
ТАҚРИЗИ
муқарризи расмӣ ба 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

Забони тоҷикӣ яке аз забонҳои бою ғанӣ маҳсуб ёфта, барои 
ҳифозати таърих, фарҳанг, санъат ва анъанаҳои миллати тоҷик 
шароити мусоидро фароҳам меорад.

Бойгарии ҳар як забонро маҳз таркиби луғавӣ ва қабатҳои услубии 
он ташкил медиҳад. Пӯшида нест, ки таркиби луғавии забон дар ҳама 
давру замон аз ҳисоби шеваю лаҳҷаҳо такмил меёбад, аз ин рӯ олимони 
соҳаи забоншиносӣ дар баробари дигар шохаҳои илми забоншиносӣ, ба 
монанди овозшиносӣ (фонетика), сарфу наҳв, луғатшиносӣ ба масъалаи 
таҳкйқу омӯзиши яке аз шохаҳои умдатарини илми забоншиносӣ - 
диалектология (лаҳҷашиносӣ), ки барои нигаҳдории асолати миллӣ ва 
фарҳангии ҳар як халқу миллат хизмат мекунад, таваҷҷуҳи махсус зоҳир 
намуда, мекӯшанд, ки дурдонаҳои ин сарвати бебаҳоро ба даст оварда 
мавриди омӯзишу таҳқиқи илмӣ қарор диҳанд.

Рисолаи илмии Саидова Сайёра Гадоҳмадовна дар мавзуи 
“Диалектизмҳои лексикӣ ва хусусиятҳои услубии онҳо дар эҷодиёти 
Боқӣ Раҳимзода” ба масъалаи омӯзишу таҳқиқи ҳамин масъалаи ҷолиби 
диққат бахшида шудааст.

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

Мубрамии мавзуи таҳқиқ аз он иборат аст, ки мавзуи мазкур дар 
забоншиносии тоҷик бори нахуст мавриди таҳқиқ қарор мегирад. 
Бинобар он омӯзиши он имкон медиҳад, ки чандин масъалаи марбут ба 
диалектизмҳо, ҷою мавриди истифодаи онҳо дар асарҳои бадеӣ роҳи 
ҳалли амиқи худро ёбанд.

Мақсад аз таълифи ин рисола ба таҳқиқ гирифтани 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.

Вазифаҳои таҳқиқот ҷамъ намудану ба система даровардани 
диалектизмҳои лексикии асарҳои Б. Раҳимзода ва нишон додани 



хусусиятҳои маъноии онҳо, муаиян кардани аломатҳои асосии 
диалектизмҳо, нишон додани вазифаҳои услубии онҳо дар адабиёти 
бадеӣ ва инчунин дида баромадани роҳу усулҳои истифодаи 
диалектизмҳо дар забони осори Б. Раҳимзода мебошад. Дар баробари ин 
ба қайд гирифтани таҳаввулоти эҷодиёти адиб зимни ба кор андохтани 
васоити тасвир аз ҳисоби унсурҳои забони зиндаи халқ ва гурӯҳбандӣ 
кардани диалектизмҳои лексикӣ аз ҷиҳати навъ, аниқ намудани ҷойи 
онҳо дар асарҳои Б. Раҳимзода чун воситаи муҳимми тасвир ва образсоз 
низ дигар паҳлуи вазифаҳои таҳқиқро ташкил мекунад.

Навгониии илмии таҳқиқ. 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 рисола ногузир будани истифодаи диалектизмҳо, 
имкониятҳои семантикӣ, экспрессивӣ ва эҳсосотӣ 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 рисола рафти тараққиёти забони адабии ҳозираи тоҷикӣ 
аз охири солҳои сӣ то оғози солҳои ҳаштоди асри XX нишон дода 
шудааст.

Дар муқаддима доир ба мубрамият ва зарурати тахқиқи масъалаи 
мазкур, дараҷаи азхуд шудани мавзуи илмӣ, ҳадафу объекти таҳқиқот, мавзуъ 
ва масъалаҳои диссертатсия, нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда, 
эътимоднокии натиҷаҳои он, заминаҳои методологӣ ва назариявии он, 
навгонии илмӣ, аҳаммияти назариявию амалии пажуҳиш баён гардида, 
мақсад ва вазифаҳои асосии диссертатсия мушаххас шудаанд.

Боби якуми диссертатсия “Диалектизмҳо ва мавридҳои истифодаи онҳо 
дар асарҳои бадеӣ” ном дошта, аз 5 фасл иборат аст.

Фасли якуми боби якум “Мафҳуми диалектизм аз нигоҳи 
забоншиносон” унвон дошта, дар ин фасл диссертант сараввал дар хусуси 
мафҳуми диалектизм ҳамчун термини соҳаи забоншиносӣ маълумот додаасг. 
Дар баробари ин оид ба синонимҳои ин истилоҳ низ, ки дар баробари вожаи 
диалектизм корбурди фаровон доранд, андешаи ҷолиб баён кардааст. Сипас 
ақидаи забоншиносони ватанию хориҷиро доир ба диалектизмҳо мавриди 
таҳқиқи илмӣ қарор дода, дар мавридҳои зарурӣ аз осори илмии 
забоншиносон истинодҳои муътамаду боварибахшро пешкаш кардааст. Дар 
радифи нуқтаи назари олимони варзидаи соҳаи забоншиносӣ андеша ва 
хулосаҳои илмии диссертант роҷеъ ба мафҳуми диалектизм ҷолиби диққат 
аст. Чунончи: “Диалектизмҳо аз дигар воҳидҳои луғавии забон зимни 



муносибати маъноии худ бо ашёву рӯйдодҳои олами воқеӣ, ки онҳо дар 
ин ё он ҳудуди ҷуғрофӣ ифода мекунанд ва дар иртибот ба этимологияи 
худи калимаҳо, ки дар ҳамоҳангӣ ба ҳодисоти табиат дар доираи 
густариши лаҳҷа ба амал меояд, ҷудо шуда меистанд” (с. 23).

Фасли дуюми боби якум “Навъҳои диалектизм аз рӯйи таснифоти 
муҳаққиқон” номгузорӣ шудааст. Дар ин фасл диссертант хелҳои 
диалектизмҳоро мувофиқи назарияи олимони барҷастаи соҳаи забоншиносӣ, 
алалхусус, лаҳҷашиносони номдор мавриди пажуҳиши илмӣ қарор додааст. 
Зимни пажуҳиш меъёрҳои муайян кардани хелҳои диалектизмҳоро дар осори 
бадеӣ аз рӯйи таснифоти мутахассисони мумтози соҳа моҳирона шарҳу тавзеҳ 
дода, нуқтаи назари забоншиносонро доир ба таснифоти навъҳои 
диалектизмҳо бо ҳам муқоиса кардааст. Дар айни замон андешаҳои 
олимонро барои саҳеҳу бехато муайян кардани хелҳои диалектизмҳо муқобил 
гузощта, бо далелу бурҳони қотеъ хулосаҳои мантиқии илмӣ бароварда, ба 
натиҷаи дилхоҳ расидааст.

Фасли сеюми диссертатсия “Вазифаи диалектизмҳо дар асарҳои 
бадеӣ” ба масъалаи бисёр муҳим, ки ҷавҳари асосии рисоларо инъикос 
менамояд, яъне вазифаи диалектизмҳо дар асарҳои бадеӣ бахшида шудааст. 
Ин фасли кор аз зерфслҳои алоҳида ибора буда, чунин номгузорӣ шудаанд: 
1.3.1. Фардӣ намудани нутқи персонажҳо; 1.3.2. Таъмини хусусиятҳои 
маҳаллии нутқи персонаж; 1.3.3. Таъмини ҷиҳатҳои эстетикии забони асар.

Дар ин қисмати кор диссертант сараввал дар бораи захираи луғавии 
забони тоҷикӣ, ки диалектизмҳо бевосита аз он ибтидо мегиранд, маълумот 
дода, мақсад ва моҳияти интихоб ва корбурди диалектизмҳоро дар забони 
адабӣ баррасӣ кардааст. Инчунин нақши забони адабиро, махсусан, саҳми 
адибонро дар хусусияти умумӣ пайдо кардан зикр кардааст. Дар ин бобат 
диссертант чунин қайд кардааст: “Забони адабӣ дар роҳи таҳаввули худ аз 
лаҳҷаҳо ғизо мегирад ва захираи луғавию имконоти услубии худро 
такмил мебахшад. Воҳидҳои лаҳҷавӣ бештар тавассути асарҳои бадеӣ ба 
забони адабӣ роҳ меёбанд. Махсусан, мавқеи адибони забардаст ва осори 
онҳо дар ин ҷода хеле калон аст” (с. 39).

Сипас шарту шароит, имконият, роҳу восита ва нақши диалектизмҳоро 
дар фардӣ намудани нутқи персонажхо таҳлилу баррасӣ намуда, нақши 
фаъоли диалектизмҳоро дар фардияти нутқи персонажҳо бо мисолҳои ҷолиб 
нишон додааст. Инчунин дар ин раванд заминаҳои асосӣ ва инкишофи нутқи 
персонажхои осори бадеиро аз ҳисоби корбасти диалектизмҳо ба риштаи 
таҳқиқ кашида, натиҷаҳои дилхоҳ додани ин тарзи таъсирпазириро возеҳу 
равшан арзёбӣ менамояд.

Дар ин фасл диссертант оид ба хусусиятҳои маҳаллии нутқи 
персонажҳо аҳаммият дода, қайд мекунад, ки ҳар як маҳал аз рӯйи мавқеи 



ҷуғрофӣ калимаҳои хоси лаҳҷаи худро доранд. Адибону шоирон барои 
нишон додани хусусиятҳои маҳаллии забони персонажҳои асарҳояшон аз он 
диалектизмҳо бо мақсади баён сохтани хулку атвор, доираи ҷаҳонбинӣ ва 
фардияти персонажҳо истифода мебаранд. Б. Раҳимзода низ дар радифи 
дигар қаламкашон аз ин ганҷинаи бебаҳо бо мақсади нишон додани маҳалли 
ҳодисаву воқеаҳо истеъмол кардааст.

Ҷиҳатҳои эстетикии забони асарҳои бадеӣ низ ба диалектизмҳо 
иртибот дорад. Адиб барои таъмини хусусиятҳои эстетикии забони асараш аз 
ин навъи диалектизмҳо самаранок истифода мебарад. Б. Раҳимзода барои 
салису равон баромадани забони ашъораш аз диалектизмҳо ба таври 
густурда истифода бурдааст. Диссертант дар рисолаи илмиашон ин хусусияти 
диалектизмҳоро дар назми шоир ба риштаи таҳқиқ кашида, муносибати 
фардии шоирро ба ин сабку услуби баёни шеър хуб тасвир кардааст.

Фасли чоруми боби якуми диссертатсия таҳти унвони “Қоидаҳои 
корбурди диалектизмҳо дар асарҳои бадеӣ” аз чор зерфасл иборат 
мебошад.

Дар ин фасли кор диссертант дар бораи қоидаи корбасти 
диалектизмҳо дар асарҳои бадеӣ маълумот дода, роҳҳои интихоби 
калимаҳоеро, ки дар забони зиндаи ин ё он халқ ба сифати диалектизмҳо 
корбаст мешаванд, нишон додааст: “... адибон аз забони халқ унсурҳоеро 
ҷудо намоянд, ки чунин хусусиятҳо дошта бошанд: а) ба ахдофи эҷодии 
адиб мувофиқат карда тавонад; б) афкори қаламкаш ва ҳодисоти 
тасвиршавандаро комилан ифода намоянд; в) аз нигоҳи маънӣ, услуб ва 
тобишҳои маъноӣ ба хонанда маълум бошанд” (с. 52).

Дар баробари ин диссертант дар асоси қоидаҳои пешбиникардаи 
муҳаққиқон чунин роҳҳои истифодабарии диалектизмҳоро мавриди 
баррасӣ қарор додааст: 1. Ба фаҳми хонанда мувофиқ будани 
диалектизмҳо; 2. Мувофиқ сохтани диалектизмҳо ба ниятҳои услубӣ; 3. 
Эҷодкорона истифода кардани диалектизмҳо; 4. Ҳадди истифодаи 
диалектизмҳо дар асарҳои бадеӣ.

Зимни таҳқиқ диссертант ҳар кадоми ин роҳҳои корбасти 
диалектизмҳоро бо овардани истинодҳои илмию адабӣ аз осори 
мутахассисони соҳаи забоншиносӣ тасвир намуда, кӯшиш кардааст, ки 
андешаҳои фардии хешро дар радифи нуқтаи назари забоншиносону 
донишмандони мумтоз сареҳан баён намояд. Ба андешаи мо, муҳаққиқ 
дар ин роҳ муваффақ шудааст. Ин муваффақияти муҳаққиқро аз 
муҳокимарониҳои ӯ метавон ба хубӣ пай бурд.

Фасли панҷуми боби якум зери унвони “Тарзҳои истифодаи 
диалектизмҳо ва шарҳу баёни онҳо” аз 4 зерфасл иборат аст. Дар ин 



фасли кор муаллифи рисола дар доираи 4 зерфасл тарзҳои асосии 
истифодаи диалектизмҳоро баён кардааст: 1. Диалектизмҳое, ки доираи 
истеъмолашон васеъ аст; 2. Диалектизмҳое, ки дар худи матн тавассути 
таркибу ибораҳои ҳамафаҳм маънидод карда мешаванд; 3. 
Диалектизмҳое, ки дар нохунак ё қавсан гирифта мешванд; 4. 
Диалектизмҳое, ки дар поварақ ва баъзеяшон дар бахши “эзоҳот” 
маънидод карда мешаванд.

Муҳаққиқ баъди тавзеҳи муфассали тарзҳои истифодабарии 
диалектизмҳо ба хулосае меояд, ки истифодаи онҳо дар асоси қонуну 
қоидаҳои роиҷ, ки аз мувофиқати диалектизмҳо ба фаҳми хонанда, ба 
ҷиҳатҳои услубии нутқ, эҷодкории адиб, риояи ҳадду ҳудуд, роҳҳои 
истифода ва шарҳу баёни онҳо аз ҷониби адибон иборатанд, идома 
меёбад.

Боби дуюми диссертатсия “Диалектизмҳои лексикии хосса дар 
асарҳои Б. Раҳимзода” ном дорад. Боби мазкур аз ду фасл иборат 
мебошад. Фасли якуми боби дуюм зери унвони “Диалектизмҳои 
лексикии хоссаи фарохистеъмол” дар навбати худ аз зерфаслҳо иборат 
мебошад.

Дар ин қисмати кор диалектизмҳои лексикии хоссаи 
фарохистеъмол дар эҷодиёти Б. Раҳимзода мавриди таҳқиқ қарор 
гирифтааст. Диссертант барои ҳамаҷониба нишон додани нақши 
диалектизмҳои фарохистеъмол дар эҷодиёти Б. Раҳимзода аз эҷодиёти 
шоир мисолҳои фаровон мисол оварда, ҷойгоҳи ин навъи 
диалектизмҳоро дар эҷодиёти шоир муфассал баррасӣ кардааст. дар 
баробари ин маъноҳои мухталифи лексикии диалектизмҳои мавриди 
таҳқиқро бо такя ба луғатномаву фарҳангҳои муътамад баён сохта, бо 
кадома маъноҳои луғавӣ ва ҳадафҳои услубӣ корбаст шудани онҳоро 
ифода кардааст. Масалан, диалектизмҳои шавқун,боша, почо, дада, оча, 
янга, мағал, гушнагӣ, ҷадал, паға, луғатчӣ, ҳаппак, ҷоғ, чақ-чақ, ланҷ, 
телба ва монанди инҳоро барои обӯранги бадеӣ, типикунонии 
персонажҳо ва нишон додани захираи бебаҳои забони зиндаи халқ 
самаранок истифода кардааст.

Фасли дуюми боби дуюм “Диалектизмҳои хоссаи махдудистеъмол” 
унвон дошта, аз зерфаслҳои алоҳида иборат аст.

Зерфасли якум зери унвони “Диалектизмҳои предметӣ” фарогири 
калимаҳои шевагиест, ки мафҳуми предметиро касб карда, аз рӯйи 
маълумоти диссертант хоси лаҳҷаи зодгоҳи худи адиб мебошанд. Ба ин 
шумора диалектизмҳои ғутатозӣ (чанабозӣ дар рӯйи барф), шӯриш



(шамоли сахти барфолуд), патпат ( мототсикл), кӯра (зарфи чойҷӯшонӣ), 
пала (соҳаи зиндагонӣ), ҷазм (бемории руҳӣ), мола (мавҷи дарё).

Воқеан, диалектизмҳои фавқуззикр аз рӯйи мушоҳидаи мо ба 
маъноҳои болоӣ дар луғатномаҳо бо нудрат ва ё дар баъзе фарҳангҳо 
тамоман дарҷ нашудаанд. Муаллифи рисола маҳз ана ҳамин масъалаи 
мубрамро ба инобат гирифта, дар эҷодиёти Б. Раҳимзода диалектизмҳои 
мазкурро ба риштаи таҳқиқ гирифтааст. Зимни таҳқиқ маҳорат, заковат 
ва ҳунари суханофарии адибро нишон дода, аз ҷониби адиб бо мақсади 
ҷаззобу дилкаш ва воқеӣ баромадани воқеаву ҳодисаҳо, инчунин тасвири 
симои персонажҳои осораш мавриди истифода қарор гирифтани 
диалектизмҳои хоссаи лаҳҷаи зодгоҳи адибро бо таҳлили амиқу 
боэътимод нишон додааст.

Зерфасли дуюми фасли дуюми боби дуюм зери унвони 
“Диалектизмҳои унвонӣ” дар доираи сифат, феъл ва зарф ба таҳқиқ фаро 
гирифта мешавад. Бинобар ин диссертант диалектизмҳои предметиро 
вобаста ба ҳиссаҳои нутқи зикршуда мавриди таҳлилу баррасӣ қарор 
додааст.

Зимни баррасии ин фасл диалектизмҳои сифатӣ: қоқ (яккаву 
танҳо), шай (хуб, зебо, солим, дуруст), шалпар (хаста), алачалпоқ 
(алобуло), девкор (дар иҷрои кор нисбат ба худ сахтгир), палмаку чалмак 
(каҷукилеб), шол (тунук), довғулй (беинсоф, ҳиллагар, маккор); 
диалектизмҳои феълӣ: наметонад, меган, мерам, мехом, намеход, сандал 
задан (зӯр задан), тахт мондан (ҳайрон мондан), ҷавзӣ афшурдан (нӯшхор 
кардан, дандон совидан); диалектизмҳои зарфӣ: мисқолакй (қисм-қисм, 
грамм-грамм), яклаба (яктарафа, каҷ), чашмпар (зуд, дарҳол), муфти 
қурут (баосонӣ, бедушворӣ), истубист накарда (чолокона, тез, фавран) 
ҳамчун объекти таҳқиқ қарор гирифтаанд. Муҳаққиқ доир ба 
диалектизмҳои фавқуззикр аз эҷодиёти Б. Раҳимзода мисол оварда, 
онҳоро бо такя ба фарҳангу луғатномаҳои тоҷикию русӣ ва диалектикӣ 
маънидод карда, баромади онҳоро дар эҷодиёти шоир нишон додааст. 
Дар баробари ин бартарият ва серистеъмолии диалектизмҳои ҳар як 
ҳиссаи нутқ (сифат, феъл ва зарф)-ро нишон дода, ҳунару истеъдоди 
шоирро барои ба забони адабӣ наздик ё ворид намудани онҳо тавзеҳ 
додааст. Масалан, нақши диалектизмҳои сифатиро бобати зиндаву дар 
гардиш нишон додани ҳодисаву воқеаҳои давр чунин баён кардааст: 
“Диалектизмҳои сифатӣ нисбат ба вожаҳои предметӣ дар бобати зиндаву 
дар гардиш нишон додани ҳодисаву воқеаҳои давр, муассир тасвир 
намудани хислати персонажҳо имконияти бештаре доранд. Ин аз он 



ҷиҳат аст, ки сифатҳо метавонанд сермаъно бошанд ва ҳам тобишҳои 
гуногуни маҷозиву услубиро ифода намоянд” (с. 116).

Боби сеюми рисола “Диалектизмҳои семантикӣ ва этнографӣ дар 
асарҳои Боқӣ Раҳимзода” ном дорад. Диссертант боби мазкурро ба ду 
фасл ҷудо кардааст.

Фасли якуми боби сеюм “Диалектизмҳои семантикӣ” ном дошта, 
дар ин фасл диссертант диалектизмҳоеро мавриди таҳқиқи илмӣ қарор 
додааст, ки бевосита аз нигоҳи таркиб ба калимаҳои адабӣ монанданд. 
Аммо аз ҷиҳати маънӣ хосси шеваву лаҳҷаҳои ҷудогонаанд, ки 
ифодагари маъноҳои мухталифанд.

Муҳаққиқ дар ин фасл аз осори Б. Раҳимзода истилоҳоти чевар 
(чусту чолок, зебо, зирак, ухдабаро), шӯриш (бӯрон, тунбод, гирдоби 
барфӣ),.туғ (парчам), алавхона (меҳмонхона), покиза (пурра, тамоман), 
солик (лонаи занбури сиёҳ) ва монанди инҳоро бо назокати хоса гулчин 
намуда, мақсаду маром, услуби фардии шоир ва инчунин дар эҷодиёти 
шоир моҳирона ва ҳадафнок корбаст шудани онҳоро мӯйшикофона 
таҳлилу баррасӣ кардааст.

Фасли дуюми боби сеюм “Диалектизмҳои этнографӣ” ном дошта, 
аз 8 зерфасл иборат мебошад. Ин фасл ба диалектизмҳое бахшида 
шудааст, ки пайдоиш ва умри ин вожаҳо ба тарзи рӯзгордорӣ ва 
фаъолияту амалиёти соҳибони ин ё он лаҳҷа мансуб аст. Диалектизмҳои 
мазкур барои нишон додани урфу одати мардум, касбу кор, тарзи 
зиндагонии персонажҳо, воқеӣ ба қалам додани ҳодисаҳо дар эҷодиёти 
шоиру нависандагон мавриди истифода қарор доранд. Маҳз ана ҳамин 
ҷиҳату хусусияти семантикии диалектизмҳои этнографӣ аст, ки онҳоро 
диссертант аз рӯйи маъно ба гурӯҳҳои зерин ҷудо кардааст: 
1. Диалектизмҳои соҳаи кишоварзӣ: чигина (воситаи кашонда ба хирман 
овардани ғалла), сипор/испор (амоч), юғ (чӯбе, ки ба гардани ҷуфти гов 
ниҳода, ба он амоч ё чанаро мебанданд) 2. Номи асбобҳои рӯзгор: 
чилобчӣ (дастшӯ), обдаста (асбоби дастадори обрезӣ), манқал (чойҷӯш), 
манқалдон (аловдони даруни масҷид); 3. Номи анвои нон ва хӯрокҳо: 
гирдача, кашкина, тарҳавло, ӯмоч ва оши бурида; 4. Этнографизмҳои 
марбут ба синну сол, вазъи руҳӣ ва амалиёти инсон: сулама (ҷавони болиғ, 
бақувват), аламон (роҳзан, дузд, қотил), ҷаҳманд (ошиқи зани 
шавҳардор), бахшӣ (фолбин); 5. Номи бозиҳо: арғунчакбозӣ (бандеро 
дуқат дар шохи дарахт баста, духтарон бо он худро алвонҷ медиҳанд), 
зоғчабозй (писарҳо ба зоғҳо тақлид карда, ба якдигар гӯё нӯл мезананд), 
чилликбозй (чӯбчабозӣ); 6. Номи либосҳо: қарс (рӯмол), тӯппй (тоқӣ), 
жимпур (жемпер), ҷанда (ҷомаи кушод, серпина, дарида), рӯймолак



(рӯймолча, дастрӯмол); 7. Номи маросимҳо: маслиҳатошӣ (зиёфатест пеш 
аз маросими тӯй), ӯмочи пеши мазор (дар вақтҳои хушксолӣ мардум дар 
назди ягон чашма ё ҷӯйи сероб ӯмоч мепазанд ва пас аз хӯрдани он ба 
ҳамдигар обпошӣ мекунанд, то раҳми Худованд ояду борон ато кунад), 
парихонӣ (маросими дуохонист, ки гӯё мулло бо хондани дуо париҳои 
шахси паризадаро мебаста бошад); 8. Номи ашёи гуногун: чапаргардон 
(касе, ки бо чапар дар хирман ғалла мекӯбад), яккафарёд (номи суруд), 
ҳалук (пойи худро ба пойи рақиб печонидани гӯштингир), васса 
(чӯбчаҳои қатори болои болорҳои хона).

Аз таснифоти диссертант метавон чунин ҳукми одилона баровард, 
ки ин гуна диалектизмҳо дар эҷодиёти Б. Раҳимзода ба ҳунару салиқаи 
баланди эҷодӣ мавриди истифода қарор гирифтаанд. Дар навбати худ 
муҳаққиқ ин назокат ва ҷаззобияти услуби хоси адибро ба хубӣ аз ҷиҳати 
таҳлили маводи баррасишаванда ҳамаҷониба фаро гирифта, ба ҳадафҳои 
дар пеши худ гузошта расидааст.

Дар қисмати хулоса мазмуну муҳтавои диссертатсия ба тариқи 
фишурда дар 16 банди ҷудогона натиҷагирӣ шудааст.

Диссертатсияи мавриди назар дар баробари муваффақиятҳои 
арзишманд аз камбудиҳо орӣ нест ва зикри чанде аз онҳоро ба хотири 
пешрафти корҳои минбаъдаи диссертант лозим мешуморем:

1. Дар номи фасли якуми боби дуюми рисола вожаи 
“фарохистеъмол” ба калимаи “серистеъмол” ва дар номи фасли дуюми 
ҳамин боб калимаи “маҳдудистеъмол” ба вожаи “камистеъмол” иваз 
карда шавад.

2. Фасли якуми боби дуюм ба 13 зерфасл ҷудо карда шудааст, аммо 
ин таснифот дар мундариҷаи кор нишон дода нашудааст.

3. Фасли дуюми боби сеюм ба 8 зерфасл гурӯҳбандӣ шудааст, лекин 
дар мундариҷаи кор аз ин тақсимот ишора нашудааст.

4. Дар саҳифаи 37-уми рисола ҷумлаи дуюми сархати якум анҷом 
наёфтааст.

5. Диссертатсияи мавриди назар босаводона навишта шуда, вале аз 
ғалатҳои имлоӣ ва услубӣ орӣ нест. Чунончи: а) ғалатҳои имлоӣ (с. 5, 12, 
21, 27, 31, 32, 52, 79, 100); б) ғалатҳои услубӣ (с. 6, 7, 8, 12, 20, 28, 31, 39, 
68, 73).

Бояд махсус қайд намуд, ки камбудиҳои ҷойдошта ба ҳеҷ ваҷҳ 
арзиши илмии диссертатсия ва таҳқиқоти анҷомдодаи диссертантро кам 
карда наметавонанд, зеро муаллифи он аз уҳдаи иҷрои мақсаду 
вазифаҳои дар кори таҳқиқотии худ гузошта сарбаландона баромадааст.



Диссертатсия аз нигоҳи сохтор, муҳтаво, забон ва равиши таҳқиқ 
мукаммал мебошад. Сохтор ва муҳтавои автореферат бо диссертатсия 
мувофиқати комил дошта, он ва мақолаҳои банашррасонидаи муаллиф 
мазмуну муҳтавои диссертатсияро пурра инъикос менамоянд.

Диссертатсияи Саидова Сайёра Гадоҳмадовна дар мавзуи 
“Диалектизмҳои лексикӣ ва хусусиятҳои услубии онҳо дар эҷодиёти 
Боқӣ Раҳимзода” ба талаботи бандҳои 31-35-и Тартиб додани дараҷаи 
илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 
2021 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01- 
Забони тоҷикӣ мебошад.

Номзади илмҳои филология, 
муаллими калони кафедраи забони тоҷикии >
Донишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон /р 3? Амлоев Аминҷон 

’ Ятимович
Нишонии муассиса: \'
734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ш. Душанбе, куч. М. Турсунзода 30
Тел: +9929 (44) 620 42 12
Нишонии саҳифаи расмӣ:
апйоеу @ шай. ги
Тел: (+992) 917 58 77 78
Имзои Амлоев А.Я.-ро 
тасдиқ мекунам: 
Сардори ШК

“3” сентябри соли 2022

Раҳимов А. А.


