
ТАҚРИЗ
ба автореферати диссертатсияи Амирбекзода Назира дар мавзуи 
«Хусусиятҳои семантикӣ ва грамматикии гемеронимияи фазои 
иттилоотии Тоҷикистон», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми 
филология, аз рӯйи ихтисоси 10.02.01. - Забони тоҷикй.

Дар забоншиносии тоҷик дар баробари ҳалли як қатор омӯзиши 
масъалаҳои назариявӣ ва амалии марбут ба вижагиҳои семантикӣ ва 
грамматикии гемеронимияи васоити ахбори омма дар мисоли фазои 
иттилооии Тоҷикистон масъалаҳое мавҷуданд, ки ҳалли мусбатро талаб 
менамоянд. Омӯзиш, таҳқиқ ва ба низом даровардани вижагиҳои 
гемеронимия дар забони адабии муосири тоҷик диққати ҷиддиро талаб 
мекунад.

Зарурат ва аҳамияти пажуҳиши мазкур, пеш аз ҳама, дар он зоҳир 
мегардад, ки дар улуми муосири ҷаҳонӣ, махсусан, ономастика 
(номшиносӣ)-и муосир бо пайдоиш ва рӯйи кор омадани воситаҳои нави 
алоқа ва муошират, бо истифода аз технологияҳои нави иттилоотӣ- 
коммуникатсионӣ самтҳои нави омӯзиш ба миён омадаанд, ки таҳлилу 
баррасӣ ва таҳқиқи семантикӣ ва грамматикии номи онҳо зарур
шуморида мешавад.

Дар ин росто, як бахши таҳқиқнашудаи исмҳои хосро номи 
воситаҳои ахбори омма ташкил медиҳанд, ки онро дар номшиносӣ 
гемеронимия меноманд. Ҷойи зикр аст, ки воситаҳои ахбори омма 
муҳимтарин падидаи таҳаввулоти иҷтимоӣ буда, дар ташаккули афкори 
ҷомеа нақши муҳим доранд ва омӯзиши номи хоси расонаҳои ахбор 
пайваста дар тагйирёбӣ қарор мегиранд. Дар натиҷаи тағйиротҳои 
иҷтимоӣ ва сиёсӣ як гурӯҳи исмҳои хос аз истеъмол баромада, ҷойи онро 
иддаи дигари исмҳо мегиранд. Аз ин рӯ, омӯзиши номи воситаҳои 
иттилоотӣ таваҷҷуҳи олимон ва муҳаққиқони соҳаро ҷалб намудааст. 
Дар забоншиносии тоҷик то ҳол ба мавзуи гемеронимия - номҳои хоси 
воситаҳои ахбори омма (маҷаллаву рӯзнома, варақаҳои ахбор, радиову 
телевизион, оҷонсҳои иттилоотӣ, барномаҳои радио ва телевизионӣ ва 
ғ.) мавриди омӯзишу баррасии илмӣ қарор нагирифтааст. Таҳқиқу 
баррасии исмҳои хоси воситаҳои ахбори омма вобаста ба таърихи 
инкишофи журналистикаи тоҷик раванди инкишофи расонаҳои ахбор ва 
ҳадафи онҳоро инъикос намуда, таҳаввулоти расонаҳои иттилоотии 
Тоҷикистонро баъди ба даст овардани Истиқлолият нишон медиҳад.

Мавзуи интихобнамудаи диссертант - Амирбекзода Назира дар 
мавзуи «Хусусиятҳои семантикӣ ва грамматикии гемеронимияи фазои 
иттилоотии Тоҷикистон» барои рушд ва ташаккули номгузории васоити 
ахбори оммаи ватанӣ аҳамияти калони илмӣ дорад.

Дар муқаддима аҳамият ва мубрамии мавзуи рисола, дараҷаи 
таҳқиқи мавзуъ, робитаи таҳқиқот бо барномаҳо, ҳадаф ва муҳтавои 
таҳқиқот, вазифаҳои таҳқиқот, обйекти таҳқиқоти диссертатсионӣ, 
предмети таҳқиқ, асосҳои назариявӣ ва методологӣ, усул ва равишҳои 
таҳқиқ, навгонии илмӣ, ба ҳимоя нуктаҳои зерин пешниҳод мешаванд, 
аҳамияти назариявии таҳқиқ, аҳамияти амалии диссертатсия, 
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«Масъалаҳои рушд ва тавсеаи доираи

ва

мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ, саҳми шахсии 
унвонҷӯ, татбиқ ва коркард ва натиҷаҳои тадқиқ ва сохтори 
диссертатсия асоснок шуда, вазифа ва фарзияҳои диссертатсия аз ҷониби 
муҳаққиқ пешниҳод гардида, нуқтаҳои асосии дар диссертатсия 
қароргирифта баён шудаанд.

Кори диссертатсионие, ки аз ҷониби Амирбекзода Назира дар 
мавзуи «Хусусиятҳои семантикӣ ва грамматикии гемеронимияи фазои 
иттилоотии Тоҷикистон» анҷом шудааст, барои истифодаи шарҳи 
дурусти гемеронимия дар фазои иттиллотии Тоҷикистон ва иштибоҳоте, 
ки дар таҳқиқи рисола нишон дода шудааст, хеле муҳим ва саривақтӣ 
арзёбӣ мегардад.

Маводи асосии диссертатсияро таҳқиқи хусусиятҳои семантикӣ ва 
грамматикии гемеронимияи фазои иттилоотии Тоҷикистон ташкил 
медиҳад.

Автореферати диссертатсияи мазкур аз муқаддима, се боб, хулоса ва 
рӯйхати адабиёт иборат аст.

Боби якум таҳти унвони 
корбурди исмҳои ҳос» унвон дошта, аз 1 фасл иборат аст, ки дар онҳо 
масоили назариявии таснифоти исмҳои хос, маънои луғавии исмҳои хос, 
тафовути исмҳои хос аз исмҳои ҷинс, фазо ва майдони ономастикӣ, 
усулҳои номгузорӣ, нақши исмҳои хос дар матнҳои публитсистӣ ва 
адабӣ, вижагиҳои номҳои рекламавӣ ва таснифоти номҳои рекламавӣ, 
гурӯҳҳои маъноии номҳои таъсисоти иҷтимоӣ ва корӣ, вазифаҳои 
номҳои хос дар асари бадеӣ мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. 
Муҳаққиқ доир ба ҳар яке аз бандҳо маълумот дода, равиши илмии 
пажӯҳиши худро ба таври мухтасар асоснок намудааст.

Фасли якуми боби аввалро исмҳои хос ва таснифи онҳо фаро 
гирифта, муҳимтарин воҳидҳои забонро дарбар мегирад. Муҳаққиқ дар 
ин фасл муҳим будани номҳо ва тарзи номгузорӣ намудани муассисаҳо, 
иншоотҳо, созмонҳо, иттиҳодияҳо ва гурӯҳи таъсисоти гуногун 
бунёдшударо муҳим арзёбӣ менамояд.

Фасли дуюм дар бораи маънои луғавии исмҳои хос ва тафовути 
исмҳои хос аз ҷинс таркиб ёфта, дар бораи маънои луғавии исмҳои хос 
маълумот дода, нуқтаи назари худро аз осори зиёди илмӣ баён 
намудааст.

Фасли сеюми боби аввал ба масъалаҳои воҳидҳои ономастикӣ ба 
қатори марказӣ ва канорӣ ҷудо шуда, ба антропонимҳо ва топонимҳо 
бахшида шудааст. Муҳимтарин вижагиҳои номҳои марбут ба матбуот ва 
расонаҳои ахбор ва тарзу усули номгузорӣ аз ҷумла, семантика, 
прагматика ва поэтика дар ин фасл ба назар расид.

Фасли чорум ба масъалаҳои тарзи номгузории усулҳои табиӣ ва 
маснуии номгузорӣ бахшида шудааст. Дар ин фасл диссертант тарзи 
номгузории номҳои сунъӣ ва табиӣ дар олами номҳоро бо мисолҳои 
дақиқ шарҳ дода, қайд менамояд, ки тарзи номгузории мазкур ҷиҳати 
ғанӣ гардидани номҳо ва ба вуҷуд омадани қолабҳои сохтории нави 
исмҳои хос боис мегарданд.
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Фаслҳои панҷум ва шашуми боби якум ба таҳлил ва истифодаи 
нақши номҳои ВАО дар матнҳои публитсистӣ, номҳои бадеӣ, рекламавӣ 
ва номҳои ВАО дар низоми номҳои рекламавиро фаро мегиранд.

Дар боби дуюм «Вижагиҳои семантикӣ - грамматикии гемеронимия 
дар забоыи тоҷикӣ», ки аз чор фасл иборат аст, масъалаҳои мавқеи 
гемеронимия дар байни воҳидҳои дигари исмҳои хос, мақоми ҳуқуқии 
номҳои расонаҳои иттилоотӣ, вижагиҳои маъноӣ ва таркиби сарфии 
номҳои якҷузъа, хелҳои номҳо - ибораҳо мавриди баррасӣ қарор дода 
шудаанд.

Дар фасли якум муҳаққиқ хусусиятҳои амалкарди гемеронимияро 
дар ономастика, аз ҷиҳати мавқеи забоншиносӣ ва ҳуқуқии номҳои 
расонаҳои иттилоотӣ дар байни воҳидҳои дигари ономастикӣ, ба 
монанди номҳои рӯзномаҳо, ки ба ягонасозии нашрияҳои матбуот 
алоқаманд аст, мавриди таҳлил қарор дода шудааст.

Фасли сеюм ба ташаккули гемеронимияи фазои
Тоҷикистон ва тарзу усулҳои номгузорӣ бахшида шудааст. Пас аз 
хондани фасли мазкур маълум мегардад, ки қолаб ва меъёрҳои 
мушаххассозӣ дар гемеронимияи тоҷикӣ нақши муҳим дорад. 
Диссертант фасли мазкурро ба гурӯҳҳои зерин тақсим намудааст:

а) Гурӯҳи муайяни гемеронимҳо ба мавзуъ ва самти нашрия 
далолат мекунанд;

иттилоотии

б) Гемеронимҳое, ки ба макони нашр ва самту мавзуи нашрия
далолат мекунанд;

в) Гемеронимҳое, ки барои қишри муайяни одамони касбу кори 
гуногун таъйин шуда, ба унвони самти муайяни иҷтимоӣ нигаронда
шудаанд;

наҳви шакл гирифтаанд
г) Гемеронимҳое, ки ба ҷиҳатҳои замонии нашру пахши нашрия 

далолат мекунанд ва бештар бо тарзи луғавӣ 
ва чунин паҳлуҳоро инъкос мекунанд;

ғ) Гемеронимҳое, ки дар робита ба номи таъсисдиҳандагони 
рӯзномаю маҷалла, радио, телевизион ва дастандаркорони барномаҳои 
телевизионӣ ва радиоӣ бо роҳи луғавӣ - семантикӣ номгузорӣ шудаанд.

Фасли чоруми боби мазкур ба таҳлил ва таҳқиқи қолабҳои сохторӣ 
ва дастурии гемеронимҳо дар забони тоҷикӣ ҷудо шуда, номҳои якҷузъа 
аз ҷиҳати семантикӣ ва прагматикӣ гурӯҳбандӣ намудааст.

Фасли панҷумро таҳлили қолабҳои дастурии номҳо - ибораҳо 
ташкил намудааст. Истифодаи номҳои ВАО дар забони тоҷикӣ бо 
роҳҳои гуногун сохта шудаанд, ки диссертант аз ҷиҳати муносибати 
маъноии ҷузъҳои асосӣ ва тобеъ ба зергурӯҳҳо ҷудо намудааст:

Ибораҳои изофӣ: Садои мардум, Минбари халқ, Ҷавонони 
Тоҷикистон ва е;

Ибораҳои изофии пешоянддор: Бо роҳи Ленин, Ба қуялаҳои дониил, 
Барои адабиёти сотсиалистӣ, Суҳбати сари роҳӣ;

Таркибҳои пайваст: Боҷу хироҷ, Ману ту, Адабиёт ва санъат, Оила 
ва мактаб;

Ибораҳои пешояндӣ: Аз даст ба даст, Рӯ ба рӯ, Марҳабо ба 
Тоҷикистон; .
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вижагиҳои

Ибораҳои шуморавӣ; Аввалин сканворди тоҷикӣ;
■ Ҷумлаҳои хитобӣ: Саломат богиед\ ■
Боби сеюми автореферати диссертатсия дар мавзуи “Таркиби 

лексикӣ - семантикии гемеронимия дар забони тоҷикӣ” 
иборат аст, ки таърихи ташаккули гемеронимияро чун категорияи 
алоҳидаи исми хос, гурӯҳҳои воситаҳои ахбори омма ва номи хоси онҳо, 
таркиби луғавӣ ва таҳаввулоти номгузорӣ дар даврони навро мавриди 
баррасӣ қарор дода шудааст.

Фасли якуми боби сеюм таҳти унвони «Аз таърихи ташаккули 
гемеронимия дар забони тоҷикӣ» ном дошта, дар бораи таърихи 
ташаккул ва инкишофи номҳои гемеронимӣ дар забони тоҷикӣ мавриди 
таҳқиқ қарор додааст. Дар ин фасл муҳаққиқ оид ба ташаккул ва рушди 
гемеронимия, ки тарзи номгузории ВАО-ро меомӯзад, андешаронӣ 
намуда, зикр менамояд.

Фасли дуюм оид ба гурӯҳҳои гемеронимияи фазои иттилоотии 
Тоҷикистон бахшида шудааст. Расонаҳои ахбор аз рӯйи вазифа, шакли 
дастрасӣ, тарзҳои нашру пахши ахбор ва усулҳои идора гурӯҳбандӣ 
мешаванд. Аз ин рӯ, низоми номҳои расонаҳо низ дастабандӣ мешаванд.

Дар фасли сеюм вижагиҳои таркиби лексикӣ-семантикии 
гемеронимҳои тоҷикӣ мавриди таҳқиқ қорор гирифтааст.

Манбаи мазмуну мундариҷаи номҳои воситаҳои ахбор хеле васеъ 
буда, қисматҳои гуногуни ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва 
ҳунариро нишон медиҳад.

Фаслҳои чорум ва панҷумро масъалаи таҳаввул ва инкишофи 
номгузории ВАО дар замони Истиқлол ташкил намудааст, ки номи хоси 
нашрияҳои алоҳида аз ҷиҳати луғавӣ-маъноӣ, прагматикӣ ва алоқаи 
онҳо бо арзимшҳои миллӣ, таърихӣ ва фарҳангиро мавриди таҳлил, 
омӯзиш ва таҳқиқ қарор додааст.

Дар қисмати хулоса, муҳаққиқ андешаҳои худро ҷамъбаст намуда, 
миқёс ва самтҳои асосии таҳқиқотро нишон додааст.

Автореферати диссертатсияи Амирбекзода Назира дар асоси 
талаботҳои КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таълиф 
гардидааст. Фишурдаи мазкур бо забони фасеҳу равон таҳия шуда, дар 
маҷмуъ натиҷаи пажӯҳиши муаллифро инъикос мекунад. Аз мутолиаи он 
бармеояд, ки муҳаққиқ дар баробари эҳтиром гузоштан ба андешаи 
олимон бо овардани санадҳои муътамад ба саҳифаҳои асарҳои илмӣ 
ишораҳо кардааст.

Аз мутолиаи автореферати диссертатсияи Амирбекзода Назира 
чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки муҳаққиқ дар натаҷаи меҳнати 
чандсола ба мақсади худ расидааст. Таҳлилу муҳокима ва натиҷагирии 
муаллифи диссертатсия аз ҳар ҷиҳат ҷолиби диққат аст. Дар баробари 
муваффақияти бадастомада дар автореферат баъзе камбудиҳо мушоҳида 
карда шуд, ки ислоҳи онҳо ба манфати кор мебошанд:

1.Дар  саҳифаҳои 2, 7, 11, 14, 22, 24 ва 27 автореферат ғалатҳои 
имлоӣ ва техникӣ мавҷуд аст, ки ислоҳи он боиси боз ҳам беҳтар 
намудани кори диссертатсионӣ мегардад;

аз чор фасл
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Т. Автореферати диссертатсия аз ҷиҳати омода намудани қоидаҳои 
теҳникӣ чандон ҳуб нест, аз ҷумла фосилаи зиёди байни калимаҳо, 
истифодаи нодурусти шакли римии асрҳо, зичии байни калимаҳо, 
тағийрёбии ҳарфҳои қ, г, ҷ, ӯ дар матн ва ғайра.

З.Хуб мешуд, ки дар фаслҳои алоҳидаи автореферати диссертатсия 
оид ба вижагиҳои семантикӣ ва грамматикӣ, шарҳи таърихӣ-этимологии 
гемеронимия оварда шавад, боз ҳам сифати илмии таҳқиқотро баланд 
мебардорад.

Ҷойи зикр аст, ки камбудиву нуқсонҳои мазкур характери ҷузъӣ 
дошта, ислоҳшавандаанд ва қимати илмии автореферати диссертатсияро 
кам намекунад.

Дар маҷмуъ, автореферати диссертатсияи Амирбекзода Назира дар 
мавзуи «Хусусиятҳои семантикӣ ва грамматикии гемеронимияи фазои 
иттилоотии Тоҷикистон», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми 
филология, аз рӯйи ихтисоси 10.02.01. 
мукаммал буда, ба талаботи Низомномаи Комиссияи 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, 
муаллиф барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология, аз 
рӯйи ихтисоси 10.02.01

- Забони тоҷики, дуруст, пурра ва 
Низомномаи Комиссияи олии

Забони тоҷики сазовор мебошад.

н.и.ф., директори филиали “Муассисаи 
давлатии Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили 
иҳтисос ва бозомӯзии кормандони 
соҳаи маориф дар шаҳри Кӯлоб Шаҳбози Рустамшо

Имзои н.и.ф., директори 
ФДҶТИБКСМ Шаҳбози Р.-ро 
тасдиқ мекунам:
Мудири шуъбаи кадрҳо ва котибот: 
ФДҶТИБКСМ дар шаҳри Кӯлобд.^ Холов Муҳаммадҷон

Маълумот дар бораи иртибот: 
13536^, ш. Кӯлоб, кӯчаи Ҳамадонӣ 5
Е-та11: ги81:ат§11оН-90@Ьк.ги
Телефрн: (+992) 9^-49-10-10
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