
ХУЛОСАИ 
комиссияи экспертии шурои диссертатсионии бВ.КОА-021-и назди 
Донишгоҳи миллии Точикистон оид ба диссертатсияи Саидова Сайёра 
Гадоҳмадовна “Диалектизмҳои лексикӣ ва хусусиятҳои услубии онҳо дар 

эҷодиёти Боқӣ Раҳимзода” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми 

филолоғия аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ
Диссертатсияи Саидова Сайёра Гадоҳмадовна ба таҳқиқи ҷанбаи 

услубии диалектизмҳои эҷодиёти Боқӣ Раҳимзода бахшида шудааст. 
Муҳакқик дар мукаддима хеле бамаврид таъкид мекунад, ки дар 

забоншиносии тоҷик таҳқиқи забони асари бадей аз наср шуруъ гардид 
ва дар ин самт таҳқиқоти хеле зиёди арзишманд ба миён омад. Аз солҳои 
70-уми асри гузашта ба забони назм хам таваҷҷуҳ зохир шуд ва дар ин 
самт низ як қатор асарҳо таълиф гардиданд. Бо вуҷуди мавҷудияти 
миқдори зиёди асарҳои илмӣ то имрӯз хусусиятҳ ои луғ авй ва услубии 

осори ҳама адибони тоҷик ҳаматарафа таҳқиқ нашудаанд. Аз ҷумла, 

вижагиҳои услубии назму насри Б. Раҳимзода низ. Ҳол он ки бе 

омӯзиши пурраи луғат, ҷиҳатҳои грамматикӣ ва услубии асарҳои 
назмии адибони шинохтаи солҳои 30-80 асри XX, бе нишон додани 

маҳорати онҳо дар бобати интихоби калимаву калимасозӣ имконияти 

натиҷагирӣ аз вазъи рушду таҳаввулоти забони меъёрии тоҷикй дар 

ҳамон давраи таърихй, ки инро раванди имрӯзаи тараққиёти 
забоншиносии тоҷик вобаста ба мақоми давлатй пайдо кардани забони 
тоҷикӣ талаб менамояд, ба миён нахоҳ ад омад.

Таҳқиқи анҷомдодаи унвонҷӯ аз ҷиҳати илмй арзишманд буда, 
дар он аввалин маротиба ҷанбаҳои услубии калимаҳои шевагӣ, навъҳои 
он, мавриди истеъмоли он дар эҷодиёти Боқӣ Раҳимзода таҳқиқ гардида, 
мафҳуми “диалектизм”, назари муҳаққиқони худиву хориҷӣ ба он, 
диалектизмҳои хоса, семантикӣ ва этнографӣ, бамавқеъ ё бемавқеъ 
истифода шудани онҳо ба таври возеҳ ва хеле муфассал таҳлил карда 
шудаанд.



Навгониҳои таҳқиқ, пеш аз ҳама, дар интихоби мавзуи 
диссертатсия зоҳир мегардад, чунки дар он бори аввал диалектизмҳои 
лексикӣ, навъхо ва чанбаи услубии онхо дар асархои Б. Рахимзода дар 
шакли як рисолаи ҷудогона таҳқиқ шудааст, ки дар забоншиносии тоҷик 
то ин дам мавриди омӯзиш қарор нагирифта буд. Дар рисола ногузир 

будани истифодаи диалектизмҳо, имкониятҳои семантикй, экспрессивй 
ва эҳсосотй пайдо кардани онҳо дар услуби бадей дар заминаи маводи 
осори фақат як адиб ба таҳқик гирифта шудааст. Дар асоси маводи 
асархои назмию насрии Б. Раҳимзода дар рисола рафти тараққиёти 
забони адабии ҳозираи тоҷикй аз охири солҳои сй то оғози солҳои 

ҳаштоди асри XX нишон дода шудааст.
Диссертатсия ба талаботи банди 31-33-и Тартиби додани 

дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30- 
юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад. 

Днссертатсия аз тарафи муаллиф мустақилона навишта шуда, дорои 

мазмун ва мантиқ и ягонаи дохилӣ мебошад. Натиҷ а ва нуктаҳ ои илмии 

барои ҳимоя пешниҳодшуда саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро 
нишон медих анд.

Мавзуъ ва мазмуни таҳқиқи диссертатсионӣ бо шиносномаи 

диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология 

10.02.01. - Забони тоҷ икй мувофик мебошад.

Натиҷаҳои асосй, хулосаҳои таҳқиқ ва тавсияҳои муаллиф дар 8 

мақолаи дар маҷаллаҳои илмии тақ ризшавандаи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Чумҳурии Тоҷикистон ва Комиссияи 
олии аттестатсионии Федератсияи Россия батабърасида инъикос ёфта, бо 

мазмун ва мавзуи диссертатсия бевосита алоқаманд мебошанд. 

Автореферати диссертатсия ва мақолаҳои нашркардаи унвонҷӯ 
фарогири мазмуну муҳтавои диссертатсия мебошанд. Мақолаҳои илмии 
интишорёфтаи муаллиф ва теъдоди маводи чопшуда ба талаботи 



бандҳои 34 ва 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ мувофиқат 
менамоянд.

Дар диссертатсияи Саидова Сайёра Гадоҳмадовна истифодаи 
мавод бидуни ишора ба муаллиф ё маъхаз ба назар намерасад. Ин аз 
риоя шудани банди 37-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ гувоҳӣ 

медиҳад.
Дар хулосаи диссертатсия дастовардҳои таҳқиқ ва моҳияти 

масъалаҳои меҳварӣ зикр ёфта, дурнамои мавзуи кори диссертатсионӣ 
таъйин шудааст. Аҳаммияти таҳқиқ, навгониҳои илмии диссертатсия ва 
арзиши амалии онро ба назар гирифта, комиссияи экспертӣ ба чунин 
хулоса омад, ки диссертатсияи барои дарёфти дараҷаи 10.02.01. - Забони 

тоҷикй)-и Саидова Сайёра Гадоҳмадовна “Диалектизмҳои лексикй ва 
хусусиятҳои услубии онҳо дар эҷодиёти Боқӣ Раҳимзода” кори таҳқиқии 
анҷомёфта буда, ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад ва онро барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 

10.02.01 - Забони тоҷикй ба ҳимоя пешниҳод кардан мумкин аст.
Комиссияи экспертӣ дар асоси банди 60-и Тартиби додани 

дараҷ аҳ ои илмӣ пешниҳ од менамояд:
1. Диссертатсияи Саидова Сайёра Гадоҳмадовна “Диалектизмҳои 

лексикӣ ва хусусиятҳои услубии онҳо дар эҷодиёти Боқӣ Раҳимзода” 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи 

ихтисоси 10.02.01. - Забони тоҷикӣ дар ҷаласаи шурои диссертатсионии 
бО.КОА-021-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон тариқи овоздиҳии 

ошкоро ба ҳ имоя қ абул карда шавад.
2. Комиссияи экспертӣ муҳаққиқони зеринро, ки корҳои илмӣ- 

таҳқиқиашон ба ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ мувофиқат доранд, 
ба ҳайси муқарризони расмӣ пешниҳод менамояд:

- Нозимов Абдулҳамид Абдуалимович - доктори илми филология, 
профессор, мудири кафедраи забонхо ва фанхои гуманитарии МДТ



“Филиали Донишгоҳи миллии таҳқиқотии технологӣ “МИСиС” дар
шаҳри Душанбе”;

- Амлоев Аминҷон Ятимович - номзади илми филология,
муаллими калони кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи славянии Россия 
ва Тоҷикистон.

3. Ба сифати муассисаи пешбар Институти забон ва адабиёти ба 
номи Рӯдакии АМИТ пешниҳод мешавад.

4. Барои гузоштани эълони ҳимоя, матни диссертатсия ва
автореферати он дар сомонахои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон иҷозат дода шавад.

5. Барои чопи автореферат бо ҳуқуқи дастнавис ва ирсол
гардвдани он ба суроғаҳои таъйиншуда иҷозат дода шавад.
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