
Тақриз 
ба автореферати диссертатсияи Саидова Сайёра Гадоҳмадовна дар мавзуи 
“Диалектизмҳои лексикӣ ва хусусиятҳои услубии онҳо дар эҷодиёти Боқӣ 
Раҳимзода” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз 

рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ

Таҳқиқоте, ки аз ҷониби диссертант Саидова Сайёра Гадоҳмадовна 
ба анҷом расидааст, яке аз мавзуъҳои мубрами забоншиносӣ ба ҳисоб 
меравад. Муҳаққиқ дуруст қайд кардааст, ки дар давраи пайдоиши 
миллат ва рушди забони миллӣ шохаи адабии он аз лаҳҷаҳои маҳаллӣ 
бештар имконияти гирифтани маводи даркориро барои худ пайдо 
мекунад. Маводе, ки дар ин маврид забони адабӣ аз ин ё он лаҳҷа қабул 
мекунад, асосан ба ду бахши забон - лексика ва грамматика мансуб аст. 
Дар ҳақиқат, забони адабӣ аз ҳама беш аз воҳидҳои луғавии лаҳҷаҳо 
ғизо мегирад, ки миёни онҳо диалектизмҳо ниҳоят зиёданд ва онҳо дар 
забоншиносии тоҷик, маъмулан, зери ном-ибораҳои «калимаҳои 
лаҳҷавӣ», «калимаҳои хоси лаҳҷа», «калимаҳои шевагй» ё «калимаҳои 
хоси шева» низ шинохта мешаванд.

Дар бобати ба забони адабӣ ворид кардан ва ба меъёр даровардани 
диалектизмҳо мавқеи адабиёти бадеӣ ва саҳми адибони алоҳида ниҳоят 
назаррас аст. Бояд кайд кард, ки диалектизмҳо ҳамчун категорияи 
махсуси услубии забон воситаи хуби тасвири образ ва ҳодисоти олами 
воқеӣ буда, дар асарҳои бадеӣ аз ҷониби адибон мақсаднок кор фармуда 
мешаванд. Онҳо нисбат ба осори назмӣ дар осори насрӣ корбурди 
зиёдтару озодтар доранд.

Воқеан, таҳқиқу омӯзиши диалектизмҳо, махсусан дар осори назмӣ 
кори саҳлу содае набуда, аз муҳаққиқ маҳорати баланд ва огоҳии комил 
доштан аз тобишҳои маъноию услубии воҳидҳои лаҳҷавии шеваҳои 
забони миллиро талаб мекунад.

Диссертант Саидова Сайёра Гадоҳмадовна ҳамин паҳлуи масъаларо 
ба ҳисоб гирифта, диалектизмҳоро дар эҷодиёти адиби маъруфи тоҷик, 
дорандаи Ҷоизаи давлатии ба номи Рӯдакӣ, Шоири халқии Тоҷикистон 
Боқӣ Раҳимзода ба риштаи таҳқиқ кашидааст.

Диссертатсия мавриди назар аз муқаддима, се боб, хулоса ва номгӯи 
адабиёт иборат буда, дар ҳаҷми 183 саҳифаи чопи компютерӣ ҷамъбаст 
гардидааст.

Дар муқаддима оид ба муҳим будан ва дараҷаи таҳқиқи мавзуъ, 
мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, манбаъ ва методҳои таҳқиқ, навгониҳои 
илмии рисола, аҳамияти илмию амалии кор, саҳми шахсии унвонҷӯ, 
нуктаҳое, ки барои дифоъ пешниҳод мешаванд, интишорот аз рӯйи 
мавзуи рисола, сохтор ва ҳаҷми рисола сухан меравад.

Боби якум “Диалектизмҳо ва мавридҳои истифодаи онҳо дар асарҳои 
бадеӣ” ном дорад. Дар ин боб, асосан, мафҳуми диалектизм аз нигоҳи 
забоншиносон, навъҳои диалектизм аз рӯйи таснифоти муҳаққиқон,



вазифаи диалектизмҳо дар асарҳои бадеӣ, қоидаҳои корбуди 
диалектизмҳо ва тарзҳои истифода ва шарҳу баёни онҳо мавриди таҳқиқ 
қарор гирифтааст. Муаллиф собит менамояд, ки адибон тавассути 
истифодаи диалектизмҳо вазифа, мақсад ва мароми эҷодии худро дар 
асарҳои бадеӣ муайян мекунанд. Аз ҷониби дигар, аҳли қалам ба хотири 
таъмини айнияти тасвир, зиндаю воқеӣ падид овардани ҳодисаҳою 
воқеаҳо ва тарзи сухан рондани персонажҳо диалектизмҳоро истифода 
карда, ба ин восита халқияти забони офаридаҳои худро таъмин 
менамоянд. Муаллиф дуруст қайд мекунад, ки Б. Раҳимзода дар 
мавридҳои зарурй - ё ба хотири фардӣ кардани забони персонаж, ё ба 
хотири вазну қофия аз диалектизмҳо истифода мебарад.

Мулоҳиза сари диалектизмҳо ӯро ба хулосае меорад, ки Боқӣ 
Раҳимзода дар шеърҳое, ки хусусияту характери ҳаҷвӣ доранд, аз 
диалектизмҳо бештар истифода намудааст. Сабаб он аст, ки тавассути 
диалектизмҳо нутқи персонажҳоро ҳаҷв намудан, хислатҳои ботинии 
онҳоро ба ҷилва овардан, таваҷҷуҳи хонандаро ба ҳодисоти тасвиршуда 
бештар ҷалб кардан ва ҷиҳатҳои эҳсосиву муассирии суханро таъмин 
намудан мувофиқтар мебошад.

Дар боби дуюм, ки “Диалектизмҳои лексикии хосса дар асарҳои 
Боқӣ Раҳимзода” номгузорӣ шудааст, муаллифи диссертатсия аз 
диалектизмҳои лексикии хоссаи фарохистеъмол ва диалектизмҳои 
лексикии хоссаи маҳдудистеъмол ёд карда, ҳамзамон ҳамин навъ 
диалектизмҳоро дар эҷодиёти шоир, ки дар рисола феҳристи муфассал 
дорад, ба риштаи таҳқиқ кашидааст. Диссертант ба ин назар аст, ки дар 
эҷодиёти Боқӣ Раҳимзода диалектизмҳои феълй дар қиёс бо вожаҳои 
исмиву сифатӣ зиёдтар ба кор рафтаанд. Сабаб он аст, ки феълҳо нисбат 
ба дигар ҳиссаҳои нутқ сермаъноанд, хусусияти хуби тасвирӣ доранд, 
суханро ҷоннок месозанд, дар онҳо эҳсоси пурзӯри ҳаяҷонбахш бештар 
эҳсос мегардад.

Боби сеюми рисола “Диалектизмҳои семантикй ва этнографӣ дар 
асарҳои Боқй Раҳимзода” унвон дорад. Диссертант ин боби корашро ба 
ду фасл ҷудо карда, дар фасли аввал диалектизмҳои семантикиро 
мавриди таҳлил қарор додааст, ки ҷолиби таваҷҷуҳ аст.

Ӯ бо овардани намунае аз диалектизмҳои осори Боқӣ Раҳимзода, ба 
монанди “чевар”, “шӯриш”, “туғ” ва ғайра, ки бештар дар лаҳҷаи 
ҷанубӣ, бахусус водии Рашт, дар истифода аст, собит месозад, ки агарчи 
таркибан бо вожаҳои адабӣ якхела бошанд ҳам, аз ҷиҳати маънй фарқ 
мекунанд. Ин тафовути маъно то ҷоест, ки ҳатто ба маънои корбурдии 
лаҳҷавӣ, баъзан дар ҳеҷ луғат дида намешаванд ва аз рӯйи муносибат бо 
забони адабӣ силсилаи омонимҳоро ташкил медиҳанд.

Фасли дигари ин боб ба таҳқиқи диалектизмҳои этнографӣ бахшида 
шуда, ба мавзуъҳои диалектизмҳои соҳаи кишоварзӣ, номи асбобҳои 
рӯзгор, номи анвои нон ва хӯрокҳо, этнографизмҳои марбут ба синну 
сол, вазъи руҳӣ ва амалиёти инсон, номи бозиҳо, номи либосҳо, номи 



маросимҳо ва номи ашёи гуногун ҷудо гардидааст, ки аксаран ба 
зиндагию рӯзгори мардуми минтақаи Рашт марбут аст.

Муаллиф хулосаҳои бадастовардаи худро дар шонздаҳ банд ва 
зербандҳои дохилӣ ҷамъбаст намуда, дар охир оид ба истифодаи амалии 
натиҷаҳои таҳқиқот тавсияҳо низ пешниҳод кардааст.

Бо назардошти дастовардҳои илмӣ дар автореферати диссертатсия 
ҷо-ҷо ғалату нуқсонҳо низ ба чашм мерасанд, ки ислоҳи онҳо ба 
манфиати кор мебошад:

1 .Дар эҷодиёти Боқӣ Раҳимзода диалектизмҳои иқтибосии русӣ ва 
туркӣ низ ба назар мерасанд, вале таҳқиқи онҳо, ба фикри мо, аз мадди 
назари муҳаққиқ дур мондаанд.

2 .Дар раванди омӯзиши мавзуъ, хуб мешуд, мактаби хоси луғоти 
шевагӣ таҳқиқ мегардид.

З .Дар автореферат ғалатҳои имлоию техникӣ ( 3,4,7,8, 11) мавҷуд 
аст, ки ислоҳи онҳо боиси беҳтар гардидани сифати кор хоҳад буд.

. Дар умум, эродҳои ҷойдошта арзиши илмии рисоларо кам 
намекунанд ва таҳқиқоти Саидова Сайёра Гадоҳмадовна дар мавзуи 
“Диалектизмҳои лексикй ва хусусиятҳои услубии онҳо дар эҷодиёти Боқӣ 
Раҳимзода” як кори фундаменталӣ буда, комилан ба талаботи рисолаи 
номзадӣ, ки Комиссияи Олии Аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, ҷавобгӯ ва муаллифи он 
сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи 
ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ мебошад.
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