
ТАҚРИЗИ 
муқарризи расмӣ ба диссертатсияи номзадии 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
Таҳқиқоти мазкур ба диалектизмҳои лексикӣ ва хусусиятҳои услубии онҳо 

дар эҷодиёти Боқӣ Раҳимзода бахшида шудааст. Дар забоншиносии тоҷик таҳқиқи 
забони асари бадеӣ аз наср шуруъ гардид. Дар ҳудуди солҳои 60-70 асри XX оид ба 
забони романи «Одамони ҷовид»-и Р. Ҷалил, забон ва услуби Ҳаким Карим, забон 
ва услуби повести «Одина»-и С. Айнӣ олимони тоҷик асарҳо эҷод кардаанд. 
Лексика ва фразеологияи романи Ҷ. Икромӣ «Духтари оташ», хусусиятҳои 
лексикии забони осори С. Айниро дар маҷмуъ, фразеологияи романи С. Айнй 
«Дохунда», лексикаи «Дохунда»-ро муҳаққиқони тоҷик ба риштаи таҳқиқ 
кашиданд. Дар ду даҳсолаи охири асри XX ва ибтидои асри XXI дар иртибот ба 
хусусиятҳои лингвистии асарҳои Ф. Муҳаммадиев, вазифаҳои услубии унсурҳои 
лаҳҷавӣ дар асарҳои Ҷ. Икромӣ, ҷиҳатҳои маъноӣ-услубии синонимҳои лексикӣ 
дар сегонаи Ҷ. Икромӣ «Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро», вижагиҳои лексикӣ-услубии 
насри таърихӣ зимни эҷодиёти С. Улуғзода рисолаҳои номзадӣ дифоъ карданд. 
Вале таҳқиқи забони назм аз охири солҳои 70-уми асри XX оғоз ёфт, ки таҳқиқи 
забони назми М. Турсунзода ба ин мисол шуда метавонад. Дар ҳамин давра забону 
услуби шоирони маорифпарвар ба таҳқиқ гирифта шуд. Дар аввали асри XXI 
китобҳои олимони тоҷик дар иртибот ба вижагиҳои лексикиву услубии ашъори 
Рӯдакӣ ва достони «Мотами сафед»-и Гулрухсор аз чоп баромаданд. Инчунин оид 
ба категоряҳои лексикӣ ва хусусиятҳои услубии ашъори Лоиқ Шералӣ, зимни 
истифодаи диалектизмҳо дар асарҳои А. Самад рисолаҳои номзадӣ ҳимоя 
гардиданд.

Мутаассифона то имрӯз хусусиятҳои луғавӣ 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 вожагузиниву вожасозӣ 
имконияти натиҷагирй аз вазъи рушду таҳаввулоти забони меъёрии тоҷикӣ дар 
ҳамон давраи таърихӣ, ки инро раванди имрӯзаи тараққиёти забоншиносии 
тоҷик вобаста ба мақоми давлатӣ пайдо кардани забони тоҷикӣ талаб 
менамояд, ба миён нахоҳад омад. Маҳз ҳамин тарафи масъала зарурат пеш 
овард, ки диалектизмҳои лексикии осори Б. Раҳимзодаро ба сифати як рисола аз 
тарафи олимаи ҷавон Саидова Сайёра Гадоҳмадовна мавриди пажӯҳиш қарор 
гирифтааст.

Забони миллии тоҷикӣ дорои ду шоха аст: забони адабӣ ва лаҳҷаҳои 
маҳаллӣ, ки миёни онҳо робитаи ногусастанӣ ҷой дорад. Забони адабӣ дар 
марҳилаҳои аввали такомули худ аз лаҳҷаҳо унсурҳои луғавӣ ва қолабҳои 
грамматикиро хеле зиёд қабул карда, ҳудуди интишор ва хусусиятҳои услубии 



онҳоро тавсеа мебахшад. Воҳидҳои луғавӣ ва грамматикии лаҳҷаҳо ба забони 
адабй бо роҳҳои гуногун ворид мешаванд, ки маъмултарини онҳо матбуоту 
нашриёт, радиову телевизон, адабиёти бадеӣ, нутқи саҳнавии аҳли ҳунар 
мебошанд.

Бе таҳқиқи ҳаматарафаи сарвати луғавию грамматикии асарҳои адибони 
тавонои давр ва бе натиҷагирӣ аз имконоти услубии забони эшон муайян 
намудани раванди таҳаввули забони меъёрии тоҷикӣ дар ин ё он давраи 
таърихии рушди ҷомеа имконнопазир аст. Ҳаминро диссертант Саидова С. Г. ба 
ҳисоб гирифта, диалектизмҳои лексикиро дар эҷодиёти яке аз адибони 
шинохтаи тоҷик Боқӣ Раҳимзода, ки ин навъи вожаҳо дар назму насри ӯ бори 
махсуси услубӣ мекашанд, мавриди пажуҳиши қарор додааст. Актуалӣ будани 
мавзуъ аз ин ҷо бармеояд, ки мавзуи мазкур дар забоншиносии тоҷик бори 
нахуст мавриди таҳқиқ қарор мегирад. Бинобар ин омӯзиш ва баррасии он ба 
муҳаққиқ имкон додаст, ки чандин масъалаи марбут ба диалектизмҳо, ҷою 
мавриди истифодаи онҳо дар асарҳои бадеӣ роҳи ҳалли амиқи худро ёбанд. 
Дар рушди забони адабӣ мавқеи адабиёти бадеӣ калон аст, чунки дар адабиёти 
бадеӣ на танҳо калимаҳои меъёрӣ, балки унсурҳои фаъоли забони зиндаи халқ 
ба ҳам омада, имкониятҳои услубии онро пурра месозанд. Зарурати истифодаи 
унсурҳои лаҳҷавӣ дар услуби бадеӣ аз он ҷо сар мезанад, ки лаҳҷаҳо дорои 
имкониятҳои фаровони услубӣ буда, он имкониятҳо маҳз дар адабиёти бадеӣ ба 
зуҳур меоянд. Ин ҷараён махсусан дар давраи демократӣ намудани забони 
адабӣ хеле фаъол мегардад, зеро дар ҳамин давра забони меъёрӣ ба забони 
зиндаи халқ наздик мешавад ва аз он бештар ғизо мегирад. Лаҳҷаҳо ҳастии 
худро то он вақт нигоҳ медоранд, ки ҳамчун сарчашма барои рушди забони 
адабӣ хизмат карда метавонанд. Вале аҳли қалам бояд донанд, ки на ҳама 
унсурҳои забони зиндаи халқ ғановати забони адабиро таъмин месозанд. 
Диалектизмҳо қувваи эмотсионалӣ-экспрессивии асари нависанда ва таъсири 
сухани қаҳрамонҳои ӯро зиёд мекунанд ва дар забон силсилаи синонимҳоро ба 
вуҷуд меоранд. Ин раванд дар мавриде дуруст анҷом меёбад, ки адиб аз 
калимаҳои лаҳҷавӣ беҳтарини онҳоро ҷудо карда тавонад, зеро, чунон ки қайд 
гардид, на ҳама диалектизмҳо, балки онҳоеро бояд умумӣ намуд, ки ба 
талаботи меъёрҳои забони адабӣ созгоранд. Аҳли қалам аз забони зиндаи халқ 
вобаста ба ҳадафи эҷодӣ, маҳорати адабӣ ва мавзуи интихобкардаи худ 
истифода мебаранд. Бамаврид кор гирифтани адибон аз васоити образноки 
сухан - киноя, маҷоз, идиома, зарбулмасалу мақолҳо, ки аз забони зиндаи халқ 
манбаъ мегиранд, аз як тараф, арзиши ғоявию бадеии асарро баланд бардорад, 
аз тарафи дигар, таркиби луғавии забони адабиро такмил мебахшад. Раванди 
истифодаи диалектизмҳо дар забони адабӣ ҳамеша ба як минвол давом 
накардааст. Сабаб дар ин аст, ки муносибати забони адабӣ ба лаҳҷаҳо пайваста 
тағйир меёбад. Аз ҷониби дигар, муносибати аҳли адаб ба забони зиндаи халқ 
ба тарзи гуногун сурат мегирад, яъне, агар иддае ба ин шакли забон 
эҳтиёткорона муносибат карда, аз захираи луғавии он унсурҳои муносибро дар 
асарҳои худ ба кор андозанд, қисми дигар эҳтиёткор нестанд, байни воҳидҳои 
ҷойизу ноҷойизи лаҳҷавӣ тафовут намегузоранд ва онҳоро бе зарурати услубӣ 
истифода мебаранд. Дар натиҷа покизагӣ ва фасоҳати забони асари бадеӣ халал 
меёбад. Аз ин сабаб муайян намудани ҷой, зарурати истифода ва вазифаҳои 
услубии диалектизмҳо аз мавзуъҳои бахши услубшиносӣ ва маданияти сухан ба 



шумор меравад. Пас аз истиқлолияти Тоҷикистон дар забони адабии тоҷикӣ 
раванди табодули калимаҳои бегона, услубан харобу бетароват дар асоси 
захираҳои дохилии худи забони тоҷикӣ босуръат идома пайдо кард. Чун дар 
забони осори Б. Раҳимзода вожаҳои нодири лаҳҷавӣ, ки дорои обуранги бадеӣ 
буда, аз нигоҳи услуб дар сатҳи баланд қарор мегиранд, ба кор рафтаанд ва бо 
ин роҳ ӯ намунаи беҳтарини истифода аз сарвати забони зиндаи халқро намоиш 
медиҳад, метавонанд, боиси истифодаи дигар адибон қарор гирифта, хусусияти 
умумитоҷикӣ касб кунанд. Муайян намудани навъҳои диалектизмҳо, зарурат ва 
мавриди истифодаи онҳо дар услуби бадеӣ, зуҳуроти маъниҳои нав ва тобишҳои 
маъноӣ дар онҳо вобаста ба тақозои услуби нигорандагии Б. Раҳимзода ба 
мутахассисон ёрӣ хоҳад расонид. Таҳқиқи мавзуи интихобшуда дар эҷодиёти Б. 
Раҳимзода имконият фароҳам меорад, ки мундариҷа, ғоя, хусусиятҳои милливу 
бадеии назми шоир ва мароми эҷодии ӯ дуруст муайян карда шаванд. Раванди 
рушди забони адабии тоҷик, муносибати он бо забони зиндаи халқ аз нимаи 
дуюми солҳои сӣ то ибтидои солҳои ҳаштоди асри XX дар эҷодиёти Б. 
Раҳимзода таҷассум ёфтааст. Аз ин рӯ ба асос гирифтани маводи асарҳои ӯ 
зимни таҳқиқи хусусиятҳои гуногуни диалектизмҳо дар назму насри замони 
шуравии тоҷик аз охири солҳои сӣ то ибтидои солҳои ҳаштоди асри XX ба 
ҳамин хотир аст. Аз дигар тараф, омӯзиши ин мавзуъ барои хубтар муайян 
намудани бурду бохти эҷодӣ ва муносибати адиб ба забони меъёрӣ ва услуби 
бадеӣ имконияти зиёдтаре фароҳам меоварад.

Маълум аст, ки дар назми Б. Раҳимзода шукӯҳ ва шаҳомати сухан хеле 
равшан эҳсос мешавад. Хусусан, сухани сода, тоза ва мувофиқ ба дарку фаҳми 
хонанда дар шеъри ӯ ҷойгаҳи худро дорад. Б. Раҳимзода дар бобати интихоби 
вожаҳо маҳорати хуб дошт. Ӯ адабиёти классикӣ ва забони зиндаи мардумро 
меомӯхт ва беҳтарин дурдонаҳои суханро аз он ҷо ҷӯё мешуд.

Шеъри Б. Раҳимзода хеле равон ва дилчасп садо медиҳад. Равонӣ ва 
дилписандии шеър ба маҳорати шоир зимни ёфтани унсурҳои суханзеб ва дар 
ҷойи худ ба кор андохтани онҳо вобастагӣ дорад. Б. Раҳимзода аз ҳамин ҳунар 
бархурдор буд. Ӯ вожаҳои мақбулро, чунон ки гуфта шуд, аз забони халқ 
интихоб мекард.

Шоир дар шеърҳояш образҳои зинда офарида, кайфияти рӯҳӣ ва 
маънавии онҳоро кӯшиш мекунад, ки ҳаматарафа нишон диҳад. Ҳамаи ин, 
албатта, зимни коргирӣ аз суханҳои равон ва ҷозибанок ба даст меояд.

Чӣ тавре, ки муаллифи диссертатсия ишора мекунад, дар ҳақиқат, услуби 
шеърнависии Б. Раҳимзода қавист. Ин аз он ҷиҳат аст, ки дар назми ӯ унсурҳои 
забонӣ бо мазмуну мундариҷаи асарҳояш дар иртиботи қавӣ қарор мегиранд. 
Пурвазн ва пурғунҷойиш будани унсурҳои лафзӣ, ҷудонопазир омадани 
ҷузъҳои таркиби таъбирот, равшан ифода ёфтани аҳдофи муаллиф дар шеър, 
баланд будани ҷиҳати бадеӣ-эстетикии забон - ҳама аз хусусиятҳое мебошанд, 
ки махсус ба ашъори Б. Раҳимзода дахл доранд. Бо вуҷуди ин, агар баъзе 
ишораҳоеро, ки муҳаққиқони адабиёт зимни таҳқиқи ин ё он паҳлуи эҷодиёти 
Б. Раҳимзода оид ба забону услуби поэтикаи ӯ дар омади сухан баён кардаанд, 
истисно намоем, метавон афзуд, ки то ҳол чунин як асари алоҳида, ки таҳқиқи 
тамоми мавзуъҳои марбут ба луғат ва услубу тарзи нигориши ӯро дар шеър аз 
мавқеи забоншиносӣ фаро гирифта тавонад, ба майдон наомадааст. Муаллифи 



диссератсия танҳо ба таҳқиқи хусусиятҳои услубии диалектизмҳои лексикии 
эҷодиёти Б. Раҳимзода рӯй овардааст.

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 Б. Раҳимзода, ки дар зарфи зиёда аз чил сол 
шеъри ӯ дар адабиёти тоҷик мавқеи калон 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.

Муаллифи диссертатсия ба таҳқиқ гирифтани навъҳои диалектизмҳои 
лексикӣ, унсурҳои иқтибосӣ, ки хусусияти маҳаллӣ касб кардаанд, вожаҳои 
меъёрӣ, ки дар таълифоти адиб тобишҳои махсуси услубӣ пайдо намудаанд, 
камар бастааст. Дар диссертатсия воҳидҳои лаҳҷавӣ чун бахши ҷудонопазири 
луғати забони асари бадеӣ вобаста ба хусусиятҳои услубӣ, маъноӣ, мавзуӣ ва 
экспрессивӣ мавриди таҳқиқ қарор дода шудаанд.

Вобаста ба мақсади таҳқиқот вазифаҳои онро ба таври зерин муайян 
намудан мумкин аст.

Дар таълифи диссертатсия муаллиф аз маводи маҷмуаҳои шоир - 
«Кӯҳистони дурахшон» (1948), «Роҳи тайшуда» (1966), «Қиссаи кӯҳсор» (1970), 
«Асарҳои мунтахаб» (1975, Ҷ. 1), «Шеърҳо ва достонҳо» (Куллиёт, 1983, Ҷ. 1. 2), 
«Шаҳчанор» (2010) истифода кардааст.

Асосҳои методологии таҳқиқотро осори илмии муҳаққиқони ватаниву 
хориҷӣ доир ба забон, диалектология, навъҳои он, истифодаи меъёрии ин ин 
қисмати таркиби луғавии забон ташкил намуданд.

Интихоби мавзуъ аз навгониҳои илмии таҳқиқот маҳсуб меёбад, чунки 
дар он диалектизмҳои лексикӣ, хелҳо ва ҷиҳатҳои услубии онҳо дар асарҳои Б. 
Раҳимзода бори аввал дар забоншиносии тоҷик дар шакли як рисолаи ҷудогона 
мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Дар диссертатсия ногузир будани истифодаи 
диалектизмҳо, имкониятҳои семантикӣ, экспрессивӣ ва эмотсионалӣ пайдо 
кардани онҳо дар услуби бадеӣ дар заминаи маводи осори фақат як адиб ба 
таҳқиқ гирифта шудааст. Дар асоси. маводи асарҳои назмию насрии Б. 
Раҳимзода дар диссертатсия рафти тараққиёти забони адабии ҳозираи тоҷикӣ 
аз охири солҳои сӣ то оғози солҳои ҳаштоди асри XX нишон дода шудааст.

Ҷолиби қайд аст, ки дар ҷараёни таҳқиқ муайян карда шуд, ки Б. 
Раҳимзода дар роҳи эҷоди шеър муваффақиятҳои зиёд дорад, ки ҳамаи ин дар 
забон ва услуби баёни ӯ таҷассум ёфтаанд. Моҳирона истифода намудани шоир 
аз қабатҳои семантикии калимаҳо, диалектизмҳо, таъбирҳои халқӣ, дар ҷойи 
худ ба кор андохтани онҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки ӯ дар бобати чида 
гирифтани воҳидҳои нутқ ва дар мавридҳои муносиб истифода намудани онҳо 
маҳорати хуб дорад.



Муаллиф маълум намудаст, ки истифодаи унсурҳои лаҳҷавӣ дар осори 
шоир аз табиат ва рӯҳи халқӣ доштани эҷодиёти ӯ гувоҳӣ медиҳад. Б. 
Раҳимзода бо мақсади таъмини тобишҳои эмотсионалӣ-экспрессивии нутқ, 
ҷоннок ба қалам додани ҳодисаҳо, фардӣ кардани нутқи персонажҳо, умумӣ 
намудани баъзе унсурҳои лаҳҷавӣ ва ба намоиш гузоштани ғановати забони 
зиндаи халқ аз навъҳои гуногуни диалектизмҳо дар нутқи персонажҳо ва ҷо-ҷо 
дар тасвироти худ истифода кардааст.

Забони ашъори Б. Раҳимзода собит месозад, ки шоир дар рафти истифода 
аз васоити забонӣ ниҳоят эҳтиёткор аст ва ҷою мавриди ба кор бурдани онҳоро 
ба ҳисоб мегирад.

Саидова С. Г. муайян кардааст, ки Б. Раҳимзода маҳорати забондонии 
худро дар ороиши сухан, пурра намудани ҷойҳои холии забони адабӣ зимни 
сохтану ба истифода додани калимаву ибораҳои зебо ва таркибу истилоҳоти 
меъёрзеб нишон додааст.

Собит гардид, ки саҳми Б. Раҳимзода дар роҳи ба вуҷуд овардани 
вожаҳои пуробуранги бадеӣ, шоирона ва образнок калон аст. Ӯ ба зуҳуроти 
калимаҳои ҳаммаъною ҳамгун, зидмаънову сермаъно чун омили муҳимми 
тасвир асос гузоштааст. Ҳамчунин калимаҳое, ки тобишҳои эмотсионаливу 
экспрессивӣ доранд, мароми эҷодии адибро на танҳо муайян мекунанд, балки 
қуввати тоза мебахшанд, низ дар таълифоти Б. Раҳимзода кам нестанд.

Истифодаи эҳтиёткоронаи адиб аз луғати забони тоҷикӣ, услубиёту 
меъёрҳои калимасозӣ ва қолабҳои ҷумлабандиву ибораороии он аз он дарак 
медиҳад, ки ӯ нисбат ба забони модарӣ, маънавиёт ва фарҳангу адабиёти 
миллаташ эҳтиром дорад.

Албатта тадқиқоти баанҷомрасидаи Саидова Сайёра Гадоҳмадовна 
аҳамияти назариявӣ ва амалӣ дорад. Таҳқиқи диалектизмҳои лексикӣ чун як 
қабати луғати осори Б. Раҳимзода, мавриди корбасти онҳо дар эҷодиёти шоир 
ва ба қайд гирифтани услуби баёни ӯ чун адиби солор дар марҳилаи кунунии 
инкишофи забоншиносии тоҷик, ки дар иртибот ба истиқлолияти Тоҷикистон 
торафт тавсеа ёфта, боздид аз мавзуъҳои нодирро тақозо месозад, аз аҳамияти 
илмиву амалӣ холӣ нест.

Диссертатсия аз рӯйхати ихтисораҳо, муқаддима, се боб, хулоса ва 
феҳрасти адабиёт иборат буда, ҳаҷми умумии аз 183 саҳифа иборат мебошад.

Боби якуми рисола - «Диалектизмҳо ва мавридҳои истифодаи онҳо дар 
адабиёти бадеӣ» аз панҷ зербоб иборат аст.

Дар зербоби якум, ки «Мафҳуми диалектизм аз нигоҳи забоншиносон» ном 
дорад, оид ба баҳси олимон дар бобати мафҳум ва моҳияти диалектизм, 
меъёрҳои муайян намудани диалектизмҳо, вазифаи диалектизмҳо дар лаҳҷаҳои 
маҳаллӣ ва адабиёти бадеӣ, роҳҳои вуруди диалектизмҳо ба забони адабӣ, 
мавриди истифодаи онҳо дар асарҳои адибон сухан ба миён оварда шудааст.

Зербоби дуюми ин боб «Навъҳои диалектизм аз рӯйи таснифоти 
муҳаққиқон» ном дорад. Ин зербоб ба муайян намудани навъҳои диалектизм, 



назари мутахассисон доир ба ин мавзуъ, вазифа, қоидаи корбурд, тарзи 
истифода ва роҳҳои шарҳу баёни диалектизмҳо дар асарҳои бадеӣ бахшида 
шудааст.

Дар зербоби сеюм, чорум ва панҷуми ин боб вазифаи диалектизмҳо дар 
асарҳои бадеӣ, ки аз фардӣ кардани нутқи персонажҳо, таъмини ҷанбаи 
эстетикии забони асари бадеӣ ва ҷиҳатҳои маҳаллии нутқи персонажҳо, 
қонунҳои истифодаи диалектизмҳо, роҳҳои корбурди онҳо дар асарҳои бадеӣ 
иборат мебошад, бо ҳама ҷузъиёт таҳқиқ карда шудаанд.

Боби дуюми диссертатсия «Диалектизмҳои лексикии хосса дар асарҳои 
Боқӣ Раҳимзода» номгузорӣ шудааст, ки он аз ду зербоб таркиб ёфтааст, ки ба 
таҳқиқи диалектизмҳои фарохистеъмол ва зербоби дуюм ба омӯзиши 
диалектизмҳои маҳдудистеъмол, ки онҳо, дар навбати худ, ба гурӯҳҳои 
предметӣ ва ғайрипредметӣ ҷудо гардидаанд, бахшида шудааст. Дар рисола 
исбот карда шудааст, ки ин навъи диалектизмҳо дар таълифоти адиб дар се 
маврид - дар нутқи персонаж, сухани тасвирии муаллиф ва дар нутқи омехтаи 
муаллифу персонаж корбаст гардидаанд.

Дар боби сеюм, ки «Диалектизмҳои семантикӣ ва этнографӣ дар асарҳои 
Боқӣ Раҳимзода» ном дорад, 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.

Дар хулосаи диссертатсия натиҷаҳои бадастовардаи муҳаққиқ дар 
шонздаҳ банд ҷамъбаст гардидааст.

Дар дисертатсия, дар баробари муваффақият ва комёбиҳо, баъзе норасиҳо 
ва камбудиҳо низ ҷой доранд, ки зикр ва ислоҳи онҳо дар оянда ба манфиати 
кор мебошад:

1. Муқаддимаи диссертатсия ҳаҷми то 20 саҳифаро (4-20) дар бар 
мегирад, ки ин хеле ҳам калон аст. Агар ҳаҷмаш камтар мешуд 
мувофиқи мақсад мебуд.

2. Байни вазифаҳои таҳқиқ ва муҳтавои аосии масъалаҳои ба дифоъ 
пешниҳодшаванда фарқе нест. Ин бахши диссертатсия вафишурдаи он 
мувофиқи мақсад нест.

3. Дар кори илмӣ пайиҳам овардани иқтибос кори шоиста нест. 
Иқтибосот дар диссертатсия, махсусан иқтибосҳои калон хеле зиёд 
истифода шудааст. Масалан, дар боби 1-уми диссертатсия (21-62) то 50 
иқтибос оварда шудааст, вале фикри худи муаллиф Саидова С. Г. 
нисбати ин иқтибосҳо оварда нашудааст.



4. Дар боби 1 диссертатсия муаллиф ишора кардааст: “Чи тавре ки 
маълум аст, вожаи бахшиш дар забони тоҷикӣ дар ифодаи ду-се маънӣ 
ба кор меравад, ки яке аз маъниҳои он «инъом, туҳфа, ҳадя» мебошад. 
Аммо на ҳама маъноҳои вожаи бахшишро тафсир кардааст.

5. Мебоист, ки баъди ҳар як боб хулосаҳо оварда мешуданд. Аммо, 
муттассифона, дар диссертатсия хулосаҳои ҳар як боб мушоҳида 
нашуданд.

6. Забони диссертатсия ва автореферат равону илмӣ бошад ҳам, гоҳо 
ҷумлаҳои носуфта дар саҳифаҳои 6, 9, 11, 13, 18, 22 ва ғайра мушоҳида 
мешавад.

7. Дар бисёр ҳолатҳо аломатҳои китобат риоя карда нашудаанд (саҳ. 41. 
57,66,69,80 ва ғайра).

8. Номҳои баъзе олимони рус дар матни тоҷикӣ бо аломати ҷудоӣ 
омадаанд, масалан: М.Горький, Г.П.Князьков, Д.Э.Розенталь, ҳол он 
ки дар забони тоҷикӣ аломати ҷудоӣ соқит шудааст.

9. Дар баъзе саҳифаҳои диссертатсия ғалатҳои услубӣ, имлоӣ ва 
техникиву китобатӣ ба чашм мерасанд (с. 88, 90,102 ва ғ.).

10. Дар диссертатсия баъзе аз асарҳои илмии олимони тоҷик вобаста ба 
мавзуи таҳқиқгардида истифода нашудааст.

1 ГКитобномаи диссертатсияро мутобиқ ба талаботи КОА-и назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ислоҳ бояд намуд.

Норасоиҳои дар диссертатсия ҷойдошта ҷузъӣ буда, ҳеҷ гоҳ муҳтавои 
диссертатсияро коста намегардонанд.

Диссертатсияи Саидова Сайёра Гадоҳмадовна бо ихтисоси илмии 
интихобнамудаи муаллиф мувофиқат менамояд. Мавзуи диссертатсия ва 
мазмуну муҳтавои он ба доираи мавзуъ ва масъалаҳои таҳқиқӣ, ки дар 
шиносномаи ихтисоси илмии 10.02.01 - Забони тоҷикӣ таъин шудаанд, 
комилан мувофиқат мекунад.

Хулоса, диссертатсияи Саидова Сайёра Гадоҳмадовна дар мавзуи 
“Диалектизмҳои лексикӣ ва хусусиятҳои услубии онҳо дар эҷодиёти Боқӣ 
Раҳимзода” кори илмӣ-таҳқиқии анҷомёфта ба ҳисоб меравад.

Автореферати диссертатсия, гузоришҳои илмӣ ва мақолаҳои ба чоп 
расонидаи Саидова Сайёра Гадоҳмадовна муҳтавои асосии диссертатсияро 
инъикос намуда, аз лаёқати баланди илмии довталаби дараҷаи илмӣ гувоҳӣ 
медиҳанд.

Диссертатсияи Саидова Сайёра Гадоҳмадовна дар мавзуи 
“Диалектизмҳои лексикӣ ва хусусиятҳои услубии онҳо дар эҷодиёти Боқӣ 
Раҳимзода” ба талаботи бандҳои 31 - 35- и Тартиби додани дараҷаҳои 



илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, 
таҳти № 267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - 
Забони тоҷикӣ мебошад.
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