
Тақриз
ба автореферати диссертатсияи Амирбекзода Назира бо унвони 

«Хусусиятҳои семантикй ва грамматикии гемеронимияи фазои иттилоотии 
Тоҷикистон», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз 

рӯйи ихтисоси 10.02.01- Забони тоҷикй пешбарй шудааст.

Таҳаввулоту дигаргуниҳои ҳаёти ҷомеа баробари рушди улуми муосир 
пайваста тавассути забон ва дигар воситаҳои сабту интиқоли иттилоот 
инъикоси худро бо рангу тоби наву нотакрор меёбад. Дар ин замина воҳиду 
сохторҳои гуногуни иҷтимоию иқтисодй ва фарҳангию илмй, бунёди 
марказҳои тиҷоратй, иқтисодй, ширкатҳои саҳҳомй, молиявй, корхонаҳо ва 
иншооти дигари иҷтимоию иқтисодй ва дар ин замина ба миён омадани 
шаклу низоми муносибатҳои нав ба таҳаввулоти ҷолиби назар дар бахши 
номгузориву эҷоди унвону номҳои нав беш аз беш мусоидат менамояд. 
Бинобар ин пажӯҳиши ном ва умуман вожагони унвонй дар воситаҳои 
иттилоот таваҷҷуҳи муҳаққиконро бештар ба худ ҷалб кардааст ва 
рӯиҳамрафта дар забоншиносии тоҷик то ҳол мавзуи гемеронимия - номҳои 
хоси воситаҳои ахбори омма назири унвони маҷалла, ҷарида, варақаҳои 
ахбор, радио ва телевизион, оҷонсҳои иттилоотй, барномаҳои радио ва 
телевизионй мавриди омӯзишу баррасии фарогир ва амиқу асосноки илмй 
қарор нагирифтааст. Таҳқиқи ҳамаҷонибаи гемеронимия барои равшанй 
андохтан ба вижагиҳои васеъ гардидани доираи корбурди исмҳои хос, ошкор 
сохтани фазои ономастикии забони тоҷикй ва робитаи байни воҳидҳои 
ономастикии марказй ва канорй аҳамияти калони назариявию амалй дорад, 
зеро ин масъалаҳо дар асоси маводи забони тоҷикй омӯхта нашудаанд. Маҳз 
барои ҳамин таҳқиқу баррасии гемеронимияи фазои иттилоотии Тоҷикистон 
аз назари забоншиносй аз масъалаҳои мубрами илмй муаррифй шуда, дорои 
ахамияти назариявию амалй дониста мешавад.

Бад-ин минвол мавзуи таҳқиқоти Амирбекзода Назира таҳти унвони 
«Хусусиятҳои семантикй ва грамматикии гемеронимияи фазои иттилоотии 
Тоҷикистон» бо барномаҳои таълимй ва илмии самтҳои филологй ва 
рӯзноманигорй робитаи ногусастанй дошта, барои густариши риштаҳои 
дахлдори илмй бештару беҳтар мусоидат менамояд.

Ҳадаф ва муҳтавои таҳқиқоти мазкурро масъалаи мубрами илмй, 
таҳқиқи гемеронимияи Тоҷикистон аз назари вижагиҳои лексикй ва дастурй 
дар бар мегирад. Дар самти татбиқи самараноки ҳадафи дарпешгузошташуда 
муҳаққиқ ба иҷрои вазифаҳои мушаххаси илмй муваффақона ноил 
гардидааст, ки ин вазифаҳоро ҷамъоварй ва ба низоми муайян даровардани 
гемеронимияи фазои иттилоотии Тоҷикистон, муайян намудани роҳҳои васеъ 
гардидани доираи истеъмоли исмҳои хос, тавсифи таърихии ташаккули 
гемеронимия ҳамчун исми хос дар низоми луғавй ва грамматикии забони 
тоҷикй, муайян намудани қолабҳои грамматикии номҳои васоити ахбори 
умум дар забони тоҷикй, муайян намудани вижагиҳои калимасозй ва 
иборасозии гемеронимия дар забони тоҷикй ташкил додаанд.



гемеронимия мавриди таҳқиқу

Навигонии илмии диссертатсия ба таври бебаҳс фарогири масъалаи 
нодир ва таҳқиқнашудаи илмй аст, б(и бори нахуст дар илми номшиносии 
тоҷик категорияи муҳими ономастика
пажӯҳиш қарор гирифтааст. Дар баробари ин мавқеи гемеронимҳо дар байни 
хелҳои дигари исмҳои хос муайян гардида, роҳҳои дар фазои ономастикӣ 
афзоиши исмҳои гуногуни хос вобаста ба дигаргуниҳои иқтисодй ва иҷтимой 
муайян карда шуда, ҳамзамон роҳҳои номгузории васоити ахбори умум, 
хусусиятҳои семантикй, калимасозй ва қолабҳои иборасозй, вижагиҳои 
прагматикй ва когнитивии гемеронимҳо дар забони тоҷикй ба таври асосноку 
истидлолй таҳлилу баррасй гардидааст.

Арзиши назариявии таҳқиқоти диссертатсионй дар он дида мешавад, ки 
натиҷаҳои он барои омузиши категорияҳои дигари фазои канории 
ономастика мисли эргонимҳо, идеонимҳо ва мисоли инҳо бештару беҳтар 
мусоидат менамояд. Хулосаҳои илмии муҳаққиқ дар ин росто барои ҳалли 
проблемаҳои назариявии ономастикаи забонҳои эронй метавонанд мавриди 
истифода қарор гирад.

Аҳамияти амалии диссертатсия дар он дида мешавад, ки натиҷаҳои 
таҳқиқот метавонанд барои мураттаб сохтани луғати гемеронимияи фазои 
иттилоотии Тоҷикистон, тартиб додани дастурҳои таълимй оид ба таърихи 
ВАО-и Тоҷикистон ва умуман риштаҳои илмии номшиносй мавриди 
истифода қарор гирад.

Диссертатсияи Амирбекзода Назира бо унвони «Хусусиятҳои семантикй 
ва грамматикии гемеронимияи фазои иттилоотии Тоҷикистон» аз 3 боб, 
муққаддима, хулоса ва феҳристи адабиёт иборат буда, бобу фаслҳо ба таври 
мураттаб ва мантиқан пайдарпай таҳия гардида, тарзи таҳлилу баррасии 
мавод ва хулосабарориҳои муҳаққиқ аз омодагии касбии унвонҷӯй ва 
фарогирии комили маводи илмии диссертатсия шаҳодат медиҳад.

Дар муқаддима аҳамият ва мубрамии мавзӯъ асоснок карда шуда, оид ба 
дараҷаи омузиши мавзӯъ, муҳтаво ва вазифаи таҳқиқ, навигарии таҳкдқ, 
аҳамияти назариявй ва амалии диссертатсия маълумот дода шудааст.

Боби якуми диссертатсия бо номи “Масъалаҳои рушд ва тавсеаи доираи 
корбурди исмҳои хос” масъалаҳои мубрами илмиро дар фаслу қисматҳои 
дахлдор бо таҳлилу баррасй фаро гирифтааст. Дар боби мазкур фаслҳои 
ҷудогона оид ба таснифоти исмҳои хос, оид ба маънои луғавии исмҳои хос, 
оид ба вижагиҳои фазои ономастикй, дар бораи усулҳои номгузорй, доир ба 
нақши исмҳои хос дар матнҳои адабй ва публистистй ва ҳамчунин дар самти 
номҳои рекламавй масъалаҳои тахқиқталабро фаро гирифта, дар маҷмуъ 
унвонҷӯй тамоми масъалаҳои зикршударо муваффақона ба риштаи таҳқиқ 
капгидааст. Дар анҷоми боби аввал хулосабарориҳои унвонҷӯй асоснок ва 
мукаммалу арзишманд буда, чакидаҳои муҳими илмию назарии бобро дар 
худ таҷассум намудаанд.

Боби дуюми диссертатсия бо номи “Вижагиҳои семантики - дастурии 
гемеронимия дар забони тоҷикй” аз нигоҳи тақсимбандй ва таснифоти мавод 
ва масъалагузориҳои илмй қобили арзшпи махсуси илмй муаррифй 
мешаванд. Боби мазкур масъалаҳои марбут ба мавқеи номҳои васоити ахбори 



унвон гирифта, масъалаҳои марбут ба ташаккули

омма дар байни гурӯҳҳои дигари исмҳои хос, вижагиҳои маъноию дастурӣ ва 
прагматикии гемеронимияи Тоҷикистон, қолабҳои сохторию грамматикии 
гемеронимҳо дар забони тоҷикӣ бо назардошти таркиби сохтиории номҳо аз 
рӯи теъдоди ҷузъҳо ва масъалаи марбут ба қолабҳои гримматикии номҳо - 
ибораҳо бо фарогири қолабҳои гуногуни ибораҳои унвонй ва ҳамчунин 
таркибҳои пайвастаи идораҳоро фаро гирифта, тамоми масъалаҳои зикрптуда 
бо далоили арзишманд ва мисолҳои ҷолиб аз манобеи дахлдор мавриди 
таҳқиқу баррасӣ қарор дода шудаанд. Хулосаи боби дуюми диссертатсия 
дақиқан собит менамояд, ки муҳаққиқ масъалаҳои мавриди таҳқиқро 
нуктасанҷона ба риштаи таҳқиқ кашида ба натиҷаҳои арзишманд расидааст.

Боби сеюми диссертатсия “Таркиби лексикй-семантикии гемеронимияи 
забони тоҷикй” 
гемеронимия дар забони тоҷикй, таҳқиқи гурӯхҳои гемеронимияи фазои 
иттилоотй, омӯзиши таркиби лексикй - семантикии гемеронимҳо бо таснифи 
номҳои ҷуғрофй дар таркиби номҳои гемеронимй, номҳои таърихй-адабй, 
номҳои нашрияҳои русй, номҳои ихтисоршуда, мавқеи номи шахс дар 
номсозии гемеронимия, истилоҳоти ҷамъиятй-сиёсй дар таркиби 
гемеронимҳои Тоҷикистон, вожаҳои калидй дар гемеронимия, корбурди 
вожахои соҳавй ва ҳамчунин масъалаҳои мубрами таҳаввулот дар 
номгузории васоити ахбори омма, таҳқиқи қолабҳои нав дар номгузории 
расонаҳои ахборро фаро гирифта, ин ҳама бар он далолат мекунад, ки 
унвоҷӯй аз нигоҳи вусъат ва жарфо масъаларо ба таври мукаммал ба доираи 
пажӯҳиш кашидааст. Хулосаи боби сеюм низ ба таври мушаххас 
натиҷагириҳои илмии муҳаққиқро собит менамояд ва арзиши муҳими илмии 
боби сеюмро нишон медиҳад.

Дар хулосаи диссертатсия муҳаққиқи аз таҳлилу таҳқиқи масоили дар 
рисола матраҳшуда натиҷагирй намуда, дар охири он тавсияҳои муҳиму 
арзишманди илмиро барои мавриди татбиқ қарор додани натиҷаҳои посӯҳиш 
ироа менамояд.

Диссертатсияи мавриди назар роҷеъ ба муаммо ва вижагиҳои 
гемерошшҳо чун масъалаи таҳқиқталаб дар забонҳои тоҷикй бахшида шуда, 
дар он тадқиқоти олимони ватаниву хориҷй мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор 
гирифтаанд, ки бо ҳамин тартиб гуфтан мумкин аст, ки таҳқиқи мавзӯи 
мазкур иқдоми нек дар забоншиносии тоҷик ба ҳисоб меравад.

Автореферати диссертатсия ва мақолаву маводи илмии ба нашр 
расонидаи муҳаққиқ мазмуну мундариҷаи асосии диссертатсияро фаро 
гирифтааст.

Дар баробари натиҷаҳои арзишманд ва дастовардҳои назаррас ба назари 
эътибор гирифтани баъзе нуктаҳое, ки дар зер қайд мешаванд барои беҳтар 
намудани сифати илмию амалии диссертатсия мусоидат хоҳад кард:

1. Мубрамияти тахкик ба тафсилоти бештар зарурат дорад.
2. Дар муқаддима муҳаққиқ ба таҳқиқоти олимони гуногуни ватанй ва 

хориҷи кишвар ишора намуда, аз арзишҳои илмии он пажӯҳишҳо таъкид 
намояд ҳам дар фаслу бобҳои диссертатсия ба манбаъҳо ва таҳқиқоти илмй 
камтар таваҷҷуҳ кардааст.



3. Муҳаққиқ дар мавридҳои муайян ибрози ақида намуда, ба 
пажӯҳишҳои дигар назари камранги интиқодӣ дорад ва ҳамчунин дар 
мавридҳои ҷудогона мисолҳои овардашуда нокифоя ба назар мерасанд.

4. Дар саҳифаҳои ҷудогонаи автореферати диссертатсия ғалатҳои 
имлоӣ (саҳ.: 5, 9, 13, 16, 19) ватехникй (4, 6, 10, 14,18, 21) баназар мерасанд.

Нуктаҳои зикршуда арзиши илмию назарй ва амалии диссертатсияро 
кам намекунанд ва ислоҳи онҳо саҳлу осон буда, ба манфиати кор аст.

Бо ҳамин тартиб диссертатсияи Амирбекзода Назира бо унвони 
«Хусусиятҳои семантикй ва грамматикии гемеронимияи фазои иттилоотии 
Тоҷикистон», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз 
рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикй пешбарй шудааст, кори илмии 
мукаммал ва ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, муаллифи он барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси зикршуда сазовор аст.
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