
ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ ба 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 тоҷикӣ.

Исмҳои хос ҳамчун категорияҳои муҳимми забон доираи васеи 
истифода дошта, дар номгузории мафҳумҳои гуногун мавриди истифода 
қарор мегиранд. Исмҳои хос аз замонҳои қадим дар мушахассозии 
номҳои табиӣ ва ҷуғрофӣ, номи одамон истифода мешуданд. Дар 
шароити имрӯза масъалаҳои омӯзиши принсипҳои номгузории иншооту 
марказҳои нав ва таҳаввулоти маъноии луғатҳои умумиистеъмолӣ, 
гузариши исми ҷинс ба исми хос, усулҳои ифодаи кулл ва ҷуз дар 
низоми номгузорӣ ба миён меояд, ки омӯзиши мукаммалро талаб 
мекунад.

Дар забоншиносии тоҷик пажуҳишҳои номшиносӣ оид ба самтҳои 
гуногун, аз ҷумла: омӯзиши топонимияи минтақавӣ; омӯзиши 
топонимияи таърихӣ; таҳқиқи антропонимияи 

ономастикии маъхазҳои ҷуғрофӣ 
ономастикаи асарҳои бадеӣ, 
антропонимияи тоҷикон ва инъкоси антропонимия дар маъхазҳои 
гуногуни хаттӣ сурат гирифтааст.

Номҳои воситаҳои ахбори омма (ВАО, ки онро дар номшиносӣ 
гемеронимия меноманд), аз ҷумлаи бахши хеле кам таҳқиқшудаи исмҳои 
хос мебошанд. Дар забоншиносии тоҷик то ҳол вижагиҳои забонии 
номҳои хоси воситаҳои ахбори омма (маҷалла, ҷарида, варақаҳои ахбор, 
радио ва телевизион, оҷонсҳои иттилоотӣ, барномаҳои радио ва 
телевизионӣ ва ғ.) мавриди омӯзишу баррасии густурдаи илмӣ қарор 
нагирифтаанд. Таҳқиқи ҳамаҷонибаи гемеронимия барои равшанӣ 
андохтан ба вижагиҳои васеъ гардидани доираи корбурди исмҳои хос, 
ошкор сохтани фазои ономастикии забони тоҷикӣ ва робитаи байни 
воҳидҳои гуногуни ономастикӣ аҳамияти назариявию амалӣ дорад, зеро 
ин масъалаҳо дар асоси маводи забони тоҷикӣ омӯхта нашудаанд. 
Инчунин баррасии ин масъала ба таҳаввулоти семантикӣ-лугавии 
вожаҳои алоҳида равшанӣ андохта, дар номгузории расонаҳои ахбори 
ҷамъӣ вобаста ба ҳадаф ва мазмуну мундариҷаи ин ё он расонаи ахбор 
вазифаи муайянеро ичро менамоянд ва маънои навро пайдо мекунанд ва 
манзараи равандҳои таҳаввулоти семасиологиро дар забон нишон 
медиҳанд. Бинобар ин мавзуи диссертатсияи 
мавзуи «Хусусиятҳои семантикӣ ва грамматикии гемеронимияи фазои 
иттилоотии Тоҷикистон» аз назари забоншиносӣ хеле мубрам буда, 
дорои аҳамияти назариявию амалӣ мебошад.

Дар диссертатсия таҳқиқи гемеронимияи фазои иттилоотии 
Тоҷикистон аз назари вижагиҳои лексикӣ ва дастурӣ анҷом ёфта, дар ин
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аз ҷумла:

маводи ва 
хусусиятҳои луғавӣ

минтақавӣ;
тоҷикон; таҳқиқи 
таърихӣ;

семантикии
таҳқиқи

Н. Амирбекзода дар



низоми

исмҳои хос; тавсифи таърихии ташаккули 
исми хос дар низоми луғавӣ ва грамматикии

замина вазифаҳои муҳимми таҳқиқотӣ амалӣ гардидаанд, ки мантиқан 
ба мазмуну мундариҷаи диссертатсия мутобиқат мекунанд.

Муҳаққиқ ҷамъоварӣ ва ба низоми муайян даровардани 
гемеронимияи фазои иттилоотии Тоҷикистонро анҷом додааст ва ин 
имконият додааст, ки масъалаҳои дигари дар робита ба ин мавзуъро 
ҳаллу фасл намояд аз ҷумла: муайян намудани роҳҳои васеъ гардидани 
доираи истеъмоли исмҳои хос; 
гемеронимия ҳамчун 
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 бо далелу мисолҳо ва таҳлилу натиҷагириҳо анҷом ёфтааст.

Навигонии 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. Дар рисола 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 шудаанд. Роҳҳои номгузории ВАО, хусуситҳои семантикӣ, 
калимасозӣ ва қолабҳои иборасозӣ, вижагиҳои нрагматикӣ ва 
когнитивии гемеронимҳо дар забони тоҷикӣ таҳлил гардида, таҳаввулот 
дар номгузории ВАО дар даврони соҳибистиқлолӣ ва тафовути он аз 
давраи Иттиҳоди Шуравӣ нишон дода шудаанд.

Диссертатсияи мазкур дорои аҳамияти муайяни назариявӣ ва амалӣ 
мебошад. Таҳқиқоти мазкур барои омӯзиши категорияҳои дигари фазои 
канории ономастика мисли эргонимҳо, идеонимҳо ва м. и. мусоидат 
менамояд. Инчунин натиҷаи таҳқиқот барои ҳалли проблемаҳои 
назариявии ономастикаи забонҳои эронӣ, аз ҷумла забони тоҷикӣ 
метавонанд мавриди истифода қарор бигирад. Натиҷаҳои таҳқиқот 
метавонанд барои мураттаб сохтани луғати гемеронимияи фазои 

Тоҷикистон, тартиб додани дастурҳои таълимӣ оид ба 
таърихи ВАО-и Тоҷикистон мавриди истифода қарор бигиранд.

Саҳми шахсии унвонҷӯ дар он зоҳир мегардад, ки дар диссертатсия 
бори нахуст яке аз навъҳои исми хос 
мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. Мавқеи гемеронимия 
номҳои ВАО -и гуногун аз ҷиҳати лугавӣ ва грамматикӣ дар байни 
гурӯҳҳои дигари исмҳои хос муайян карда шудааст. Тарзҳои 
номгузорӣ, таркиби луғавӣ ва қолабҳои сохтории номҳои ВАО бори 
нахуст дар забони тоҷикӣ омӯхта шуда, тобишхои нави маъноӣ пайдо 
намудани воҳидҳои лугавии гуногун дар таркиби гемеронимия муайян 
карда шудааст.

иттилоотии

номи ВАО дар забони тоҷики 
низоми

хос муайян карда
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иҷтимои муассисаҳо

Бояд ёдовар шуд, ки диссертатсия заминаи муътамади назариявӣ 
дорад. Муаллиф асарҳои зиёди назариявиро оид ба мавзуъ мутолиа 
намуда, онҳоро вобаста ба бахшҳои мавзуъ мавриди истифода қарор 
додааст.

Нуктаҳои асосӣ ва натиҷаҳои таҳқиқ дар 10 мақола аз ҷумла, 6 
мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудааст.

Диссертатсия аз муқкаддима, 3 боби мавзуӣ, хулоса ва феҳристи 
адабиёти истифодашуда иборат аст. Рисолаи мазкур ба таври зайл хеле 
илмй бандубаст гардидааст.

Боби якум «Масъалаҳои рушд ва тавсеаи доираи корбурди исмҳои 
хос» аз б фасл иборат аст, ки дар онҳо масъалаҳои 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 муассисаҳои 
иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, вазифаҳои номҳои хос дар асари бадеӣ мавриди 
омӯзиш қарор дода шудааст.

Фасли аввали боби мазкур баррасии таснифи исмхои хосро дар бар 
мегирад. Исмҳои хос аз ҷумлаи муҳимтарин воҳидҳои забон мебошанд, 
ки пайваста дар таҳаввулоту инкишоф мебошанд. Дар раванди 
тараққиёти иқтисодию иҷтимоӣ муассисаҳо, иншоот, созмонҳо, 
иттиҳодияҳо ва соири муассисаю ниҳодҳои гуногун бунёд шуда, зарурат 
ба номгузории хос пайдо мешавад. Аз ин рӯ доираи корбурди исмҳои хос 
васеъ гардида, объектҳои нави ифодаро касб мекунанд. 
Диссертант дар такя ба таснифоти Шӯрои байналмилалии илмҳои 
ономастикӣ (1п1егпа11опа1 Соипсй оГ Опота811с 8с1епсе8 (1СО8), ки як 
ниҳоди илмӣ маҳсуб меёбад ва тамоми олимони соҳаи ономастикаро 
муттахид намудааст, таснифи исмхои хосро иборат аз 19 гурӯҳ пешниҳод 
менамоянд.

Дар фасли дуюм масоили вобаста ба маънои луғавии исмҳои хос ва 
тафовути исмҳои хос аз ҷинс баррасӣ мешавад. Дар бораи маънои 
луғавии исмхои хос осори зиёди илмӣ таълиф ёфта, нуктаю назарҳои 
гуногун баён гардидаанд. Вале дар замони ҳозира аксари пажӯҳишгарон 
бар ин андешаанд, ки вижагии исмҳои хос аз назари шаклӣ муайян 
нагардида, ба мазмуну мундариҷаи он вобастагӣ дорад. Зеро исмҳои хос 
маъноҳои муайянеро ифода мекунанд, ки аз ҷониби одамон тавсиф 
мешаванд ва ба дарку фаҳми одамон наздик мебошанд.

Дар диссертатсия нуктаи назарҳо дар мавриди маънои луғавии 
исмҳои хос таҳлил шудаанд, аз ҷумла намояндагони андешаи аввал 
барои ин ақидаанд, ки исмҳои хос маънои луғавӣ надоранд. Гурӯҳи 
дигари олимон ақида доранд, ки исми хос маънои лексикӣ (луғавӣ) 
доранд.

Фасли сеюм ба майдони ономастикӣ бахшида шудааст. Намудҳои 
воҳидҳои ономастикӣ ба қатори марказӣ ва канорӣ ҷудо мешаванд. 
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Қатори марказӣ (антропонимҳо,топонимҳо) ҷузъи муҳимтарин ва қабати 
умдаю бунёдӣ ба ҳисоб мераванд, ки қатори канорӣ ё 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 доро мебошанд ва дар майдони 
ономастикӣ вижагиҳои муайян зоҳир менамоянд.

Фасли чорум ба усулҳои табиӣ ва маснуии номгузорӣ бахшида 
шудааст. Номгузории сунъӣ ва табиӣ дар низоми номҳо тарзу усулҳои 
гуногун дорад.

Ҳар як гурӯҳи номҳои хос тарзҳои номгузорӣ доранд ва дорои 
хусусиятҳои умумӣ мебошанд. Дар осори номшиносии умумӣ маъмулан 
чунин тарзҳои номгузорӣ ва номсозиро муайян намуданд: лексикӣ - 
наҳвӣ; лексикӣ - семантикӣ; калимасозӣ (ба воситаи вандҳо, васлшавии 
калимаҳо, ихтисораҳо), фонетикӣ; маҷмӯӣ.

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.

Фаслҳои панҷум ва шашуми боби якум таҳлили нақши номҳои ВАО 
дар матнҳои публитсистӣ, номҳои бадеӣ, номҳои рекламавӣ ва номҳои 
ВАО дар низоми номҳои рекламавиро дар бар мегиранд.

Боби дуюми рисола, ки «Вижагиҳои семантикӣ грамматикии 
гемеронимия дар забони тоҷикӣ», унвон гирифтааст, ки аз чор фасл 
иборат буда, дар он 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 гирифтаанд.

Дар фасли якум ин боб хусусиятҳои амалкарди гемеронимия дар 
фазои ономастикӣ, акидаҳо оид ба мақоми лингвистии номҳои 
расонаҳои иттилоотӣ, дар байни воҳидҳои дигари ономастикӣ, мақоми 
ҳуқуқии гемеронимҳо, аз ҷумла, номҳои рӯзномаҳо, ки ба ягонасозии 
нашрияҳои матбуот иртибот доранд, мавриди таҳлил қарор дода 
шудаанд.

Фасли дуюм ба таҳлили вижагиҳои маъноӣ 
прагматикии гемеронимияи фазои иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бахшида шудааст. Дар ин фасл дуруст ишора шудааст, ки 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 мушаххассозӣ дар бахши гемеронимияи тоҷикӣ нақши асосӣ 
доштааст. Ҳамчунин дар ин фасл аз назари мушаххассозӣ моҳият ва 
мазмуни нашрия - гемеронимҳо тасниф карда шудаанд.

Фасли сеюм ба таҳлили қолабҳои сохторӣ ва дастурии гемеронимҳо 
дар забони тоҷикӣ бахшида шуда, дар ин фасл номҳои якҷузъа, аз ҷиҳати 
семантикӣ ва прагматикӣ мавриди тахдил ва баррасӣ қарор гирифтаанд. 

дастурӣ ва
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номҳое дучор мешаванд, ки мафҳуми ҳамроҳи ва

ки диссертант онҳоро ба асос - номҳо ва номҳои якҷузъае; ки ба воситаи 
вандҳо сохта шудаанд, ҷудо намудааст.

Номҳои якҷузъа доираи васеи маъноии номҳоро дарбар мегиранд, 
ки ду марҳалаи таҳаввули маъноро аз сар гузаронидаанд: марҳалаи 
аввалй маънои бунёдӣ ва марҳалаи дуюм соҳиб шудан ба маънои 
иловагӣ буда, марҳалаи сеюм бошад, марҳилаи касб кардани вазифаи 
ифодаи номи нашрия мебошанд.

Як бахши номҳоро номҳое ифода мекунанд, 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 гояҳои нек (Адолат), инъкоси 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 
ҳамфикрӣ ва ҳамраъиро ифода карда, гаризаи фаҳмиши хонандаро 
таҳрик медиҳанд: Анбоз (гиарик, ҳамдам ҳамроҳ,ҳамнии1ин,ҳамроз), Анис 
(ҳамдам, рафиқ ,ёр, дӯст), Пайк (хабар, мрхбир), Ҳамраъйӣ(ҳамовозӣ), 
Оила (хонавода), Озодагон (озода - лақаби хоси эрониёни қадим, асилзода, 
наҷиб, шариф)

Бо дарназардошти вазифа ва муҳтавои нашрия, барнома ва оҷонси 
иттилоотӣ ба сифати ном вожаҳои сода, сохта ва мураккаб интихоб 
гардидаанд. 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.

Фасли чорум таҳлили қолабҳои дастурии номҳо - ибораҳоро дар бар 
мегирад. Дар номҳои ВАО ба забони тоҷикӣ колабҳои гуногуни ибораҳо 
ба кор бурда мешаванд, ки метавон онҳоро ба гурӯҳҳо тақсимбандӣ 
намуд, ки ҳар як гурӯҳ боз аз ҷиҳати муносибати маъноии ҷузъҳои асосӣ 
ва тобеъ ба зергурӯҳҳо ҷудо мешаванд, қи дар диссертатсия мавриди 
таҳлил қарор гирифтаанд.

Боби сеюм “Таркиби лексикӣ - семантикии гемронимия дар забони 
тоҷикӣ” 
гемеронимияро чун категорияи алоҳидаи исми хос, гурӯҳҳои воситаҳои 
ахбори омма ва номи хоси онҳо, таркиби луғавӣ ва таҳаввулоти 
номгузорӣ дар даврони навро мавриди таҳлил қарор додааст.

Фасли якуми ин боб «Аз таърихи ташаккули гемеронимия дар забони 
тоҷикӣ» унвон дошта, оид ба таърихи ташаккули номҳои гемеронимӣ 
дар забони тоҷикӣ баҳс мекунад. 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 XIX арзи 
вучуд кардаанд.

Фасли дуюми ин боб оид ба вижагии гурӯҳҳои гемеронимияи фазои 
иттилоотии Тоҷикистон баҳс мекунад. Расонаҳои ахбор аз рӯйи вазифа, 
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шакли дастрасӣ, тарзҳои нашру пахши ахбор ва усулҳои идора 
гурӯҳбандӣ мешаванд. Аз ин рӯ низоми номҳои расонаҳо низ, дар 
вобастагӣ ба вазифаҳо ва фаъолияташон дастабандӣ мешаванд.

Матбуот аз расонаҳои чопӣ иборат буда, нисбат ба дигар ВАО 
собиқаи тӯлонитаре дорад: рӯзномаҳо; маҷаллаҳо; варақаҳо; агентиҳои 
иттилоотӣ; радиоҳо; шабакаҳои телевизионӣ, барномаҳои радиоӣ ва 
телевизионӣ. 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 фасли сеюми ин боб вижагиҳои таркиби лексикӣ - семантикии 
гемеронимҳо дар забони тоҷикӣ мавриди таҳқиқ қорор гирифтаанд.

Манбаи мазмуну мундариҷаи номҳои воситаҳои ахбор хеле васеъ 
буда, соҳаҳои гуногуни ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва 
ҳунариро инъикос мекунад. 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. Аз ин ваҷҳ гурӯҳҳои лугавӣ ва семантикии вожаҳо дар 
таркиби гемеронимҳо зиёд буда, интихоби чунин воҳидҳои лугавӣ 
ҳадафҳои муайян доранд ва ба чунин гурӯҳҳо ҷудо мешаванд:

- Номҳои ҷуғрофӣ дар таркиби номҳои гемеронимӣ;
- Номи шахс дар номсозии гемеронимия: Номҳои шахсиятҳои 

таърихӣ дар номгузории ВАО нақши назаррас доранд. Дар баробари ин 
молики нашрияҳо, таъсисдиҳандагони ВАО низ метавонанд дар номсозӣ 
иштирок намоянд.

- Истилоҳоти ҷамъиятӣ-сиёсӣ дар таркиби гемеронимия: Воситаҳои 
ахбори омма набзи ҷомеаро инъикос намуда, бо равандҳои сиёсӣ ва 
иҷтимоӣ алоқаманданд. Дар алоқамандӣ бо ҳаёти сиёсӣ - иҷтимоӣ 
алоқаманд будани воситаҳои иттилоот, дар номгузории расонаҳо 
истилоҳоти ҷамъиятӣ - сиёсӣ нақши назаррас доранд. Расонаҳои 
иттилоотии давраи Шӯравӣ дар доираи сиёсати ҳизби коммунистӣ 
фаъолият менамуданд.

- Вожаҳои калидӣ дар гемеронимия: Маъмулан дар таркиби номи 
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.

- Вожаҳои соҳавӣ: Матбуоти соҳавӣ як бахши муҳими матбуоти ҳар 
як кишвар мебошанд, ки ҳуқуқ, риояи қонун, бахши иқтисодӣ, андоз, 
буҷет, саноат, сохтмон, нақлиёт, гумрук, ҳифзи сарҳад, баланд 
бардоштани қобилияти дифоии мамлакат ва ғайраро инъикос мекунанд.

Фасли чорум ва панҷум масъалаи таҳаввулот дар номгузории ВАО 
дар замони Истиқлолро дар бар гирифтааст, ки номи хоси нашрияҳои 
алоҳида аз назари маъноӣ, прагматикӣ ва иртиботии онҳо бо арзишҳои 
таърихӣ, фарҳангӣ ва миллӣ таҳлил шудааст. Дар фасли панҷум 
қолабҳои нави номгузорӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.
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Дар таркиби исмҳои гемеронимӣ воҳидҳои луғавии тобиши сиёсӣ 
ва иҷтимоидошта фаровон корбаст мешаванд. Агар аз ин нуқтаи назар 
гемеронимияи Тоҷикистонро аз назар гузаронем, метавон Эу давраи онро 
қайд намуд, ки аз ҷиҳати фарогирии воҳидҳои луғавӣ аз ҳамдиғар фарқ 
мекунанд. Дар замони Шуравӣ ғемеронимия бештар истилоҳоти бахши 
идеолоғии он давраро инъикос мекард, ки тарҷумаи таҳтуллафзии 
ғемеронимҳои русӣ буданд. Аз назари прағматикй онҳо аломат, 
таъйинот, объект, раванд, даъват ва монанди инҳо мафҳумҳоеро ифода 
мекарданд.

Дар давраи соҳибистикдолӣ луғатномаи ғемеронимия васеъ 
ғардида, дар номғузории ВАО аз ғановати луғавии забони тоҷикӣ 
истифодаи васеъ сурат ғирифт. Бархе аз воҳидҳои луғавӣ, ки дар забони 
адабӣ камистеъмол буданд, тавассути номи нашрияҳои ба истеъмоли 
ҷорӣ дохил шуданд.

Ҳар як боби рисолаи мазкур аз бо хулосаи мухтасар натҷағирӣ шуда, 
дар охир натиҷаҳои таҳқиқ хеле илмй ҷамъбаст ғардидаанд.

Диссертатсияи мазкур аз назари истифодаи сарчашмаҳои илмй ва 
таҳлили мавод ва сохтор ба талаботи диссертатсияҳои номзадй ҷавобғӯй 
буда, аз назари мавзуъ хеле мубрам ва дар илмй забоншиносии тоҷик 
таҳқиқношуда буда, дорои навғониҳои илмй мебошад.
Автореферат ва мақолаҳои чопшуда низ мундариҷаи диссертатсияро 
инъикос мекунад.

Чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки диссертант масъаларо 
ҳамаҷониба таҳқиқ намуда,рисолаи хуби илмиеро ба анҷом расонидааст, 
ки он ҷолиби диққат аст. Дар баробари муваффақиятҳо дар кор баъзе 
камбудиҳо ҷой доранд, ки зикри онҳо ба фоидаи кор ва дар оянда боиси 
зиёд ғардидани ҳусну қубҳи моноғрафияи илмй хоҳанд буд.

1. Таҳқиқоти тоза оид ба масъалаи антропонимияи минтақавӣ аз 
ҷониби Р. Холназаров оид ба вижағиҳои антропонимияи ноҳияи Лахш 
анҷом пазируфтааст, ки дар рисолаи Амирбекзода дарҷ наёфтааст.

2. Хуб мешуд барои беҳтар шудани ҳусни кори илмй дар охири 
рисола (диссертатсия) феҳристи ихтисораҳо. Ба мисли ВАО, ФИ, ТАСС, 
АМИТ оварда мешуд.

3. Нақши номҳо дар тақвияти бадеии воқеияти осор дар ташаккули 
матн ва ифодаи ғаразҳои услубии муаллиф мавриди пажуҳиши 
муҳақиқони рус, В. В. Виноғрадов, В. М. Калинин, Ю. А. Карупенко, 
Э.Г. Мағазинин, В. И. Суприн қарор ғирифтааст, ғуфта оварда шудааст. 
Аммо ин масъаларо муҳақиқони риштаи номшиносии тоҷик М. Шодиев, 
Р. Шоев, Д. Майнусов, С. Қурбонмамадов, С. Абодуллоева, С. 
Холиқназаров чи ғуна арзёбй кардаанд, нишон дода нашудааст. Ағар ба 
ин масъала таваҷҷуҳ мешуд хеле хуб мебуд. Яъне оид ба низоми 
истилоҳоти онамастикаи бадеӣ.
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4. Пажӯҳишҳои этнолингвистии мавзуъ мушаххасан дар рисола 
таҳлил нагардидааст. Хуб мешуд дар оянда ба ин масъала таваҷҷуҳ 
зоҳир карда мешуд, ҳусни кор боз боло мерафт.

Ғалатгириҳои боло ҳама ҷузъи буда, ҳеҷ гоҳ ҳусни аслй ва воқеии 
рисолаи хуби илмии муҳаққиқи ҷавонро коста намекунанд ва рисолаи 
мазкур рисолаи ба анҷом расида мебошад.

Дар маҷмуъ, 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 тоҷикӣ комилан созгору 
мувофиқ мебошад ва ба талаботи “Низомнома”-и Муассисаи давлатии 
“Комиссияи олии аттестатсионӣ”-и назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад.
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