
ТАҚРИЗ 
ба автореферати диссертатсияи илмии Саидова Сайёра Гадоҳмадовна дар 
мавзуи “Диалектизмҳои лексикй ва хусусиятҳои услубии онҳо дар 
эҷодиёти Боқӣ Раҳимзода”, ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ

Диссертатсияи номзадии Саидова Сайёра Гадоҳмадовна дар мавзуи 
«Диалектизмҳои лексикӣ ва хусусиятҳои услубии онҳо дар эҷодиёти 
Боқӣ Раҳимзода», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
филология пешниҳод шудааст, ба яке аз мавзуъҳои мубрами 
забоншиносии муосир - диалектизмҳои лексикӣ ва хусусиятҳои услубии 
онҳо дар эҷодиёти Боқй Раҳимзода бахшида шудааст. Мубрамияти 
мавзуи мавриди назар пеш аз ҳама дар он зоҳир мешавад, ки мавзуи 
мавриди назар ба таҳқиқи гуногунҷабҳаи лексикаи диалектизмҳои асори 
яке аз адибони шинохтаи тоҷик Боқӣ Раҳимзода бахшида шуда, мисоли 
як таҳқиқоти бунёдӣ ва заминавӣ барои идома додани ҳамин масир 
маҳсуб меёбад.

Ҳадафи таҳқиқи мавзуъ шинохтан ва гурӯҳбандӣ намудани навъҳои 
диалектизмҳои лексикӣ, унсурҳои иқтибосӣ, ки хусусияти маҳаллӣ касб 
кардаанд, вожаҳои меъёрӣ, ки дар таълифоти адиб тобишҳои махсуси 
услубӣ пайдо намудаанд, мебошад. Дар рисола воҳидҳои лаҳҷавӣ чун 
бахши ҷудонопазири луғати забони асари бадеӣ вобаста ба хусусиятҳои 
услубӣ, маъноӣ, мавзуӣ ва экспрессивӣ мавриди таҳқиқ қарор дода 
мешаванд.

Дар забоншиносии тоҷик таҳқиқи мухтасаре, ки муҳаққиқони 
адабиёт дар бобати забони шеъри Боқӣ Раҳимзода рӯйи қоғаз 
овардаанд, маҳорати сухансанҷиву сухансозии ӯро наметавонанд пурра 
дар бар гиранд. Ҳол он ки, агар доир ба забону услуби асарҳои Боқӣ 
Раҳимзода, ки дар зарфи зиёда аз чил сол шеъри ӯ дар адабиёти тоҷик 
мавқеи меҳварӣ дошт, асарҳои махсус таълиф нашаванд, ба таҳқиқ 
гирифтани раванди рушду такомули луғат ва меъёрҳои калимасозии 
забони адабии муосири тоҷикӣ дар ин давраи таърихӣ аз имкон берун 
аст.

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсияи Саидова С.Г. аз рӯйхати 
ихтисораҳо, муқаддима, се боб, хулоса ва феҳрасти адабиёт иборат буда, 
ҳаҷми умумии он 183 саҳифаи чопи компютериро дар бар мегирад.

Дар муқаддимаи диссертатсия дар бораи мубрамии мавзуи таҳқиқ, 
дараҷаи таҳқиқи мавзуъ, робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва ё 
мавзуъҳои илмӣ, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ, объекти таҳқиқот, мавзуи 



таҳқиқот, фарзияи таҳқиқот, навгониҳои илмӣ, асосҳои назарии таҳқиқ, 
асосҳои методологии таҳқиқ, аҳаммияти назарию амалӣ, саҳми шахсии 
муҳаққиқ дар баррасии мавзуъ, тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ, 
нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, сохтор ва ҳаҷми рисола 
мушаххас баён шудаанд.

Боби якуми диссертатсия - «Диалеқтизмҳо ва мавридҳои истифодаи 
онҳо дар адабиёти бадеӣ» унвон дошта, аз панҷ зербоб иборат аст. Дар 
боби аввали рисола истифодаи диалектизмҳо дар адабиёти бадей, 
хосатан осори Боқӣ Раҳимзода баррасӣ гардидааст. Муаллиф дар ин 
боб, ки ҷанбаи назариявӣ дорад, масъаларо мушаххас омӯхта, таҳқиқи 
комил анҷом додааст.

Боби дуюми диссертатсия «Диалектизмҳои лексикии хосса дар 
асарҳои Боқӣ Раҳимзода» ном дошта, фарогири ду фасл мебошад. Дар ин 
қисмати диссертатсия муаллиф ба омӯзиши диалектизмҳои хосса иктифо 
кардааст.

Боби сеюми диссертатсия «Диалектизмҳои семантикӣ ва этнографӣ 
дар асарҳои Боқӣ Раҳимзода» ном дошта, аз се фасл иборат мебошад. 
Дар ин боб дар хусуси тафовути ин ду навъи диалектизмҳои лексикӣ, 
зарурат ва ҷою мавридҳои истифодаи онҳо дар асарҳои Б. Раҳимзода 
сухан меравад. Ҳамчунин дар ин боб хатти интишори диалектизмҳои 
мазкур дар лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ дар муқоиса бо фарҳангҳои шевагӣ 
муайян карда шудааст. Ин тарзи таҳқиқ имкон додааст, ки дар ин боб 
низ диалектизмҳои фарохистеъмол ва маҳдудистеъмол, ки дар асарҳои 
олимони лаҳҷашинос таҳти истилоҳоти «диалектизмҳои лексикии 
мухолиф» ва «диалектизмҳои лексикии ғайримухолиф» зикр шудаанд, аз 
якдигар ҷудо карда шаванд.

Муҳаққиқ вобаста ба мавзуи диссертатсионӣ 11 мақола, аз ҷумла, 6 
мақола дар нашрияҳои тақризшавандаи КОА - назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бақайдгирифташуда ва 5 мақолаи дигар дар 
маҷмӯаҳои илмӣ нашр намудааст, ки ба муҳтавои рисола мувофиқат 
мекунад.

Дар баробари дастовардҳои хуби илмӣ дар автореферати 
диссертатсия нуқсонҳо ба чашм мерасад, ки ислоҳи онҳо дар комил 
гардидани мазмуни автореферат рисола мусоидат мекунад:

1. Ҷо-ҷо дар автореферат миёни воҳидҳои такрор, ки мебоист бо 
вергул ҷудо мешуданд, аломати вергул гузошта нашудааст (Саҳ. 3,8, 12 
ва ғ.);

2. Дар шароити кунунӣ инъикоси маводи мавриди таҳлил дар шакли 
диаграмма, гистограмма, таблитса ва ҷадвалҳо, яке аз масъалаҳои муҳим 



арзиёбӣ мегардад. Ин масъала дар оянда ба инобат гирифта шавад, аз 
манифат холй нахоҳад буд;

3. Дар рисола ибораи “илми забоншиносӣ” зиёд корбур шудааст. 
Забоншиносӣ бе зикри калимаи “илм” худ илми алоҳидаи эътирофшуда 
мебошад. Минбаъ зимни корбурд ба инобат гирифта шавад, ба 
манфиати кор хоҳад буд;

4. Дар афтореферат ҷо-ҷо камбудиҳои техникӣ низ во мехурад, ки 
ислоҳи онҳо дар комил гардидани мазмуну муҳтавои автореферат 
мусоидат хоҳад кард.

Эродҳои болозикр, албатта, ҷузъӣ буда, арзиши илмии таҳқиқотро 
коста намегардонанд. Рисолаи номзикр таҳти унвони “Диалектизмҳои 
лексикӣ ва хусусиятҳои услубии онҳо дар эҷодиёти Боқӣ Раҳимзода” ба 
талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон доир ба таҳияи рисолаҳои номзадӣ ҷавобгӯ буда, муаллифи 
он барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи 
ихтисоси 10.02.01 Забони тоҷикй сазовор мебошад.

Номзади илми филология, дотсенти
кафедраи забоншиносй ва таърихи забони
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