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Тақризи
муассисаи пешбари Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ ба 
диссертатсия ва автореферати номзадии Саидова Сайёра Гадоҳмадовна дар 
мавзуи “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

. Омӯзиш ва пажуҳиши шеваҳо яке аз масъалаҳои мубрам ва муҳимми 
забоншиносӣ ба ҳисоб меравад, чунки дар таркиби луғати худ микдори зиёди 
калимаву истилоҳот, ибораҳои махсуси фразеологӣ ва зарбулмасалу 
мақолҳоро маҳфуз доштаанд.

Вожаҳои лаҳҷавӣ вобаста ба рушду густариши ҷомеа дар ҳар давру 
замон ба тағйироту таҳаввулот рӯ ба рӯ мегардад.

Муайян намудани меъёри диалектизмҳои лексикӣ ва ҳудуди интишори 
онҳо баҳсталаб буда, асосҳои назариявии онро лаҳҷашиноси тоҷик Ғ.Ҷӯраев 
дар чанд мақолаи илмии худ ба таври дақиқ баррасӣ намудааст. Ба таври 
дақиқ муайян кардани ҳудуди диалектизмҳои лексикӣ ва тобишҳои услубии 
онҳо танҳо дар сурати ҷамъоварӣ, таҳқиқи осори адибони тоҷик ва дар асоси 
маводи лаҳҷаҳои ба анҷомрасида, таҳияи фарҳангҳои шеваҳои забони тоҷикӣ 
имконпазир мегардад.

Мусаллам аст, ки таркиби луғавии забон, аз ҷумла лаҳҷаҳо дар натиҷаи 
тағйироту дигаргуниҳои ҷомеа дар ҳоли ташаккул ва таҳаввул қарор доранд. 
Бинобар ин, дар натиҷаи пешрафти илму техника, иқтисод, фарҳанг, 
муносибатҳои сиёсиву дипломатӣ бо кишварҳои хориҷӣ, инчунин инкишофи 
соҳаҳои дигари зиндагии мардум барои ҷомеаи башарӣ воҳидҳои луғавиеро ба 
миён меорад, ки на танҳо ба забони адабӣ, балки ба гӯйишҳои он низ таъсири 
худро мерасонад.

Дар омӯзиш ва баррасии шеваҳои забони тоҷикӣ, диалектизмҳои 
лексикӣ ва хусусиятҳои услубии осори бархе аз адибони тоҷик донишмандони 
хориҷӣ ва ватанӣ машғул шуда, таҳқиқоти зиёдеро ба анҷом расонидаанд, ки 
метавон номи шуморе аз онҳоро зикр кард: М.С. Андреев, В.С. Соколова, Т.Н. 
Пахалина, Е.М. Пешерева, Л.В. Успенская, В.С. Расторгуева, А.З. Розенфелд, 
А.Л. Хромов, И.М. Оранский, Р.Л. Неменова; Л. Бузургзода, О. Ҷалолов, Б.Н. 
Ниёзмуҳаммадов, М. Эшниёзов, Р. Ғаффоров, Ғ. Ҷӯраев, Ҷ. Мурувватов, 
М.Маҳадов, Б.Бердиев, А.Хдқбердиев, Ш. Исмоилов, Ҷ. Раҳматуллоев, С. 
Раҳматуллозода, А. Ҳасанов ва дигарон.
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Диссертатсияи Саидова Сайёра, ки ба таҳқиқи “Диалектизмҳои лексикӣ 
ва хусусиятҳои услубии онҳо дар эҷодиёти Боқӣ Раҳимзода” бахшида шудааст, 
аз се боб, хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат мебошад. Ҳаҷми умумии 
диссертатсия 183 саҳифаи чопи компютериро фаро гирифтааст.

Муқаддимаи диссертатсия чун анъана аз гузориши масъала, аҳамияти 
мавзуъ, ҳадафу вазифаҳои таҳқиқот, навгонӣ ва аҳамияти назариявию амалии 
таҳқиқот ва монанди инҳо иборат аст.

Боби аввали диссертатсия “Диалектизмҳо ва мавридҳои истифодаи онҳо 
дар асарҳои бадеӣ” унвон дошта, аз 5 фасл иборат мебошад.

Дар фасли якум - “Мафҳуми диалектизм аз нигоҳи забоншиносон” 
унвонҷӯ андешаи муҳаққиқонро дар бораи мафҳуму моҳияти диалектизм, 
меъёрҳои муайян кардан ва вазифаи диалектизмҳо дар гӯйишҳои маҳаллӣ ва 
адабиёти бадеӣ, роҳҳову воситаҳои дохил шудани калимаҳои лаҳҷавӣ ба 
забони адабӣ, истифодаи онҳо дар асарҳои бархе аз адибонро ба риштаи 
пажӯҳиш кашидааст.

“Навъҳои диалектизм аз рӯйи таснифоти муҳаққиқон” номи фасли дуюм 
буда, дар он доир ба муайян ва мушаххас намудани хелҳои диалектизм, нигоҳи 
муҳаққиқони соҳа роҷеъ ба ин мавзуъ, қоидаҳои корбурди онҳо дар асарҳои 
бадеӣ маълумот дода мешавад.

Фаслҳои сеюм, чорум ва панҷумро диссертант ба таҳқиқи вазифаву 
корбурд, тарзҳои ба кор бурдани диалектизмҳо дар асарҳои бадеӣ бахшидааст.

Боби дуюм “Диалектизмҳои лексикии хосса дар асарҳои Боқӣ 
Раҳимзода” ном дорад, ки аз ду фасл иборат аст. Дар ин фаслҳо асосан ду 
масъала: диалектизмҳои фарохистеъмол ва маҳдудистеъмол мавриди баррасӣ 
қарор дода шудааст.

Боби сеюм “Диалектизмҳои семантикӣ ва этнографӣ дар асарҳои Боқӣ 
Раҳимзода” унвон дошта, фарогири ду фасл аст. Муҳаққиқ дар ин фаслҳо 
асосан дар бораи тафовути диалектизмҳои семантикӣ ва этнографӣ таваҷҷуҳ 
зоҳир намуда, зарурат ва ҷойю мавридҳои истифодаи онҳоро дар осори Боқӣ 
Раҳимзода таҳлил ва таҳқиқ кардааст.

Дар бахши хулоса мазмуну муҳтавои диссертатсия дар 16 банд 
натиҷагирӣ шудааст.

Ҳамин тавр, дастовардҳои диссертантро доир ба мавзуи мавриди 
пажуҳиш ҷамъбаст намуда, гуфтан мумкин аст, ки он тамоми воситаҳои 
ифодаи лексикӣ ва хусусиятҳои услубии диалектизмҳои осори Боқӣ 
Раҳимзодаро муайян сохтааст. Ҷанбаи илмӣ ва амаливу назариявии 
диссертатсия мувофиқи мақсад мебошад ва муҳаққиқи он ба таври фаровон 
сарчашмаҳои марбут ба мавзуъро мавриди баррасӣ қарор додааст, ки ин аз 
таҷрибаи хуб ва сатҳи дониши баланд доштани Сайёра Саидова дарак 
медиҳад.

Забони диссертатсия сода, равон ва фаҳмо буда, дастовардҳои муҳаққиқ 
дар ҷамъоварӣ, омӯзиш ва таҳқиқи минбаъдаи бархе аз масъалаҳои 
забоншиносии тоҷик, бавижа вожаву истилоҳоти шеваҳои маҳаллӣ ва 
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хусусиятҳои услубии онҳо дар осори бадеии шоирону нависандагони тоҷик 
нақши судмандеро ба ҷо хоҳад овард.

Бо вуҷуди ин, баробари дастовардҳои боарзиш ва комёбиҳои муҳимму 
судманди илмӣ дар масъалаи таҳлил ва таҳқиқи соҳаи лаҳҷашиносӣ баъзе 
нуктаҳои баҳсталаб, камбудиву норасоиҳо, ғалатҳои имлоиву техникӣ, 
услубиву мантиқӣ дар диссертатсия роҳ ёфтааст, ки аз бандҳои зерин 
иборатанд ва дар оянда ба инобат гирифтани онҳо барои беҳтар шудани 
сифати кор аз фоида холӣ нахоҳад буд:

1. Бархе аз сарчашмаҳои илмӣ дар поварақи диссертатсия оварда шуда, 
дар рӯйхати адабиёт низ дода шудаанд: саҳ. 13.

2. Рақами қарор ва таърихи рӯзи муҳокимаи кафедра дар диссертатсия 
нишон дода нашудааст: саҳ.21.

3. Дар баъзе ҷумлаҳо мантиқ ва услуб коҳиш ёфтааст: Ана ҳамин носозгорӣ 
ба он меорад, ки онҳо дар услуби бадеӣ миёни дигар воҳидҳои нутк, дарҳол 
намуда меистанд: саҳ. 28; М.И.Фомина мегӯяд, ки: саҳ.31;Дар ин оина тамоми 
хислату хусусияти персонаж, характер ва психологияи ӯ аксандозӣ менамояд: 
саҳ.42; Вожаи гутатозӣ маҳоми меҳҷварӣ касб намуда, якҷоя бо дигар воҳидҳои 
нутҳ ҳадафи шоирро раво сохтааст ва ҳам ҳувваи сабки фолклории шеърро зиёд 
кардааст. саҳ. 156.

Ҳамин гуна ҷумлаҳо дар саҳифаҳои 87, 124, 150, 156 ба мушоҳида 
мерасанд.

4. Дар баъзе мавридҳо унвонҷӯ аз суханҳои муҳаққиқони дигар истифода 
намуда, вале ба сарчашмаи онҳо ишора намекунад: саҳ.48,51.

5. Муҳаққиқ дар мавриди калимаи боша мегӯяд, ки дар ФЗТ ва ФТР бо 
ишораи гуфт. зикр шудааст, аммо дар луғати С.Айнӣ ва дигар луғатҳои 
мавҷуда онро пайдо карда натавонистем: саҳ. 70, ҳол он ки дар ФТЗТ 
(2008,ҷ.1, саҳ. 239), ФГҶЗТ (2017, саҳ. 94) ба ду маъно сабт шудааст. Илова бар 
ин, калимаи боша на танҳо дар гӯйишҳои ҷанубӣ (чуноне унвонҷӯ ишора 
кардааст) вомехӯрад, балки дар бархе аз шеваҳои дигар, аз ҷумла, гуфтори 
тоҷикони водии Ҳисор низ маъмул аст.

Дар робита ба ҳамин масъала, муҳаққиқ калимаи оча-ро ҳам хоси лаҳҷаи 
ҷанубӣ гуфтааст: саҳ.72, ки саҳеҳ нест. Калимаи оча на танҳо дар гӯйишҳои 
ҷанубӣ, балки дар лаҳҷаҳои мардуми водии Ҳисор ва ҳатто дар забони яғнобӣ 
низ дар ҳамин шакл ба кор меравад.

6. Баъзе феълҳои таркибӣ, ки ҷузъи аввали онҳо калимаҳои номӣ 
мебошанд, мувофиқат намекунанд: таваҷҷуҳ созем (тавҷҷуҳ сохтан-шакли 
дурусташ таваҷҷуҳ кардан ё намудан); ...аз решаи манқал рӯйидааст; саҳ. 145 
(шакли саҳеҳаш ба вуҷуд омадааст); раво сохтааст (раво сохтан): ва монанди 
инҳо.

7. Унвонҷӯ баъзе калимаҳои арабиро низ ба бахши вожаҳои лаҳҷавӣ дохил 
кардааст, ки албатта иштибоҳ аст: азм, ҷадал -саҳ. 77. Ин калимаҳо ба ғайр аз 
баромади арабӣ доштан, дар забони адабӣ маъмуланд.
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8. Маънои асосии калимаи ланц дар мавриди баъзе ғизоҳо, махсусан ош 
дар забони тоҷикӣ истифодаи фаровон дорад ва умумитоҷикист. Маъноҳои 
маҷозии он ҳам дар забони тоҷикӣ маъмуланд, бинобар ин, вожаи ланц 
(шудан) на танҳо дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ, чунон ки муҳаққиқ ишора кардааст 
(саҳ. 87), балки дар бештари лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ ва бархе аз забонҳои 
шарқии эронӣ, аз ҷумла дар забони яғнобӣ ҳам дар ҳамин шакл (бо чанд 
маъно) истифода мешавад.

9. Вожаи камчин на лаҳҷавӣ, чунон ки унвонҷӯ ишора намудааст (саҳ.93), 
балки умумитоҷикӣ буда, хоси забони адабист.

10. Баъзе бандҳои диссертатсия айнан такрори якдигаранд. Масалан, банди 
2.1.3., ки “Диалектизмҳои феълӣ” ном дорад (саҳ.96), банди 2.2.2.2. айнан 
ҳамин хел аст (саҳ 121). Ё ин ки банди 2.1.4. “Диалектизмҳои зарфӣ” ном 
дошта, банди 2.2.2.3. ҳам дар ҳамин шакл омадааст (саҳ.126).

11. Дар баъзе ҳолатҳо муҳаққиқ бархе аз ҳиссаҳои нутқро омехта кардааст. 
Чунончи, унвонҷӯ вожаи лакқидан-уо ба бахши зарф дохил кардааст (саҳ. 128), 
ҳол он ки лакқидан феъли амал аст.

12. Баъзе калимаҳо хусусияти умумитоҷикӣ доранд ва дар бархе аз забонҳои 
шарқӣ-эронӣ низ ба кор мераванд: дарза, ғанак, юғ, испор (саҳ. 142). Бинобар 
ин, ҳангоми баррасии калимаҳои лаҳҷавӣ эҳтиёткор ва аз сарчашмаҳои илмии 
лаҳҷаҳо ва забони адабӣ огоҳ будан лозим аст.

13. Дар диссертатсия ва автореферат ғалатҳои имлоӣ, китобатӣ, техникӣ 
қариб дар ҳамаи саҳифаҳо роҳ ёфтааст: саҳ. 4, 5, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 21, 22, 23, 
40, 41, 42, 44, 45, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 67, 73, 74, 78, 84, 90, 92, 96, 98, 99, 101, 157, 
159, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 177, 181.

14. Дар рӯйхати адабиёт:
а) дар баъзе сарчашмаҳо макони чоп (нашриёт) нишон дода нашудааст: саҳ. 

170, 173, 174, 179, 180.
б) ҷо-ҷо ба риояи хронология аҳамият дода нашудааст: саҳ. 172;
в) баъзе сарчашмаҳо аз доираи мавзуъ дуранд: 106 саҳ.178.

Дар маҷмуъ, камбудиву норасоиҳо, эродҳои баёнгардида бештар 
хусусиятҳои имлоиву техникӣ, китобатӣ ва услубию мантиқӣ доранд ва 
моҳияти илмию дастовардҳову комёбиҳои унвонҷӯи ҷавонро коста 
намесозанд. Ғалатҳову камбудиҳои роҳёфта ислоҳшаванда буда, боиси 
сифатан беҳтар шудани ҷанбаҳои илмии диссертатсия мегарданд.

Мазмуну мундариҷаи диссертатсия ба фишурдаи он, ки бо ду забон: 
тоҷикӣ ва русӣ таълиф гардидааст, мувофиқат мекунад ва муҳтавои он бо 
мақолаҳои ба нашррасонидаи муҳаққиқ, ки дар маҷмуъ 11 ададро ташкил 
медиҳанд, пурра инъикос мекунанд.

Диссертатсияи Саидова Сайёра Гадоҳмадовна дар мавзуи 
“Диалектизмҳои лексикӣ ва хусусиятҳои услубии онҳо дар эҷодиёти Боқӣ 
Раҳимзода” таҳқиқоти анҷомёфта ба ҳисоб рафта, посухгӯ ба талаботи КОА-и 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва нигорандаи он сазовори 
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дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - 
Забони тоҷикӣ аст.

Тақриз дар ҷаласаи шуъбаи забони Институти забон ва адабиёти ба 
номи Рӯдакии АМИТ муҳокима гардидааст. Дар ҷаласа 11 нафар иштирок 
доштанд. Натиҷаи овоздиҳӣ: “тарафдор” -10 нафар, “муқобил” - нест, 
“бетараф” - 1, суратҷаласаи № 12, аз “05.09” соли 2022

Раиси ҷаласа:
мудири шуъбаи забони
Институти забон ва адабиёти 
ба номи Рӯдакии АМИТ, 
номзади илми филология Мирзоев Сайфиддин

Ташхисгар:
ходими пешбари илмии шуъбаи
забони Институти забон ва
адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ, 
номзади илми филология

' /7

1' Тӯраев Бурҳониддин

Котиби ҷаласа: 
ходими калони илмии шуъбаи забони 
Институти забон ва адабиёти 
ба номи Рӯдакии АМИТ, 
номзади илми филология / Шарифова Гулҷаҳон

Суроға: 174025 Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакй, 21
Тел: 227-27-52
Сайт: Ы1://апг1.1]
Е-таП: 8ауГ уаеноЬ@таП.гн
Тел: 919-80-38-20

Имзоҳои С. Мирзоев, Б. Тӯраев, 
Г. Шарифоваро тасдиқ мекунам. / 
Сардори шуъбаи кадрҳои ИнсгигутиХ 
забон ва адабиёти ба номи ;’<<7 [

н*/ шуъб/м
Рӯдакии АМИТ Нарзиқулова Ҳилола


