

шаҳри Душанбе. Калимаи «паём» солҳои охир дар таркиби нашрияҳо 

омада, муодили истилоҳи русии «вестник» гардидааст. Дар ин ном ба 

маънои ахбори шаҳри Душанбе омадааст. 

Садои Душанбе - номи шабакаи радио. Вожаи «садо» на танҳо дар 

номи радио меояд, балки дар таркиби номи рӯзномаҳо низ меояд. 

Фарҳанги Бадахшон - нашрияи фарҳангӣ - адабӣ, ки замоне дар ВМБК чоп 

шуда буд. 

Паёми Суғд - нашрияи Мақомоти маҳаллии ичроияи ҳокимияти 

давлатии вилояти Суғд. 

Навиди Балх - нашрияи Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии 

ноҳияи Ҷалолуддини Балхӣ. «Навид» дар таркиби ин ном ба маънои ахбор 

омадааст. 

Набзи Бохтар - нашрияи Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии 

ноҳияи Ҷалолуддини Балхӣ. Вожаи «набз» дар таркиби ин ном ба маънои 

инъикоси ҳаёти рӯзмарраи ноҳия омадааст. 

Навиди Балҷувон -- нашрияи Мақомоти иҷроияи ҳокимияти 

давлатии ноҳияи Ҷалолуддини Балхӣ. Вожаи «навид» дар таркиби ин ном 

ба маънои ахбор омадааст 

Шуҳрати Ашт -- нашрияи Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии 

ноҳияи Ҷалолуддини Балхӣ. Вожаи « шуҳрат» дар таркиби ин ном 

ба маънои дастовардҳои ноҳия омадааст 

Нури Нуробод - нашрияи Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи 

Нуробод. «Нур» ишора ба НБО-и «Роғун» мебошад. 
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Ҳақиқати Ленинобод - нашрияи ҷамъиятӣ - сиёсӣ. Вожаи «ҳақиқат» 

дар таъсири вожаи русии «правда» ба гемеронимия забони тоҷикӣ дохил 

шуд. 

 

Ҳақиқати Кӯлоб - нашрияи ҷамъиятӣ - сиёсӣ. Вожаи «ҳақиқат» дар 

тасири вожаи русии «правда» ба гемеронимия забони тоҷикӣ дохил шуд. 

      3.3.2. Номҳои таърихӣ - адабӣ 

Баҳори Аҷам - нашрияи фарҳангӣ - адабӣ. Номи таърихию адабии 

Аҷам, ки муқобили Араб сарзамини эронитаборонро ифода мекунад, ба 

мазмуну муҳтавои нашрия далолат мекунад. 

Бӯи ҷӯи Муллиён - нашрияи фарҳангӣ - адабӣ. Номи таърихию 

адабии Бӯи ҷӯи Муллиён аз ғазали машҳури Абӯабдулло Рӯдакӣ ба 

сифати номи нашрия интихоб шудааст, ки мазмуну муҳтавои онро 

инъикос мекунад. 

     3.3.3..Нашрияҳои русӣ 

Новый Хатлон - нашрияи Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии 

вилояти Хатлон. 

Согдийская правда - нашрияи Мақомоти иҷроияи ҳокимияти 

давлатии вилояти Суғд. 

Кулябская правда - номи нашрияи ҷамъиятӣ– сиёсӣ. 

Номҳои топонимӣ дар таркиби номи нашрияҳои илмии донишгоҳҳо 

ба кор мераванд: 

Паёми Донишгоҳи давлатии Кӯлоб; Паёми Донишгоҳи давлатии 

Бохтар;  Паёми Донишгоҳи Хоруғ ва ғайра. 

      3.3.4. Номҳои ихтисоршуда (аббревиатураҳо) 

СССР (шакли ихтисоршудаи номи давлати шӯравӣ - Союз 

Советских Социалистических Республик) Номи ҳафтаномаи ҷамъиятӣ – 
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сиёсии СССР, масоили доғи рӯзи ҷомеаи тоҷикро инъикос карда, ба 

давлати собиқ шӯравӣ робитае надорад. 

     3.3.5.Мавқеи номи шахс дар номсозии гемеронимия 

 Номҳои шахсиятҳои таърихӣ дар номгузории ВАО нақши назаррас 

доранд. Дар баробари ин молики нашрияхо, таъсисдиҳандагони ВАО низ 

метавонанд дар номсозӣ иштирок намоянд. 

 Дар гемеронимияи замони Шӯравӣ корбурди номҳои доҳиёни вақт 

Ленин ва Сталин назаррас буд, ки ҷанбаи идеологияи он замонро инъикос 

мекард. Дар Тоҷикистон низ номи Ленин дар таркиби рӯзномаю 

маҷаллаҳо корбурди назаррас дошт: 

Васияти Ленин-рӯзномаи Кумитаи ҳизби коммунисти ноҳияи 

Ишкошим; 

Байрақи Ленин - рӯзнома Кумитаи ҳизби ноҳияи ноҳияи Ғончӣ; 

Роҳи Ленин (Ленин жолу)- рӯзномаи кумитаи ҳизби коммунисти 

ноҳияи Ҷиргатол. 

 Дар давраи нав бештар номҳои ашхосе истифода мешаванд, ки 

арзиши миллӣ, таърихӣ ва фарҳангӣ доранд 

Камоли Хуҷандӣ -маҷаллаи адабӣ фарҳангӣ; 

Сомониён - номи маҷалла таърихӣ фарҳангӣ; 

Ворисони Сомониён - номи маҷалла барои наврасон; 

Авиценна - номи рӯзномаи ҳафтаинаи тиббӣ; 

Фирӯза - номи маҷалла барои занон; 

Деваштич (дар таркиби рӯзномаи ноҳияи Деваштич – қаҳрамони 

таърихии халқи тоҷик; 

Аладдин (Анӯшеравон) – номи қаҳрамони асотирӣ, замимаи рӯзномаи 

«Чархи гардун». 

Сомон Эйр – номи рӯзномаи ширкати ҳавонавардии «Сомон-Эйр» 

мебошад. 
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Мулло Мушфиқӣ, баъдан Мушфиқӣ номгузорӣ шудааст. Номҳои 

маҷаллаҳои ҳаҷвӣ буданд. (Мушфиқї яке аз қаҳрамонои ҳаҷвӣ дар 

фолклори тоҷик маҳсуб меёбад.Номи шоири қарни ХV1 низ ҳаст). 

Диёри Турсунзода -- номи нашрияи мақомоти маҳаллии ҳокимияти 

давлатии шаҳри Турсунзода мебошад. Турсунзода – шоири маъруфи 

Тоҷикистон, Дорандаи чандин Ҷоизаҳои Иттиҳоди Шӯравӣ ва 

баналмилалӣ, Қаҳрамони Тоҷикистон. 

Паёми Сино - унвони маҷаллаи тиббӣ мебошад. Номи мутафаккири 

бузурги халқи тоҷик, табиб ва файласуфи маъруфи Шарқ Абуалӣ Ибн 

Сино дар унвони маҷалла омадааст. 

 Номҳои ашхос дар номсозии воситаҳои ахбор аз унсурҳои муҳим 

маҳсуб меёбанд. Далолати номи расонаи ахбор ба номи шахс ҷанбаҳои 

иқтисодӣ, идеологӣ, фарҳангӣ, миллӣ ва таърихӣ дошта, бо мақсади 

ҷалби хонанда ба нашрия, ишора ба мазмуну муҳтавои расона ва ифодаи 

рисолати он ба кор бурда мешавад.  

3.3.6. Истилоҳоти ҷамъиятӣ – сиёсӣ дар таркиби  гемеронимҳои 

Тоҷикистон 

     Тавре ёдовар шудем, воситаҳои ахбори омма набзи ҷомеаро инъикос 

намуда, бо равандҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ алоқаманданд. Ба мўҷиби бо 

ҳаёти сиёсӣ-иҷтимоӣ алоқаманд будани воситаҳои иттилоот дар 

номгузории расонаҳо истилоҳоти ҷамъиятӣ - сиёсӣ нақши назаррас 

доранд. Давлати Шӯравӣ ба идеологияи якаҳизбӣ муттако буда, 

расонаҳои иттилоотии он давра дар доираи сиёсати ҳизби коммунистӣ 

фаъолият менамуданд.  

Муҳаққиқи маъруфи таърихи журналистикаи тоҷик, профессор 

И.Усмонов оид ба ҳизбияти матбуот менависад: «Ғояи таблиғ кардан 

мақсади азалии дастгоҳи идеологӣ буду ҳаст. Мо бояд дар хотир дошта 

бошем, ки мафҳумҳо дер ё зуд ба шакли истилоҳ пайдо мешаванд. Масалан, 
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истилоҳи идеологӣ шояд аввалҳои қарни Х1Х истифода шуда бошад, аммо 

маънои вай аз айёме, ки ҷомеаи инсонӣ ба вуҷуд омад, ҳасту инкишоф 

меёбад. Пас, мақсади таблиғ кардан, низ аз ҳамон вақт будааст. Дар 

журналистика таблиғ вазифа ва мақсади ноширро ифода мекунад. Ношир 

чӣ мехоҳад, барои чӣ ВАОТ –и мазкурро ба вуҷуд овардааст, ин вазифаи 

ниҳоии таблиғ аст. Дар мақсади идеологӣ таблиғ роҳи рӯпӯшшудаи ҳосил 

кардани ҳадафи сиёсӣ аст ва моҳияти онро дарк кардан на ҳамеша осон аст» 

[123, 37].  

 Чун асосҳои сиёсати ҳизб ба забони русӣ коркард шуда буданд, 

номи аксари расонаҳои ахбори даврони шӯравӣ дар таъсири забони русӣ 

пайдо шуда буданд ва тавассути ВАО истилоҳоти гуногуни сиёсию 

иҷтимоӣ дар забони тоҷикӣ истеъмол мешуданд.  

Яке аз чунин истилоҳоти серистеъмоли вақт «болшевик» буд. 

Болшевик истилоҳи сиёсиест, ки ба таърихи Ҳизби Коммунистии 

Иттиҳоди Шӯравӣ алоқаманд аст. Болшевик унвони фраксияе дар дохили 

РСДРП ба ҳисоб мерафт, ки дар ғалабаи Инқилоби Октябр ва барқарор 

сохтани давлати Шӯравӣ нақши ҳалкунанда бозид. Бинобар ин, то солҳои 

сиюм чун истилоҳи сиёсӣ ва таблиғотӣ мавриди корбурд қарор гирифта, 

дар номсозии гемеронимия низ нақши муайян дошт. Дар таърихи матбуот 

рӯзномае бо номи « Болшевики Тоҷикистон» маълум аст. 

 Сипас ҷойи болшевикро истилоҳи «коммунист» гирифт. 

«Коммунисти Тоҷикистон» - унвони маҷаллаи ҳизби коммунистии 

Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт. Рӯзномаи русии «Коммунист 

Таджикистана» низ бо ин истилоҳ номгузорӣ шуда буд. «Коммунисти 

Шуғнон» - чунин унвон дошт рӯзномаи ноҳиявии Шуғнон ва чанде аз 

рӯзномаҳои маҳаллӣ низ дар номашон вожаи «коммунист» (Коммунисти 

Ёвон) доштанд. 

 Вожаи «сурх» бар ивази «красный»-и руси дар забони тоҷикӣ 

тобиши сиёсӣ пайдо намуд. Дар забони русӣ вожаҳои «красный» ва 
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«белый» солҳои аввали Инқилоб тобиши синфию сиёсӣ пайдо намуда, 

таҳти белый, белогвардейцы аксулинқилобиёнро дар назар медоштанд, 

красный ва красноармейцы онҳое дар назар дошта мешуданд, ки аз 

музаффариятҳои инқилоб дифоъ мекарданд. Дар робита ба ҳамин 

самтгирӣ рӯзномаҳо низ номгузорӣ шудаанд: Тоҷикистони Сурх, Шарқи 

сурх, Бадахшони Сурх ва м.и. Баъдан, дар рӯзномаҳои Тоҷикистони Сурх 

ва Бадахшони Сурх ин калима ба истилоҳи Советӣ иваз карда шуд. 

 Истилоҳи Советӣ бо сохти давлатдории Иттиҳоди Шӯравӣ 

иртибот дошт. Ин вожа низ яке аз ҷузъҳои номҳои нашрияҳои даврии он 

замон қарор мегирифт: Тоҷикистони Советӣ, Мактаби Советӣ, 

Қаротегини советӣ, Рушони Советӣ, Бадахшони Советӣ ва ғайра. Ҳоло ба 

ҷойи истилоҳи советӣ бештар вожаи шӯравӣ корбурди васеъ пайдо 

кардааст. 

  Истилоҳи «инқилоб» дар солҳои бистуму сиюм дар адабиёти 

публитсистии тоҷик корбурди васеъ дошта буд. Дар номсозии воситаҳои 

нашрӣ низ нақши муайяне доштааст: Шуълаи инқилоб, Инқилоб барин 

нашрияҳо маълум будаанд.  

 Дар даврони Истиқлол ҳам истилоҳоти иҷтимоӣ ва сиёсӣ дар 

номгузорӣ нақши муайян дошта, аз тобиши идеологӣ то андозае орӣ 

мебошанд: 

Ҷумҳурият - нашрияи расмии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

Миллат – ҳафтаномаи ҷамъиятӣ – сиёсӣ. 

Ваҳдат – ҳафтаномаи ҷамъиятӣ – сиёсии Шӯрои марказии ҳаракати 

Ваҳдати Миллӣ. 

 Инчунин, номи ҳафтаномаҳо, маҷаллаҳо низ аз истилоҳоти 

иҷтимоӣ ва сиёсӣ шакл гирифтааст; Ҷомеъа, Давлат ва ҳуқуқ, Зан ва 

интихобот, Меҳнат ва рушди иҷтимоӣ, Қонуният, Сиёсат ва ҷомеъа, 

Сотсиализм: назария ва амалия, Файзи истиқлол, Ватан ва ғ. 
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 Истилоҳу вожаҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ ҷузъи асосии гемеронимияро 

дар забонҳои гуногун ташкил медиҳанд. Дар замони яккаҳизбӣ 

истилоҳоти сиёсӣ такрор ба такрор дар номгузории ВАО корбаст 

мешуданд, ки хусусияти идеологӣ доштанд. Дар даврони Истиқлолият 

истилоҳот бештар хусусияти умумӣ дошта, тобиши идеологии 

камрангтаре доранд. 

     3.3.7. Вожаҳои калидӣ дар гемеронимия 

 Маъмулан, дар таркиби номҳои нашрияҳо ва расонаҳо вожаҳои 

калидие корбаст мешаванд, ки моҳияти нашрияро мушаххас сохта, дорои 

тобиши маъноии нав мегарданд. Дар таркиби номҳои расонаву 

нашрияҳои Тоҷикистон вожаҳои муайяне такрор мешаванд, ки рисолат ва 

вазифаи нашрияро муайян менамоянд. 

Вожаи «овоз» дар солҳои бистум ба арсаи матбуот дохил шуда, 

маънои муаррифӣ сохтан, аз худ дарак додани халқ, қобилияти ҳифзи 

ҳуқуқи маънавии халқро ифода мекард.  

 Яке аз нахустн рӯзномаҳои тоҷикӣ «Овози тоҷики камбағал» баъдан 

ба «Овози тоҷик» табдил ёфт, ки он дар Самарқанд чоп мешуд. Инчунин, 

рӯзномаи «Овози Шарқ» дар шаҳри Душанбе соли 1924 чоп шуд. «Овози 

тоҷик» имрӯз номи яке аз шабакаҳои радиои Тоҷикистон буда, дар 

Тошканд ба ҳамин ном ҳоло низ рӯзнома нашр мешавад. Дар пайравӣ ба 

ин номҳо «Овози Ғончӣ» номгузорӣ шуд. Нашрияи русии «Голос 

Таджикистана» ва нашрияи узбекии «Халқ  овози» низ дар ҳамин  радиф 

ном гирифтааст. «Овози рӯз» рӯзномаи ноҳиявии ноҳияи Айнӣ аст. 

Садо: дар фарҳангномаҳо ба маънии савт, овоз; акси садо овозе, ки 

аз инъикоси овоз дар кӯҳ ё ҷои дигар пайдо шуда дубора ба гӯш мерасад; 

садои по, шарфаи по; садои баромадан овоз шунида шудан; садо додан а) 

овоз баровардан, ба ҷеғи касе ҷавоб гардондан; б) шунида шудан; садо 

кардан ҷеғ задан. II маҷ. радио; садову симо радио ва телевизион 
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Вожаи мазкур низ то андозае тобиши нави маъноӣ гирифтааст. 

Маъмулан калимаи «садо» дар таркиби шабакаҳои радио меояд. Вале 

солҳои охир ин вожа дар таркиби нашрияҳо низ омада. Ба инъикоси 

фикру андешаи мардум далолат мекунад. 

Садои мардум – нашрияи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ 

Садои Конибодом – нашрияи Мақомоти маҳаллии ичроияи ноҳияи 

Конибодом; 

Садои Душанбе -- номи шабакаи радиои марказӣ; 

Садои коргар – номи нашрияи ҷамъиятӣ – сиёсӣ. 

Субҳ: Калимаи «субҳ» чунин шарх дар фархангхо ёфтааст:1. вақти 

сафед шудани рӯз, бомдод, сапедадам; субҳ то шом аз дамидани сапеда то 

фурӯ нишастани торикӣ, тамоми рӯз. 2. маҷ. оғоз, ибтидо, аввали 

саршавии чизе, субҳимурод, субҳи умед, субҳи шодӣ; субҳи содиқ пурра 

дамидани сапедаи саҳарӣ; муқоб. субҳи козиб, ки нимаравшании пеш аз 

дамидани сапедаи ҳақиқист [127]  

Субҳи дониш – нашрияи донишгоҳӣ 

Субҳи меҳнат – нашрияи ҷамъиятӣ 

Субҳи Ёвон – нашрияи ноҳиявӣ 

Субҳи Шаҳртуз – нашрияи ноҳиявӣ. 

Сухан: гап, калом, гуфтор; сухани бемаънӣ сухани бемағз; сухани 

обдор гапи таъсирбахш, гапи фасеҳу балеғ; сухани охирин а) сухани баъди 

ҳамаи гапҳо гуфтаи касе; б) сухани баъди музокира ва фикррониҳо 

эродкардаи соҳиби маърӯза; сухани подарҳаво (ҳавоӣ) гапи беасос, гапи 

бедалелу субут; сухани сарбаста гапи мубҳам ва муғлақ, гапи 

муаммоомез;сухани талх гапи нешдор, гапи ногувор; сухани сахт, гапи 

тезу тунд, гапи сахт таъсиркунанда; сухани ширин, гапи дилнишин, гапи 

бо мулоимат гуфташуда, гапи нағзу форам; ба сухан баромадан дар 

маҷлис ё ҷамъомаде баромада гап задан; сухани касеро буридан, гуфтори 

касеро қатъ кардан, ба охир расонидани сухани касе, фурсат надода ба гап 
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даромадан; сухани касеро гардондан илтимоси касеро рад кардан; сухан 

гирифтан ба сухангӯӣ дар маҷлис иҷоза хостан; ба сухан даромадан, гап 

сар кардан; ба сухани касе даромадан ба гуфтаи касе итоат кардан, гапи 

касеро кабул ва иҷро кардан; гапдаро будан; сухани касеро аз даҳонаш 

гирифтан сухани касеро бурида худ ба гап даромадан, сухани касе тамом 

нашуда ба гап даромадан; сухан додан дар маҷлисе ба касе навбати 

суханронӣ додан; доди сухан додан бо маҳорати баланд сухан гуфтан, хеле 

фасеҳу маънодор гап задан; сухани касеро ба замин задан (андохтан, 

мондан) ба гапи касе эътибор надодан, гуфтаи касеро ба инобат 

нагирифтан; сухан кардан гап задан; сухан кушодан дар бораи чизе гап 

сар кардан, аввалин шуда дар масъалае гап ба миён овардан; аз сухан 

мондан гап зада натавонистан (мас., одами бемор дар ҳолати назъ); сухан 

ба (дар) даҳон мондан гапи касе ногуфта, нотамом мондан; ба сухани касе 

лаб мондан гапи касеро тасдиқ ва таъкид кардан, гуфтаи касеро қувват 

додан; сухан ба миён овардан дар бораи масъалае гап кушодан; сухан 

пурсидан (хостан) барои суханронӣ дар маҷлисе иҷозат талабидан; сухан 

рафтан дар бораи чизе зикр ёфтани чизе, гап сар шудан дар бораи чизе; 

сухан рондан гап задан; сухани касеро шика- стан гапи касеро рад кардан, 

гуфтаи касеро қабул накардан; ба сухан (гап) ҷома пӯшондан бо обу ранг 

гап задан, гаперо бо алфози пуртумтароқ ифода кардан, муболиға ба кор 

бурдан [127, 486)] 

Сухан –номи  нашрия; 

Сухани халқ – номи нашрия; 

Нерӯи сухан – номи нашрия. 

Паём: Вожаи «паём» дар фарҳанг чунин шарҳ ёфтааст:1. пайғом, 

хабар, рисолат. 2. салом, дуруд, таҳният, муборакбодӣ; орзуи нек кардан 

бар касе; муроҷиат; паём бурдан салом расонидан, пайғоми касеро ба касе 

бурда расондан (даҳонӣ ё хаттӣ); паём гуфтан салом расонидан; паём 

додан хабар додан, хабар расондан; паём овардан (ра- сондан) хабар 
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овардан; таҳнияти касеро ра- сонидан; салом гуфтан (аз номи касе); паём 

фиристодан хабар фиристодан. [126,54]. 

 Дар «Донишномаи Фарҳанги рӯзноманигорӣ» Паём чунин шарҳ 

ёфтааст: «Паём – нашрияест, ки одатан шакли начандон калон дошта, аз 

ҷониби ин ё он ташкилот ва ё муассисаи илмиву таълимӣ интишор 

мешавад. Масалан, Паёми Донишгоҳи миллӣ, ё Вестник Московского 

университета [76, 225]. 

Паёми Тоҷикобод – нашрияи ноҳиявӣ; 

Паёми Истаравшан – нашрияи шаҳрӣ; 

Паёми Душанбе – нашрияи шаҳри Душанбе; 

Паёми Донишгоҳимиллӣ – нашрияи илмӣ. 

      Ахбор:  

1. ҷ. хабар;  ахбор, хабардиҳандагон, хабарнигорон; воситаҳои ахбори 

умум ниг. восита; ахбор гирифтан хабар гирифтан, бохабар шудан.  

2. барномаи хабарҳои тоза дар бораи вазъияти рӯз, ки аз радио, 

телевизион ва дигар воситаҳо пахш ва нашр мегардад: ахбори варзишӣ, 

ахбори рӯз, ахбори сиёсӣ; ахбор додан а) хабар додан, бохабар кардан; б) 

шунавонидани хабарҳои тоза,пахши ахбор ба воситаи радио ва 

телевизион. 3. д. ҳадис ва ривоятҳое, ки аз Муҳаммади пайғамбар (с) ва 

саҳобаҳои ӯ нақл шудааст  [123, 124]. Ахбори Академияи Илмҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 

Оина:1. шишаи пушташ сирдавонда, ки сурати чизҳоро дар худ акс 

мекунад, миръот. 2. гуфт. шиша. 3. гуфт., тиреза. 4. адш., маҷ. дил, қалб. 

5. адш., маҷ. дили соф; оинаи гетинамой асот. оинаи Искандарӣ, оинаи 

ҷаҳоннамо; оинаи ёд киноя аз хотира; оинаи нилгун телевизор; оинаи 

огоҳӣ киноя аз ақлу шуур; оинаи ховар киноя аз хуршед. II آпораҳои оҳан, 

ки ҷанговарон ба мақсади дифоъ дар пушт, сари синаваронҳо насб 

мекарданд ва онро чоройна низ меномиданд. III ҳол, сурат, маврид; ҳар 

оина ба ҳар ҳол, дар ҳар сурат [126].   
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Оинаи Рашт; 

Оинаи зиндагӣ. 

Нур: 1. рӯшноӣ, равшанӣ, зиё (-и офтоб, си- тора, чароғ, оташ ва ғ.). 

2. шуоъ: нурҳои ултрабунафш. 3. фурӯғ, тобиш, дурахшиш (-и чашм) ба 

тарзи истиора: нури дониш, нури илм, нури маърифат; нур аз чашм (дида) 

рафтан хира шудани чашм, заиф ва беқувват шудани биноӣ; нур бахшидан 

а) равшанӣ додан, равшан кардан; б) кин. ҳузуру ҳаловат бахшидан; нур 

додан равшанӣ додан, равшан кардан (мас. ба воситаи қувваи барқ); нур 

по- шидан дурахшидан; нур фишондан равшанӣ додан, фурӯзон кардан; 

◊нурболоинурнуранало нур, боз беҳтар; нури дида (чашм) фарзанди азиз; 

нури дида, тоҷи сар дар мавриди ниҳояти сарфарозӣ ва хурсандӣ аз 

омадани одами азиз ва мӯҳтарам гуфта мешавад [126]. 

Нури зиндагӣ; 

Нури Норак; 

Нури Роғун; 

Нури Нуробод. 

Нигоҳ: чашмандозӣ барои дидан, нигариш; дид, назар; нигоҳи беҷо 

назари бад; нигоҳи гарм нигариши меҳромез; нигоҳи дуздида назари 

пинҳонӣ; нигоҳи маънидор нигоҳе, ки бо он матлабе ифода меёбад; 

нигоҳи пурсиш нигоҳи суоломез; нигоҳи ҳайрат ҳайратомезона 

нигаристан ба касе (чизе); нигоҳ доштан; а) ба таҳти назар гирифтан, 

боздошт кардан; б) гирифта мондан, андармон кардан; в) ҳифз кардан, 

маҳфуз доштан; г) боздоштан, пеши чизеро гирифтан, мутаваққиф сохтан; 

гов (мурғ) нигоҳ доштан гов (мурғ) парвариш кардан, нигоҳубин намудан; 

худро вазнин нигоҳ доштан батамкин будан; тартиб нигоҳ доштан ба 

тартиб риоя кардан; ятим нигоҳ доштан касеро барои хизматгорӣ 

гирифтан; нигоҳ кардан а) назар кардан, нигаристан; б) рӯ ба чизе 

овардан, ру ба ҷониби чизе кардан; в) эътибор додан, назорат кардан, 

муроқибат кардан; г) муносибат кардан; нигоҳ карда истодан а) якзайл 
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чашм дӯхтан, беист нигаристан; б) мунтазир шудан; ба дасти касе нигоҳ 

карда мондан дастнигар шудан, мӯҳтоҷ будан ба ёрии касе; нигоҳ 

накардан а) назар наандохтан; б) вобаста набудан, марбут набудан; нигоҳ 

карда нишастан мунтазир шудан; бо як чашм нигоҳ кардан як хел 

муносибат кардан; нигоҳ карда мондан мавқуф ба чизе будан; нигоҳ 

карда... а) аз рӯи..., вобаста ба..., ҳаминро ба назар гирифта... б) ба 

ҷониби..., рӯ ба... ба ман нигоҳ кун! ба гапи ман гӯш деҳ! нигоҳ карда 

истодан... чанд муддат таҳти назар гирифтан  [126]. 

Нигоҳ; 

Нигоҳи сеюм. 

Набз: задани (ҷунбиши) раги шараёни инсон ва ҳайвон, ки ба 

тапиши дил вобаста аст; набзи касеро санҷидан (дидан) ламс кардани 

маҳалли набзи касе (мас., раги ҷунбандаи банди дастро бо ангуштон ё ба 

воситаи асбоб бо мақсади муайян кардани фишори хуни ӯ); набз аз задан 

мондан аз ҷунбиш мондани набз; мурдан; 

набзисайёравазъиятисиёсиюиқтисодӣ ва фарҳангии ҷаҳон  [123]. 

Набзи Файзобод; 

Набзи Деваштич; 

Набзи Зиндагӣ. 

Навид:  мужда, хабари хуш; ваъда 

Навиди Балҷувон; 

Навиди дустӣ. 

Чашма:1. обе, ки бо роҳи табиӣ аз зери замин ҷӯшида мебарояд, ҷои 

ҷӯшида баромадани об аз зери замин; чашмаи маъданӣ чашмаи оби 

маъдан; чашмаи ҳайвон д. мувофиқи таълимоти дини ислом чашмаи 

афсонавиест, ки Ҳазрати Хизр аз оби он нӯшида, умри абадӣ ёфтааст, 

чашмаи ҳаёт, чашмаи Хизр; чашма барин ҷӯшида баромадан фаровон 

ҷорӣ шудан. 2. маҷ. манбаъ, саргаҳ, ҷои пайдоиши чизе.[126].  

Чашмаи меҳр; 
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Чашма ҳаёт; 

Чашма. 

Ганҷ: 1. тиллову нуқра ва ҷавоҳироти мавҷуд ё дар зери хок 

пинҳонкарда. 2. хазина, махзан, ганҷина; ганҷи ниҳон хазинаи махфӣ, 

дафина; ганҷи ноёб дурру гавҳари нодир; панҷ ганҷ киноя аз «Хамса»- и 

Низомии Ганҷавӣ; ганҷ кушодан боигарӣ кашф кардан; дари ганҷ 

кушодан киноя аз соҳиби ганҷ шудан, ганҷ ба даст овардан; аз сухан ганҷу 

гуҳар рехтан пурмаънӣ сухан кардан; ганҷи Қорун хазинаи пурсарвати 

афсонавӣ, ки ба Қорун тааллуқ дошта, бинобар хасисиаш ӯро замин бо 

ганҷаш фурӯ бурдааст; ганҷ дар вайрона а) симу зар ва чизи хубу 

гаронбаҳо дар ҷои назарногир ҳам буда метавонад; б) одамони донову 

зебо аз хонадони бечораву бенаво ҳам мебароянд.[126]. 

Ганчина; 

Ганиҷ ороста; 

Ганҷи забон, 

Ҳақиқат: 1. ростӣ, дурустӣ. 2. асли ҳар чиз, моҳият. 3. воқеият; 

ҳақиқати таърихӣ он чи дар таърих рӯй додааст; дар ҳақиқат аз рӯи ростӣ 

ва дурустӣ [123].  

Ҳақиқат Кӯлоб; 

Ҳақиқати Ленинобод; 

Ҳақиқати Суғд; 

Ҳақиқати Ховалинг; 

Ҳақиқати Ҷиликӯл. 

     3.3.8. Корбурди вожаҳои соҳавӣ. 

 Матбуоти соҳавӣ як бахши муҳимми матбуоти ҳар як кишвар аст. 

Инъкоси мушкилоти соҳаи муайян вазифаи расонахои соҳавӣ ба шумор 

меравад. Номҳои нашрияҳои соҳавӣ ба соҳаи муайян алокаманданд. Аз 

ин рӯ истифодаи истилоҳоти соҳаҳои гуногун дар таркиби номи нашрияхо 

як амри зарурист. Дар гемеронимияи соҳавии Тоҷикистон мушкилоти 
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соҳаҳои маориф, фарҳанг, тандурустӣ, ҳифзи ҳуқук, риояи қонун, бахши 

иқтисодӣ, андоз, буҷет, саноат, сохтмон, нақлиёт, гумрук, ҳифзи сарҳад, 

баланд бардоштани қобилияти дифоии мамлакат инъикос меёбад. 

Вожаҳои марбути соҳаҳои гуногун метавонанд ба сифати номи муайян 

оянд, ё чун ҷузъи ибораи номӣ метавонанд дар номсозӣ иштирок кунанд. 

Дар зер гурӯҳҳои маъноии чунин калимаҳоро аз назар мегузаронем. 

• вожагони соҳаи нақлиёт: нақлиёт,авто-плюс, авто и запчасть; 

• вожагони соҳаи дорусозӣ: доруворӣ, аптека,дарду дармон,даво, 

формакология; 

вожагони соҳаи варзиш: варзиш, спорт, гол, футбол; 

• вожагони соҳаи тиҷорат: бозор,бозоргон, бизнесмен, 

недвижимости, тоҷвар; 

• вожагони соҳаи сохтмон: бинокор, меъмор; 

• вожагони соҳаи маъданшиносӣ: ганҷ, кӯҳкан; 

• вожагони соҳаи тандурустӣ: ёрии таъҷилӣ, нигоҳдории 

тандурустӣ, ҷарроҳӣ, педиатрия,гатроэнтрология, 

здравохранение, модар ва кӯдак, шавқат, шифобахш. 

• вожагони соҳаи ҳифзи қонун: қонун,инсон, 

ҷомеа,ҷиноят,давлат, ҳуқуқ;ҳуқуқи инсон; 

• вожагони соҳаи иқтисод ва бонкдорӣ: иқтисод, бонк,бонки 

миллӣ, комерция, боҷ, хироҷ.бонкдорӣ; 

• вожагони соҳаи мудофиа: сарҳадчӣ, муҳофиз, сипар; 

• вожагони соҳаи экология: табиат, ҳаёт, набзи табиат, ҳифзи 

табиат,муҳит. 

• вожагони соҳаи обу ободонӣ: об, обрасонӣ; 

• вожагони соҳаи байторӣ: ветернария; 

• вожагони соҳаи гумрук ва андоз: гумру, боҷу хироҷ; 

• вожагони соҳаи кишоварзӣ: кишоварз, кишоварзӣ ва ҳифзи 

табиат,комплекси агросаноатӣ; 
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• вожагони соҳаи фарҳанг: фарҳанг, ҳунар, санъат, адабиёт, 

мусиқӣ; 

• вожагони соҳаи маориф: маориф, мактаб, тарбия, омузгор, 

таълим, методика, психология, педагогика, дониш, маърифат. 

• вожагони соҳаи энергетика ва саноат: энергетика, саноат. 

 

 

        3.4. Таҳаввулот дар номгузории ВАО 

Номҳои гемеронимӣ дар заминаи вожањои умумиистеъмолӣ шакл 

мегирад.Гемеронимҳо дар канори фазои ономастикӣ ҷой гирифтаанд ва 

дар натиҷаи гузариши исмҳои гуногуни ҷинс ба категорияи исмҳои хос 

ташаккул меёбанд. Исмҳои хоси тоза пайдошуда ба фаҳму дарки хонанда 

ва шунаванда наздиканд. Номҳо метавонанд гурӯҳ, синф, ё категорияи 

ашёро таъйину ташхис кунанд ва ё чизи муайянро ба тариқи мушаххас ё 

дар қаринаи додашуда ифода намоянд. Номҳо, ҳамчунин, дар самту 

соҳаҳои гуногуни фаъолият низ истифода мегарданд ( номҳои муваққатӣ, 

фазои номҳо). «Ном барои объекти муайяну мушаххас исми хос ва номе, 

кибарои синфу гурӯҳи объектҳо ифода мешавад, исми ҷинс номида 

мешавад» [106]. 

 Маълум аст, ки дар таркиби исмҳои гемеронимӣ воҳидҳои луғавии 

тобиши сиёсӣ ва иҷтимоӣ дошта фаровон корбаст мешаванд. Агар аз ин 

нуқтаи назар тавре таъкид кардем, ташаккул ва вижагии гемеронимияи 

Тоҷикистонро метавон аз рӯйи ду давраи он таҳлил кард, ки аз ҷиҳати 

фарогирии воҳидҳои луғавӣ аз ҳамдигар тафовут доранд. Дар замони 

Шуравӣ гемеронимия бештар набзи он давраро инъикос мекард ва 

таъсири забони русӣ дар ташаккули номи ВАО назаррас буд. Аз назари 

прагматикӣ аломат, таъйинот, объект, раванд, даъват ва монанди инҳо 

мазмунҳоеро ифода мекарданд. Масалан, яке аз рузномҳои ноҳиявии он 
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давра «Ба пеш» номгузорӣ шуда буд, ки тарҷумаи тоҷикии ифодаи русии 

«Вперёд» мебошад ва даъватро ифода мекард.  

 Дар давраи дуюм – давраи соњибистиќлоли  кишвар луғатномаи 

гемеронимия васеъ гардида, дар номгузории ВАО аз ғановати луғавии 

забони тоҷикӣ истифодаи васеъ сурат гирифт. Бархе аз воҳидҳои луғавӣ, 

ки дар забони адабӣ камистемол буданд, тавассути номи нашрияҳои ба 

истеъмоли ҷорӣ дохил шуданд. Ҳангоми номгузорӣ намудани рӯзнома ва 

ҳафтаномаҳои замони нав ном ва рисолати он ба ҳам алоқаманд буданд. 

Гурўҳи вожаҳое, ки номи нашрияро ташкил додаанд, моҳияти 

бисёрмаъноӣ дошта, дар яке аз маъноҳои худ ба вазифа ва муҳтавои 

нашрия мувофиқат мекарданд. 

  Дар бораи шумораи аввали ҳафтаномаи «Озодагон» Номи 

рӯзномаи «Озодагон» бо важаи озода робита дошта, чунин маъниҳоро 

ифода намудааст: 1. тоза, покиза, ороставу пероста. 2. Таърихи асил ва 

наҷиб, ҷавонмард; озодагон кит. эрониёни қадим, яке аз номҳои тоҷикон  

[126] 

Фарҳанги сиёсӣ яке аз ҷузъиёти муҳимми механизми ташаккули 

ҷаҳонбинии шахсият дар системаи нави муносибатҳои ҷамъиятӣ ба 

шумор меравад. 

Худшиносӣ муҳимтарин василаву ускунаи аз сар бадар кардани 

мафкураи ғуломонаву бегонапарастона аст. 

Фарҳанги сиёсӣ унсурҳо ва хусусиятҳои зеринро фаро мегирад: 

• андешаи миллӣ; 

• ифтихори миллӣ; 

• ваҳдату ризоият; 

• сабру таҳаммул; 

• зиракии сиёсӣ; 

• ғояҳо ва арзишҳои миллӣ; 

• ватандӯстиву ватанпарастӣ; 
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• маърифати ҳуқуқӣ, ахлоқӣ, шаҳрвандӣ; 

• худогоҳию ҳусни тадбир.»   [122,264-265].  

Интихоби ном барои нашрия фаъолияти дастаҷамъист. Ном бояд 

ҳадафи матолиби рӯзномаро дар бар гирад. Баъзан номи нашрия аз вожае 

таркиб ёфтааст, ки дар забон хусусияти умумиистеъмолӣ надорад ва 

маънии онро на ҳама мефаҳманд. Ҳафтаномаи «Фараж» аз қабили ҳамин 

гуна нашрияҳост. «Фараж» рустаниест, дар ҷойҳои дур ва нообод мерӯяд, 

маззааш талх аст, вале хусусияти табобатӣ дошта, барои шифо бахшидани 

баъзе бемориҳо, аз ҷумла дарди шикам истифода бурда мешавад.  

 «Анбоз» аз вожаи дар забон хусусияти умумиистеъмолӣ надошта 

рӯидааст. Калимаи мазкур дар луғатҳо шарҳ ёфтааст: рафиқ ,шарик, 

ҳамдам, ҳамроҳ, ҳамнишин, ҳамроз 

«Бону» ҷаридае моҳи марти соли 1991 барои занон таъсис ёфта буд. 

Вожаи бону дар забони тоҷикӣ бар ивази зан истеъмол мешуд, ки хоси 

услуби адабӣ – китобатӣ буд  [123,251]. 

 «Мино» номи ҷаридаест, ки соли 2010 таъсис ёфтааст. Ин нашрия 

низ барои занҳост. Вожаи «мино», ки ба сифати номи ҷарида интихоб 

гардидааст, дар луғатҳо ба маъниҳои гуногун шарҳ ёфтааст: 

1.обгина,шиша,обгинаи рангин, ки рӯи онро бо тилло ва нуқра наққошӣ 

мекунанд. 2.кабуд, осмонранг, сабзранг, киноя аз осмони кабуд. Маънои 

дигар: манораи баланди чароғдор, ки барои ба киштиҳо нишон додани 

роҳи бехатар дар соҳили баҳр устувор мешавад[123,680]. 

 Сардабир дар шумора аввал вазифа ва рисолати нашрияро чунин 

баён намудааст, ки ба муҳтавои номи он низ далолат мекунад: «Ба хотири 

он ки мардҳо аз ниёзу тақозои модар, хоҳар духтарони хеш чашми таваҷҷуҳ 

напӯшид бошанд ва ба шахсияту ҳайсияти бону эҳтирому эътироф варзанд, 

мо хостаҳои занонро аввалтар аз куллиёту ҷузъиёти дигари ҷомеа 

гузоштаем. Зеро ҷомеаи фардое, ки тақдири миллату миҳанро ба тавони 

тафаккури ӯ хоҳем супурд, маҳз дар домани зани имрӯз парвариш меёбад. 
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Бояд андешид, ки имрӯз зани тоҷик чӣ рӯзгору афкоре дорад ва фардо чӣ гуна 

ворисро метавон аз ӯ интизор буд. Ва тасмими мо бар он аст, ки масоили 

занонро чун як бахши масоили ҷомеа баррасӣ намоем ва ҳамзамон раванди 

ҳаводиси иқтисодию сиёсӣ иллати мушкилоти ҷомеаро дар таъсири он ба 

рӯзгори зан, модар ва насли ояндасоз ҷӯё шавем. Зеро ҳар ҷабру зарбае . ки ба 

сари замон меояд, дарду ранҷи онро қабл аз ҳама модарон эҳсос ва таҳаммул 

менамоянд. Аммо ҷомеа (ғолибан мардҳо) ба мушкилоти занон бештар 

нигоҳи беэътиётонаву сатҳӣ доранд ва ин дар ҳолест, ки бидуни баррасии 

масоили рӯзгори бонувон хонавода наметавон дар бунёди ҷомеа шоиста 

муваффақ шуд» [123, 263].  

Ҳафтаномаи «Парвин» барои кӯдакон ва наврасон ба забони тоҷикӣ 

5 октябри соли 2003 рӯи чоп омадааст. Калимаи «парвин» дар луғатҳо ба 

маъниҳои гуногун шарҳ ёфтааст: 1.номи чанд ситорае,ки дар як ҷо ҷамъ 

шудааст ва ба бурҷи савр дохил мешавад: 2.оби дида, дандон (киноя) [125, 

602]. 

«Пайванд» моҳноме буд, ки моҳи январи соли 1991 таҳти шиори «Мо 

барои васл кардан омадем» аз чоп баромадааст. Ҳадафи «Пайванд» аз он 

иборат буд, ки «сафҳати хешро ба мероси фарҳангии гузашта ба адабиёт 

ва ҳунари муосир ва шеърҳо ва навиштаҳои қаламбадастони имрӯзаи 

Эрон, Афғонистон ва ҳамаи онҳое, ки ба хати форсӣ менависанд ва 

мехоҳанд, ихтисос медиҳад». 

“Посух”. Ҳафтаномаи «Посух» - ро Вазорати матбуот ва ахбори ҶТ 

якҷоя бо Иттиҳоди журналистони кишвар нашр намудааст. Хислати 

рӯзнома хабарию маърифатӣ будааст. Нашрия дар ҳар матлаб дар 

баробари мазмуну мундариҷа ба шакли эҷодии он , санъати баён низ 

аҳамияти хоса медиҳад. Муассисони рӯзнома таъкид кардаанд, ки 

журналистон «ҳамдарди мардум» бошанд ва ба чунин нашрия «ҷомеа ниёз 

дорад» [123,266-267]. Вожаи «посух» хоси услуби адабии китобӣ аст. 
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Ҷаридаи “Сафина” 19 октябри соли 2006 аз чоп баромадааст ва 

худро ба сифати «нашрияи фарҳангию фароғатӣ» муаррифӣ намудааст. 

Ҳамчунин таъкид шудааст, ки «Сафина» сафинаи минбари олимон, 

санъаткорон ва донишҷӯён аст ва мардумро ба ҳамкорӣ даъват 

намудааст»[125, 271]. Воҳиди луғавии «сафина» хоси услуби бадеӣ буда 

дар назму насри классикӣ фаровон ба кор бурда шудааст: 1. киштӣ, 2. 

маҷмӯаи ашъор, баёз, чунг [125,741]. 

 «Сомон» Бо ҷунин ном нашрияи забони форсии тоҷикӣ соли 1991 аз 

чоп баромад. Дар шумораи нахустини он Раиси Бунёди забони тоҷикӣ 

Лоиқ Шералӣ оид ба ҳадафи рӯзнома, аз ҷумла навишта буд: “Аз аввалин 

иқдомоте, ки «Сомон» бояд сомон диҳад, кӯмак ва мусоидат ва чораву 

тадбирҳои татбиқи қонуни забон дар сар то сари ҷумҳурист...” 

  “...дар саҳифаҳои худ аз таърихи забон ва адабиёти форсии тоҷикӣ 

аз адабиёти ҳамзабонону ҳамкешону ҳамрешагонамон маводи фаровон чоп 

кунад. Саргузашту сарнавишти бузургону риҷолҳои таърих, калимаҳову 

вожаҳо, номҳои одамону шаҳру рустову мавзеъҳоро шарҳу тафсир кунад. 

Аз шеваҳо барои ғановатмандии забони адабӣ луғоти сазоворро ба арсаи 

бузурги хидмати ҷомеа бикашад…”  

 “Ба василаи забони ягонаи адабӣ якпорчагии миллатро фароҳам 

оварад»[123,273].”  

Вожаи «сомон» ба услуби китоби навишторӣ мансуб буда ба маънии 

саранҷомӣ сару нуги тартибу интизом ба кор рафтааст: 1. тартиб, 

интизом; ба сомон батартиб, мунтазам, дуруст. 2. молу мулк, дороӣ 

асбобу ускуна. 3. макон, маҳал, ҷой; бо сару сомон батартиб, сариштакор, 

осуда; ба сомон шудан ба назму интизом даромадан, осуда гардидан; бе 

сару сомон шудан а) назму тар- тиби худро гум кардан, бесаришта шудан; 

б) бехонаю ҷой шудан [125,740].  

Ҳафтганҷ. Нашрияест, ки соли 1991 аз чоп баромада буд. Ҳадафи 

нашри ҷарида ва номи онро сардабир шарҳ додааст ва сабаби чунин ном 
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гирифтани он низ маълум мегардад. Инак порчае аз мақолаи сардабири 

«Ҳафтганҷ: «Хонандаи азиз! Албатта, шикастани одатҳои шумо кори 

душвор аст. Шумо одат кардаед, ки аз дӯкон рӯзномаву ҳафтаномаҳои 

бароятон ошно ва муқарариро бигиреду мутолиа кунед. Имрӯз аз рӯи кадом 

хоҳиши номаълум ҳаминлаҳзагӣ «Ҳафтганҷ»-ро низ ба даст гирифтед.Ва 

шояд саволҳои зиёде ба шумо ҳамлавар гардид. Чаро «Ҳафтганҷ»? Чист 

«Ҳафтганҷ»? Чӣ муроду мақсад дорад? Нақшаҳои худро чӣ навъ амалӣ 

карданист? Ба шумо чӣ чизи нав дода метавонад? Кормандону муаллифонаш 

чӣ касонанд? Ва ғайра ва ҳоказо. Мо ӯҳдадорем, ки ба саволҳои Шумо имрӯз 

ва ҳамарӯз ҷавоб диҳем……….. 

 Инак чист «Ҳафтганҷ»? 

«Ҳафтганҷ» тавре гуфтем номи рамзист. Ганҷхои мо зиёданд. Ва 

халқи мо онҳоро дар тӯли таърихи бисёрсолаи худ зарра зарра ҷамъ 

овардааст. Аммо шураи ҳафт сеҳрнок ва муъҷизасоз аст. Ва хушоҳанг низ. 

Ҳафт ганҷ.  

Нахустин ва гаронмоятарин ганҷи дунё инсон аст. Ва пурасрортарин 

низ…. 

Ганҷи дигар шуури инсон аст. Ки бидуни он инсон наметавонист инсон 

бошад ва фарҳангу ҳунар маҳсули ҳаминанд… 

Саёраи замин ганҷи башар, хоки Тоҷикистон ганҷи мост…. 

Ганҷи дигар заҳмати инсонҳоест, ки сипос ба он мегузорем………. 

Ганҷи дигари мо дар ин айём шояд тааҷҷубовар намояд, аммо ин 

некиву сулҳ аст. Бале сулҳу амну осоиш» [123,275]. 

 Инчунин, дар мавриди рақами «ҳафт» овардани чунин маълумоти 

Муҳаммад Юсуфи Мирзо низ ба маврид аст: «Вақте унвони «Ҳафтганҷ» -

ро бори аввал шунидем, хушнуд гардидем. Зеро рақами ҳафт дар олами 

муслимин аз арқоми хуш хосият ба шумор меравад ва ҳамин ҳафтгонаест, 

ки парвардигори тавоно офаридааст, аз як ҷиҳат ба тасодуфӣ набудани 

ҳаёт далолат кунад, аз тарафи дигар собиту ошкор менамояд, ки қудрату 
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санъати беҳамторо дорост ва чӣ тавре дар баёни сифати Худо бузург 

мехонем: Ҳар чӣ хоҳад кард, ҳар чӣ хоҳад мекунад. Аввалин сураи Қуръони 

карим иборат аз ҳафт оят аст ва боз муъҷизаро бубинед, ки дар ҳамин сура 

аз алифбои араб 7 ҳарф намерасад. Ва ин ба қавле ба он муносибат, ки боин 

7 ҳарф дар каломи араб ҳафт сухани зиштро меёбад. Худои мутаол барои 

ҳар як нафари солимақл фарз гардондааст, ки ба 7 чиз имон орад, бовар 

кунад: ба раббаъал ъоламин, ба малоикин, ба китобҳояш, ба расулонаш, ба 

рӯзи қиёмат, ба тақдир ва зинда шудан баъди мурдан. Ҳамчунин дар олами 

ислом ҳар як мубтадию толибилмро фарз аст, ки ба қироъати Қуръон аз 

китоби «Ҳафтяк» огоз намояд...  

 Яъне мо ин ҷо низ охируламр ба рақами 7 бар мехӯрем. Дар як чеҳраи 

одам ду чашму ду гӯшу ду сӯрохие, ки бо онҳо мебинаду мешунаваду нафас 

мегирад ва як сӯрохии дигар, ки бо он мехӯрад., ҷамъ -7. Оё ин мӯъҷиза нест? 

 Худои мутаъол дар каломи мубораки худ мегӯяд: «Мо дар болои шумо 

ҳафт роҳро офаридем ва мо он чизҳое ки офаридем ғофил нестем». 

Агар одам сари андеша фуруд орад, ба тасодуф набудани дунё ва як 

ҳозиру нозир доштанаш бовар мекунад. Боз мешуморем рӯзу ҳафтаро. 

Барои чӣ шашта неву ҳашта неву ҳафта.  

Агар мо як рӯзу ним рӯз намоён нашудани моҳи навро ба ҳисоб гирем, 

давраи ба чашми мо намудоршавиаш 28 рӯз аст. Дар ин давра моҳтоб чахор 

марҳаларо аз сар мегузаронад: аввал чоряк қисми аввал, сипас моҳшаби 

чордаҳ, ки чун табақи зарин намудор мешавад. Чоряки савум, ки боз ҳамин 

28 рӯз тамом шуд, моҳи нав. Дар ин ҷо низ чор марҳаллае вуҷуд дорад,ки 

фосилаи байнашон 7 рӯзӣ аст. Ва ҳамчунин собит аст, ки қабати болои 

Замин назар ба қабати болоии болоии Моҳтоб анвори офтобро ҳафт 

маротиба пурқувваттар боз мегардонад. Ё худ нури офтобро агар аз 

призмаи шафоф, ё ки ба воситаи бухори об гузаронида шавад, ба 7 хел 

ҷилвагар мешавад: сурх, заъфарон, зард, зангор, сабз, кабуд ва савсан. Боз ба 

осмон менигарем. Як маҷмӯаи ситорагоне, ки дар нимкураи Шимолӣ ба 
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шакли қафас асту аз бузургтарин маҷмӯа ба ҳисоб меравад, аз ҷиҳати 

«ҳафтгона» буданашон онҳоро «ҳафтдодарон» меноманд. Зикр намудем, ки 

ҳафта низ аз ҳафт рӯз иборат аст. Ин албатта сабаб дорад. Тибби имрӯзу 

гузаштаи дур тасдиқ кардааст, ки давраи зиддият нишондиҳии узвҳои инсон 

ба ҳафт рӯз баробар меояд. Ва дар одам асосан ҳафт намуди ҳиссиёт мавҷуд 

аст, ки бо ноқисии яке аз онҳо кас худро ноҳинҷор мешуморад. Ин анвои 

ҳафтгона инҳоянд: хаёл кардан, дидан, шунидан,шамидан,чашидан, пай 

бурдан ва алоқаи ҷинсӣ. Пӯсти инсон низ аз ҳафт қабат иборат аст. Банди 

даст низ ҳафт устухон дорад,ки тавассути ин ҳама устухонҳои панҷа ва 

оринҷ амал мекунанд. Устухонҳои кафи инсон низ ҳафтоӣқабур гаи сина аз 

ҳафт ҷуфт иборатва сутунмӯҳраи гардан низ ҳафтоӣ мебошад. Аз ин 

маълум мешавад, ки вуҷуди инсон ба рақами ҳафтганҷ иртибот дорад. Ва 

ин мизони «ҳафтгона» дар ҳаёт як мизони муайян барин хидмат мекунад. 

Ҳатто синне, ки аз он ҳангом ба талаби илм камар баста мешавад, асосан 

аз ҳафтсолагист ва он чӣ ки пеш аз он бошад, фақат барои омодагӣ ба ин 

марҳала аст[123,286-288]. 

Ҷоми Ҷам. Бо чунин ном ҷарида аз моҳи феврали соли 1992 нашр 

мешуд, ки дар шумораи аввал вазифаи нашрия чунин муайян шудааст: 

Оинаи Сикандар Ҷоми Ҷам аст бингар, 

То бар ту арза дорад аҳволи мулки Доро. 

«Мақсади таъсиси Ҷоми Ҷам саҳм гирифтан дар таъмини бедории 

миллӣ, озодии сухан, виҷдон, гуногунақоидӣ, адолати иҷтимоӣ ва 

демократияи воқеист [123]. 

 Аҳли қалами «Ҷоми Ҷам» қатъан тасмим гирифтааст ба худситоӣ 

даст назанад, сафедро сафеду сиёҳро сиёҳ гӯяд ва ҳаргизи ҳаргиз ба чоплусию 

тамаъкорӣ , ниқор гириву ёвагӯӣ роҳ надиҳад. Ва низ сафаҳоти ин ҷаридаи 

озодфикрону ҳақиқатталошон ба ҳеҷ роҳ минбари туҳмату буҳтону 

таҳқиру ба иззати нафси касе расиданҳо бадал нахоҳад гашт. 

Ва боқӣ ба қавли Ҳофизи бузургвор: 
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Диле, ки ғайбнамоясту Ҷоми Ҷам дорад, 

Зи хотаме, ки даме гум шавад, чӣғам дорад.  

Ҷоми Ҷам пиёлаи афсонавии Ҷамшед, ки гӯё аз даруни он тамоми ҷаҳон 

менамудааст[125,786].  

“Меҳргон” номи нашрияест, ки ин вожа солҳои охир дар забон 

корбурди нисбатан васее пайдо намуд.Ҷашни меҳргон солҳои охир дар 

баробари дигар ҷашнҳои миллӣ таҷлил мегардад. 

Фарҳангҳо вожаи меҳргонро чунин ташреҳ кардаанд: 1. рӯзи 

шонздаҳум – рузи меҳри моҳи ҳафтуми шамсӣ, ки эрониёни қадим онро 

муборак шумурда ид мекарданд ва ин рӯзро меҳргон меномиданд. 

Мувофиқи достонҳои қадимӣ рӯзи ҳабс карда шудани Заҳҳок дар кӯҳи 

Дамованд будааст. 2. Тирамоҳ, хазон [125, 685]. 

“Асолат” номи нашрияест. Асолат маънои асилӣ, наҷобат, 

асилзода-ро дорад. Рисолат, рисола, мактуб, нома, хат; сафар, элчигӣ, 

нубавват, пайғамбарӣ. Расулӣ аз тарафи Худо ба бандагон. 

“Сипеҳр” – фалак, чархи фалак, осмон[125,640]. Бо ҳамин ном 

нашрияе чоп мешуд. 

“Сиём”  номи кӯҳест дар Мовароуннаҳр. 

“Ҳидоят” - раҳнамоӣ, роҳи рост нишон додан, роҳбарӣ[108,c.743]. 

“Шаҳриёр” – подшоҳи бузург[125,743]. 

“Меҳвар” 1. Тири асосии чарх, 2.хати рости мавҳум ва тахминӣ, ки 

як сари он ба қутби шимол ва сари дигари он ба қутби ҷанубии замин 

мегузарад ва замин ба даври он мегардад. 

“Марворид” донаи хурд ва дурахшон, сафед ё сафеди сурхтоб, ки 

дар даруни садаф ба вучуд меояд. 2.Амиқ, Оби дида. 

“Найсон” – моҳи ҳафтуми тақвими суриёнӣ, ки ба моҳи апрел 

баробар меояд ва мувофиқи ривоят гӯё аз хатарҳои борони он моҳ ба 

дарунии садаф марворид пайдо мешавад. 

“Нафосат” – нозуклатифӣ, латофат, хубӣ. 
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“Ховар” 1. Самте, ки дар он офтоб ғуруб мекунад, ғарб мағриб. 

2….офтоб тулуъ мекунад, машриқ, шарқ. 

 Номгузории нашрияҳо таҳаввулоти маъноиро аз сар гузаронида, 

бештар ба вожаҳое муроҷиат мекарданд, ки бори маъниҳои жарф, дошта, 

дар забони адабии гузашта ба кор бурда мешуданд. Хонанда яку якбора 

ба маънии амиқи ин номҳо сарфаҳм намерафт. Хадафи нашриҳо тарбияи 

тафаккурест, ки хонандаро ба умқи таъриху фарҳанги миллӣ савқ 

медиҳад. Номгузории геморонимия дар забони тоҷикӣ аз доираи 

номгузории рекламавӣ ва идеологӣ берун баромада, ба чорчӯбаи 

номофарӣ луғатҳои нави дар забон корхӯрда бо ифодаи ҳадафҳои нав 

ворид гардид. Чунин падидаи мусбат дар тақвияти маърифат ва 

худшиносии корбарони воситаҳои ахбор метавонад нақши назаррас 

гузорад. Ба таркиби лексикии номњои ВАО-и даврони Истиқлол 

мафҳумҳое дохил шудаанд, ки моҳияти амиқи таърихию фарҳангӣ дошта, 

ба тақвияти маърифати хонандагон ва бинандагону шунавандагон 

мусоидат мекунанд. Дар номгузории расонаҳои ахбор давраи нав 

мазмунҳои шиору даъват камтар дида мешаванд. Номи нашрия муҳтавои 

мазмуни онро тавассути мафҳумҳои гуногун ифода намуда, завқи 

хонандаи имрӯза ба эътибор гирифта мешавад. 

 Дар давраи нав номи бархе аз нашрияҳое, ки дар ибтидои асри 

гузашта таъсис ёфта, бо сабабҳои гуногун аз нашр боз монданд, бо 

ҳадафҳои гуногун аз нав барқарор шуданд (Зарафшон, Раҳбари дониш, 

Наҷот ва ғ.). 

 

 

      3.5. Қолабҳои нав дар номгузории расонаҳои ахбор 

 Шароити нави иҷтимоӣ ҳамгироии наздики иқтисодӣ ва 

фарҳангиро байни мамалакатҳои гуногуни дунё ба вуҷуд овард. 

Ҷаҳонишавӣ як падидаи рушдёбанда маҳсуб ёфта, тарафҳои мусбат ва 
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манфӣ низ дорад. Дар ин раванд кишварҳои пешрафта ва абарқудрат ба 

кишварҳои дар ҳоли рушд таъсир мерасонанд. Таъсиррасонӣ метавонад 

оқибатҳои мухталифро ба бор орад. Ҳамгироии мамлакатҳо на танҳо дар 

бахши иқтисодӣ, балки дар бахши иттилоотӣ низ таҳким меёбад. Бинобар 

ин, бархе аз истилоҳоти соҳаи воситаҳои ахбори умум моҳияти 

байналмилалӣ пайдо намуда дар номсозии расонаҳои ахбор истифода 

мешаванд. Ин падида дар гемеронимияи забони тоҷикӣ низ дида 

мешавад. Дар поён баъзе аз номҳое, ки бо мафҳумҳои иқтибосӣ шакл 

гирифтаанд, дида мебароем: 

NEWS-навид, навигарӣ, навигариҳо. Дар таркиби номи нашрияҳое, 

ки ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ нашр мешаванд, корбаст шудааст: Имрӯз 

нюс, Эконом news, Tojnews, Симо news. 

Солҳои охир дар забони русӣ ва дигар забонҳо калимаи англисии 

media шуда маънои иттилоот, воситахои иттилооти умумро ифода 

мекунад. 

Дар Тоҷикистон ин ном дар таркиби номи оҷонсҳои иттилоотӣ 

дучор меояд: Памир медиа, Ориёно медиа. 

PRESS «матбуот» Ин калима дар забони русӣ ба маънои матбуот ба 

кор бурда мешавад. Солҳои охир дар номгузории воситаҳои ахбор дар 

забони тоҷикӣ истифода мешавад: Хатлон пресс, Пресс пульс. 

 Дар қолаби сайтҳои интернетӣ номгузорӣ шудани нашрияҳои чопӣ 

мушоҳида мешавад: Донишҷу TJ, Студент TJ, Муҳоҷир TJ, Колеса TJ.  

Маҷаллаҳо ба номи ширкатҳои ҳавопаймоӣ номгузорӣ шудаанд: 

SomonAIR, Tajik AIR. 

Қолабњои нави номҳо ба хотири диққатҷалбунанда баромадани 

нашрияҳо ва ба талаботи замон ҷавобгӯ гардондани онҳо гузошта 

шудаанд, ки бештар ҷанбаи иттилоотӣ доранд. Бояд ёдовар шуд, ки чунин 

номҳо - дар қолаби номҳои байналмилалии воситаҳои ахбор гузошта 

шудаанд ва ба раванди ҷаҳонишавии иттилоот алоқаманданд, ки 
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ҳамгироии расонаҳои иттилоотии Тоҷикистонро бо ҷомеаи иттилоотии 

ҷаҳон нишон медиҳанд. 

Хулосаи  боби  сеюм 

Ташаккули гемеронимия – ҳамчун типи муайяни исми хос дар 

забони тоҷикӣ ба таърихи рушди расонаҳои хабарӣ дар Тоҷикистон 

иртиботи зич дорад. Нахустин расонаҳои матбуотӣ ба забони форсӣ дар 

солҳои бистум ва сиюми асри Х1Х арзи вучуд намудаанд. Номи расонаҳо 

аз вожаҳои якҷузъа ва дар сурати ибора шакл гирифтаанд. Инчунин барои 

ифодаи номи маҷаллаю рӯзномаҳо тибқи анъана ибороти арабӣ низ 

корбаст шудаанд 

          Манбаи мазмуну мундариҷаи номҳои воситаҳои ахбор хеле васеъ 

буда, соҳаҳои гуногуни ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва 

ҳунариро инъикос мекунанд. Номҳо ба макон, замон, маром, мақсад, 

даъват, хоҳиш, раванд, амал, сифат, андоза, ҳаҷм, тарз, усул, ашё, ҳиссиёт, 

ахлоқ ва дигар падидаҳои воқеияту олами атроф далолат мекунанд. 

Бинобар ин ќабатњои луғавӣ ва семантикии вожаҳо дар таркиби 

гемеронимҳо зиёд буда, сабабҳои интихоби чунин воҳидҳои луғавї ба  

маќсад, вазифа  ва  муњтарои  расонањо  њамбастагии  зич  дорад. 

Дар  замони   соњибистиќлолии  Тољикистон  да номгузории 

нашрияҳо таҳаввулоти бунёдї  арзи  вуљуд намуд.  Ба вожаҳое муроҷиат 

мекарданд, ки бори маъниҳои жарф дошта, дар забони адабии гузашта ба 

кор бурда мешуданд. Хонанда яку якбора ба маънии амиқи ин номҳо 

сарфаҳм намеравад. Ҳадафи нашрияҳо тарбияи тафаккурест,ки хонандаро 

ба умқи таъриху фарҳанги миллӣ шинос менамояд. Номгузории 

гемеронимия дар забони тоҷикӣ аз доираи номгузории рекламавӣ ва 

идеологӣ берун баромада, ба чорчӯбаи номофарӣ луғатҳои нави дар 

забон корхӯрда бо ифодаи ҳадафҳои нав ворид гардиданд. Чунин падидаи 

мусбат дар тақвияти маърифат ва худшиносии хонандагони воситаҳои 

ахбор метавонад нақши назаррас дошта бошад. Ба таркиби лексикии   
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номњои ВАО –и даврони Истиқлол мафҳумҳое, дохил шудаанд, ки 

моҳияти амиқи таърихию фарҳангӣ дошта, ба тақвияти маърифати 

хонандагон ва бинандагону шунавандагон мусоидат мекунанд. Дар 

номгузории расонаҳои ахбор давраи нав мазмунҳои шиору даъват камтар 

дида мешаванд. Номи нашрия муҳтавои мазмуни онро тавассути 

мафҳумҳои гуногун ифода намуда, завқи хонандаи имрӯза ба эътибор 

гирифта мешавад. 

ХУЛОСА 

Исмњои  хос  дар  низоми луѓавї  ва  грамматикии  забон   мавќеи 

хос дошта, пайваста дар инкишофу тањавулот мебошанд. Доираи 

корбурди  исми хос  вобаста  ба тараќќиёти  иљтимоию иќтисодї  тавсеа  

ёфта, роњњои рушди он низ таѓийр  меёбад. Пойгоњи семантикї ва  

грамматикии исмњои хос тавсеа меёбад. Исмњои  хос  дар  матнњои  адабию   

публитсистї вазифањои гуногунро иҷро намуда,  ба унсури муњими матн   

табдил меёбанд. Номњои ВАО дар  байни дигар воњидњои номшиносї 

вижагињои корбурд ва амалкард дошта, мавќеи марказї ва таѓйрёбанда 

доранд. 

Номҳои ВАО дар забони тоҷикӣ ҳамчун категорияи махсуси исмҳои 

хос таърихи тӯлонӣ надорад. Таърихи ташаккули номҳои гемеронимӣ дар 

забони тоҷикӣ бо таърихи журналистикаи тоҷик робитаи зич дорад. 

Нахустин нашрияҳо ба забони форсӣ дар нимаи аввали асри Х1Х ба нашр 

оғоз намуданд. 

 1. Аз рӯи хусусиятҳои семантикию прагматикӣ ва идеологию сиёсӣ 

инкишофи гемеронимияи забони тоҷикӣ ба ду давра ҷудо мешавад: 

а) давраи Иттиҳоди Шӯравӣ; 

б) давраи соҳибистиқлолии Тоҷикистон. 

Дар давраи аввал нашрияҳои матбуот дар заминаи муқаррароти 

идеологӣ ва сиёсии замони Шӯравӣ номгузорӣ шуда, бисёре 

нусхабардории номи расонаҳои русӣ буданд. 
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Давраи дуюм дар номгузории расонаҳои хабарӣ таҳаввулоти 

бунёдиеро аз сар гузаронд. Номҳо барои расонаҳои ахбор ва нашрияҳо 

дар заминаи арзишҳои миллӣ, таърихӣ ва фарҳангӣ интихоб мешуданд. 

Бунёди номҳои нашрияҳо, оҷонсҳои иттилоотӣ, радио ва телевизионҳоро 

лексикаи адабӣ – навиштории таърихан давоми садсолаҳо дар забон 

корбурддошта ташкил медиҳанд. 

1. Номҳои гемеронимии фазои иттилоотии Тоҷикистон ду 

қолаби грамматикӣ (дастурӣ) доранд: номҳои аз як ҷузъ иборат буда, дар 

шакли калимаҳои сода, сохта ва мураккаб ба кор бурда мешаванд; номҳо 

– ибораҳо. 

Номҳои якҷузъа аз ҷиҳати таркиби морфологӣ бештар дар қолаби 

исмҳои сода, сохта ва муракаб омада, гурӯҳҳои алоҳидаи маъноии 

исмҳоро ташкил медиҳанд. Дар байни исмҳои мураккаб қолаби исму 

асоси замони ҳозираи феъл кобурди васеъ дорад. 

 Дар байни номҳои якҷузъа маъниҳои муайяни прагматикиро 

метавон мушоҳида намуд, ки ба ҷанбаҳои мухталифи фаъолияти инсон аз 

назари психологӣ, ҳиссӣ ва иҷтимоӣ далолат мекунанд. Аз назари 

вижагиҳои семантикию мавзӯӣ чунин гурӯҳҳоро ташкил медиҳанд:  

• ба фаъолият ва шуғли инсон далолат мекунанд: ба ваҳдату якдилӣ 

ва ҳамфикрӣ даъват мекунанд;  

• андеша, назар ва диди инсонро нишон медиҳанд; 

•  ба афкору фаъолияти иҷтимоъ далолат мекунанд;  

•  ба фаъолияти эҷодӣ далолат мекунанд;  

• рангорангии табиатро ифода мекунанд;  

•  ба жанри ВАО далолат мекунанд;  

•  ба сифати ташбехкунанда руҳбаландиро далолат мекунанд;  

•  ба ҳаёти солим ва мушкилоти зиндагӣ далолат мекунанд; 

• ифтихороти таърихиро талқин мекунанд;  

• ба мансубияти сиёсӣ далолат мекунанд;  
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•  ба исми қаҳрамонони фолклорӣ далолат мекунанд;  

•  ба инъикоси мавзӯъ далолат мекунанд;  

• ба макони нашр далолат мекунад;  

•  ба номи ҳавзаҳои сиёсӣ - таърихию ҷуғрофӣ далолат мекунад;  

•  номҳи ҷуғрофии аз нав эҳёшударо инъикос мекунанд; 

•  мафҳумҳои соҳаи тибро инъикос мекунанд; 

•  ба соҳаи нақлиёт далолат мекунанд;  

• ба соҳаи варзиш далолат мекунанд;  

•  мафҳумҳои сангҳову ашёи қимматбаҳоро ифода мекунанд. 

 2. Сохтори сарфию наҳвии гемеронимҳо баррасӣ шуда, нақши 

вандҳои калимасоз ва маъносоз дар робита ба вазифа ва муҳтавои 

расонаи иттилоотӣ муайян карда шуд. Таҳаввулот дар номгузории ВАО –

и Тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлол гардидани мамлакат падид 

омада, дар ин маврид бештар ба арзишҳои таърихӣ ва миллӣ таваҷҷух 

карда мешавад ва аз ғановати луғавии забони тоҷикӣ ҳадафмондона 

истифода ба амал омад. Ёдовар шудан ба маврид аст, ки дар байни номҳои 

ВАО дар забони тоҷикӣ шумораи номҳое, ки дар қолаби ибора гузошта 

шудаанд, нисбат ба номҳои якҷузъа бештар ба мушоҳида мерасанд. 

 3. Дар номҳои ВАО ба забонҳои форсӣ ва тоҷикӣ колабҳои 

гуногуни ибораҳо ба кор бурда мешаванд, ки ба чунин дастаҳо 

тақсимбандӣ шудаанд: 

• Ибораҳои изофӣ; 

• Ибораҳои изофии пешоянддор; 

• Таркибҳои пайваст; 

• Ибораҳои пешояндӣ; 

• Ибораҳои шуморавӣ; 

•  Пешояндҳои таркибӣ;  

•  Ибораҳои арабӣ. 
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 4. Номҳо – ибораҳо аксаран дар шакли ибораҳои изофӣ сохта 

шудаанд. Инчунин қолаби ибораҳое дучор мешаванд, ки аз рӯи алоқаи 

ҳамроҳӣ шакл гирифтаанд. Таркибҳои пайваст низ ба вазифаи номи ВАО 

корбаст шудаанд. Илова бар ин ба вазифаи номи расонаҳо пешояндҳои 

таркибӣ, ки даъватро ифода мекунанд, ба кор рафтаанд. Аз рӯйи маънои 

луғавӣ ва хусусиёти грамматикии ҷузъҳо гемеронимҳо – ибораҳои қолаби 

«исм +исм» -ро метавон чунин дастабандӣ кард: 

• номҳое, ки бо этноними «тоҷик» сохта шудаанд; 

• номҳое, ки мафҳумҳои умумии ҷомеаро инъикос менамоянд; 

• номҳо – ибораҳои ифодакунандаи мазмунҳои фалсафаи зиндагӣ, 

ки тамоюли умумибашариро далолат мекунанд; 

• ибораҳо-номҳое, ки маънои тамоюли табақоти иҷтимоиро 

инъикос кардаанд, сифати бо тобиши ҷомеъ ифодашуда; 

• номҳо – ибораҳое, ки ба вазифаи ҷузъи аввали онхо калимаи 

«ҳақиқат» омадаст;  

• номҳо – ибораҳое, ки ба таъиноти рӯзномаю маҷалла барои 

кормандони касбу машғулияти муайян далолат мекунанд;  

• номҳо – ибораҳое, ки ҷузъи дуюмашон калимаи «дониш» буда, 

муҳтавои нашрияҳо ҷанбаи маърифатӣ дорад; 

• номҳо -- ибораҳое, ки ҷузъи асосиашон калимаи «маърифат» 

мебошад; 

• дастаи калони номҳо – ибораҳо аз номҳои ҷуғрофӣ ва воҳидҳои 

маъмурӣ таркиб ёфтаанд;  

• номњо – ифодакунандаи  макон; 

• номҳо -- ибораҳои ифода кунандаи раванди фаъолият; 

•  номҳо – иборахое, ки ҷузъи муайянкунандаашон исми хос 

мебошад; 

•  иддае аз маҷаллаҳои соҳавӣ низ дар шакли ибораҳои изофии 

мураккаб таркиб ёфтаанд;  
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• Дар таркиби номи нашрияҳо иддае аз воҳидҳои луғавӣ бо 

таъсири забони русӣ тобишҳои нави маъноӣ пайдо кардаанд. 

5. Баррасии мавод оид ба номҳои ВАО имкон медиҳад, ки аз назари 

вазифаҳои прагмматикии гемеронимҳо метавон чунин вижагии номҳоро 

қайд кард: 

•  номҳо – шиорҳо, рамзи самти идеологии ҷомеаи шӯравиро инъикос 

мекунанд, ғояи муборизаи умумиро барои идеалҳои коммунистӣ 

нишон медиҳанд, ин гуна гемеронимҳо хоси он давра буда, ҳоло 

чунин номҳо ба назар намерасанд; 

•  номҳо – дъват, даъват барои иҷрои амалу муқаррароти муайян; 

•  номҳо - бо нишон додани макон ва замон, маконе, ки воқеа он ҷо 

мегузарад ё моҳиятан ба маконе ё замоне тааллуқ дорад;  

•  тасаввуроти ҳиссӣ оид ба мубодилаи наздики афкор. 

 6. Аз назари таркиби сарфӣ гемеронимияи тоҷикӣ аз исм, сифат, 

ҷонишин иборат буда, қисми зиёдашон ба сурати ибора номгузорӣ 

шудаанд.Ибораҳо – гемеронимҳо аз назари ифодаи маъно ва равобити 

байни ҷузъҳо ба хелҳои гуногун ҷудо мешаванд. 

 Аз назари вазоифи прагматикӣ гемеронимҳо се гурӯҳро ташкил медиҳанд 

(номҳо – шиорҳо, номҳо – муқаррарот, номҳо – макон). 

 Номҳо – шиорҳо ба гурӯҳи номҳои архаистӣ дохил шуда, номҳои 

гурӯҳҳои дигар набзи замони имрӯзаро инъикос карда, тавассути 

қолабҳои махсус интихобшудаи номҳои ВАО ба хонанда,шунаванда, 

бинанда таъсиргузории ноаёнро таъмин менамоянд. 

 7. Номҳои хоси марбути ВАО дар заабони тоҷикӣ дорои низоми 

муайяни сохторию маъноиро буда,таҳқиқу баррасии ин қабати 

номшиносӣ метавонад ба масоили номгузории табиӣ ва маснӯӣ дар 

забони тоҷикӣ, ба раванди рушди ВАО ва таҳаввулоту густариши фозои 

иттиолоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон равшанӣ андозад  
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 8. Номгузории нашрияҳо таҳаввулоти маъноиро аз сар гузаронида, 

бештар ба вожаҳое муроҷиат кардаанд, ки бори маъниҳои жарф дошта, 

дар забони адабӣ ба кор бурда мешуданд. Хонанда яку якбора ба маънии 

амиқи ин номҳо сарфаҳм намерафт. Хадафи нашрияҳо тарбияи 

тафаккурест, ки хонандаро ба умқи таъриху фарҳанги миллӣ савқ 

медиҳад. Номгузории гемеронимия дар забони тоҷикӣ аз доираи 

номгузории рекламавӣ ва идеологӣ берун баромада, ба чорчӯбаи 

номофарӣ лексикаи нави дар забон корхӯрда бо ифодаи ҳадафҳои нав 

ворид гардид. Чунин падидаи мусбат дар тақвияти маърифат ва 

худшиносии корбарони воситаҳои ахбор метавонад нақши назаррас 

гузорад. Ба лексикони ВАО –и даврони Истиқлол мафҳумҳое дохил 

шуданд, ки моҳияти амиқи таърихию фарҳангӣ дошта, ба тақвияти 

маърифати хонандагон ва бинандагону шунавандагон мусоидат 

мекунанд. Дар номгузории расонаҳои ахборит давраи нав мазмунҳои 

шиору даъват камтар дида мешаванд. Номи нашрия муҳтавои мазмуни 

онро тавассути мафҳумҳои гуногун ифода намуда, завқи хонандаи имрӯза 

ба эътибор гирифта мешавад. 

9 .Қолаби нави номҳо ба хотири диққатҷалбунанда баромадани 

нашрияҳо ва ба талаботи замон ҷавобгӯ гардондани онҳо гузошта 

шудаанд ва бештар ҷанбаи иттилоотӣ доранд. Бояд ёдовар шуд, ки чунин 

номҳо - дар қолаби номҳои байналмилалии воситаҳои ахбор гузошта 

шудаанд ва ба раванди ҷаҳонишавии иттилоот алоқаманданд ва 

ҳамгироии расонаҳои иттилоотии Тоҷикистонро бо ҷомеаи иттилоотии 

ҷаҳон нишон медиҳанд. 

 10.Омӯзишу баррасии номҳои хоси расонаҳои хабарӣ аҳамияти 

калони назариявию амалӣ дорад, зеро ин қабили номҳо пайваста дар ҳоли 

рушд мебошанд. Вобаста ба дигаргуниҳои иҷтимоӣ тағйир меёбанд. Аз 

тарафи дигар номи расонахои хабарӣ қисми камомӯхташудаи номшиносӣ 

мебошанд. 



150 
 

Тавсияњо оид ба истифодаи  амалии тањќиќот 

  1) Масъалаи ташаккули номгузории ВАО басифати курси                

тахассусї дар барномаи гурўњи ихтисосњои рузноманигорї њангоми  

омўзиши  таърихи  рузноманигорї  љорї гардад. 

   2) Асосњои назариявии диссертатсияро метавон барои номгузории 

муассисањо, нињодњо ва созмонњои гуногуни фарњангї, тиљоратї ва 

иљтимої мавриди  истифода ќарор дод. 

  3) Номгузории ВАО вобаста ба навъу вазифаи онњо мутобиќи ќолабњои 

номгузории  забони  тољикї   сурат   гирад. 

4)   Аз такрори номњо дар раванди номгузории ВАО худдорї  карда шавад. 

5)  Номњои ВАО бояд кутоњ, хушоњанг ва дорои маънии амиќи эљобї 

(мусбат) бошанд. 

6) Аз номњои дорои маънои салбї (манфї) дар номгузорї худдорї бояд 

кард.  
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