
ХУЛОСАИ ниҳоии
шурои диссертатсионии 6И.КОА-021 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Парвандаи аттестатсионии №
Қарори шурои диссертатсионӣ аз 06.10.2022, №23

Барои сазовор донистани Саидова Сайёра Гадоҳмадовна, шаҳрванди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии номзади илми филология.

Диссертатсияи Саидова Сайёра Гадоҳмадовна дар мавзуи 
“Диалектизмҳои лексикӣ ва хусусиятҳои услубии онҳо дар эҷодиёти Боқӣ 
Раҳимзода” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯи 
ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ рӯзи 07.07.2022, қарори №15 аз ҷониби 
шурои диссертатсионии бВ.КОА-021-и назди Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17) барои ҳимоя иҷозат 
дода шудааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ Саидова Сайёра Гадоҳмадовна 20-уми 
январи соли 1985 таваллуд шудааст. Солҳои 2002-2007 дар шуъбаи 
ғоибонаи факултети филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии омӯзгории 
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ таҳсил намуда, дар баробари таҳсил 
дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии № 32-и шаҳраки Ғарм ба ҳайси 
омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷик 5 сол фаъолият намудааст. Аз 
соли 2009 вазифаи мудирии шуъбаи умумии Филиали донишгоҳи давлатии 
омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнии дар ноҳияи Рашт бударо 
ба уҳда доштааст. 22-юми декабри соли 2010 ба шуъбаи ғоибонаи 
аспирантураи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи 
Садриддин Айнй дохил гардида, ҳамзамон ассистенти кафедраи забон ва 
адабиёти тоҷики филиали мазкур шуда кор ва фаъолият намудааст. 
Саидова Сайёра Гадоҳмадовна соли 2012 аз шуъбаи ғоибонаи 
аспирантураи Донишгоҳи давлатии омӯзгорий Тоҷикистон ба номи 
Садриддин Айнӣ ба шуъбаи рӯзонаи аспирантураи Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон ба кафедраи забони адабии муосири тоҷикӣ интиқол гардида, 
онро соли 2014 хатм кардааст. Солҳои 2015 - 2016 дар Донишкадаи 
омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт ба вазифаи иҷрокунандаи мудири 
кафедраи адабиёти тоҷик ва методикаи таълими он муддати кӯтоҳ 
фаъолият намуда, ба рухсатии нигоҳубини тифл баромадааст. Саидова С. 
Г. аз соли 2019 дар донишкадаи мазкур ба ҳайси ассистент дар кафедраи 
забон ва адабиёти тоҷик кор карда истодааст.

Диссертатсия дар кафедраи забони адабии муосири тоҷикии 
факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон иҷро шудааст.

Роҳбари илмӣ - марҳум доктори илми филология, профессори 
кафедраи забони тоҷикии ДДЗТ ба номи Сотим Улуғзода Исмоилов 
Шамсулло.



Мушовири илмӣ - доктори илми филология, профессори кафедраи
услубшиносӣ ва таҳрири адабии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Мирзоева
Моҳира Мадиброҳимовна.

Муқарризони расмӣ:
Нозимов Абдулҳамид  Абдуалимович -  доктори илми филология,

профессор, мудири кафедраи забонҳо ва фанҳои гуманитарии МДТ
“Филиали Донишгоҳи миллии таҳқиқотии технологӣ “МИСиС” дар шаҳри
Душанбе”;

Амлоев Аминҷон Ятимович -  номзади илми филология, муаллими 
калони кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи славянии Россия ва 
Тоҷикистон.

Муассисаи тақриздиҳанда -  Институти забон ва адабиёти ба номи
Рӯдакии АМИТ дар тақризи худ, ки аз тарафи мудири шуъбаи забон,
номзади илми филология Мирзоев Сайфиддин имзо ва аз ҷониби
директори ин муассиса, доктори илми филология, профессор Шарифова
Фарангис Худоиевна тасдиқ шудааст, қайд менамояд, ки диссертатсияи
Саидова Сайёра Гадоҳмадовна дар мавзуи “Диалектизмҳои лексикӣ ва
хусусиятҳои услубии онҳо дар эҷодиёти Боқӣ Раҳимзода” барои дарёфти
дараҷаи илмии номзади илми филология таҳқиқоти илмии баанҷомрасида
буда, ба талаботи “Тартиби додани дараҷаҳои илмй”, ки бо қарори
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021, №267 ба тасвиб расидааст,
мувофиқ буда, муаллифи он барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми
филология аз рӯи ихтисоси 10.02.01 -  Забони тоҷикӣ сазовор аст.

Муассисаи пешбар ва муқарризони расмй бо назардошти
муқаррароти бандҳои 31-33-35-и “Тартиби додани дараҷаҳои илмй", ки бо
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, №267
тасдиқ шудааст, интихоб ва таъин гардидаанд. Интихоби муқарризони
расмӣ ва муассисаи пешбар ба он асоснок мегардад, ки онҳо мутахассисони
бевоситаи соҳаи забоншиносӣ буда, дар корҳои илмию таҳқиқотӣ
фаъолона иштирок менамоянд ва дар ин самт асару мақолаҳои зиёде
таълиф кардаанд, ки мазмуну муҳтавои онҳо ба мавзуи диссертатсияи
мазкур иртибот дорад.

Довталаби дараҷаи илмӣ вобаста ба мавзуи диссертатсия 11 мақола
чоп намудааст, ки аз ин 8 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи
Комиссияи олии аттестатсионии РФ ва Комиссияи олии аттестатсионии
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 3 мақола дар маҷмуаҳои илмии
дигар ба нашр расидаанд.

I. Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи
Комиссияи олии аттестатсионии ФР ва Комиссияи олии аттестатсионии

назди Президенти ҶумҳурииТоҷикистон ва:
[1—М]. Саидова С.Г. Таъбироти халқӣ дар эҷодиёти Боқӣ Раҳимзода / С. Г.
Саидова //Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. -  № 4/3 (88). -  Душанбе:
Сино, 2012.-С .  82-85.



[2-М]. Саидова С.Г. Таваҷҷуҳи устод Боқӣ ба забони халқ / С. Г. Саидова 
//Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. - № 4/6 (97). - Душанбе: Сино, 
2012.-С. 129-133.
[3-М]. Саидова С.Г. Оид ба мафҳуми диалектизм / С. Г. Саидова //Паёми 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. - № 4/3 (113). - Душанбе: Сино, 2013. - С. 
76-81.
[4-М]. Саидова С.Г. Навъҳои диалектизмҳо дар асарҳои бадеӣ / С. Г. 
Саидова //Паёми Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ. - № 
4 (53). - Душанбе, 2013. -С. 306-311.
[5-М]. Саидова С.Г. Диалектизмҳои лексикии зарфӣ дар нигоришоти Боқӣ 
Раҳимзода /С. Г. Саидова //Паёми Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба 
номи С. Айнӣ. - №2 (84). - Душанбе, 2020. - С. 20-24.
[6-М]. Саидова С.Г. Диалектизмҳои иқтибосии туркй-ӯзбекии 
фарохистеъмол ва маҳдудистеъмол дар эҷодиёти Боқӣ Раҳимзода / С. Г. 
Саидова //Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. - № 4 / 6. - Душанбе: 
«Маркази табъу нашр, баргардон ва тарҷума», 2020. - С. 42-46.
[7-М]. Саидова С. Г. Диалектизмҳои семантикӣ дар таълифоти Боқӣ 
Раҳимзода / С. Г. Саидова //Паёми Донишкадаи забонҳои Тоҷикистон ба 
номи С. Улуғзода. - № 2 / (38). - Душанбе, 2020. - С. 45-50.
[8-М]. Саидова С. Г. Хусусиятҳои услубии диалектизмҳои иқтибосӣ дар 
эҷодиёти Боқӣ Раҳимзода /С. Г. Саидова //Научное знание современности. 
- Россия, Казань, 2020. - № 7. - С. 5-13.

II. Маҷалла ва маҷмуаҳои илмии дигар
[9-М]. Саидова С. Г. Унсурҳои халқӣ-гуфтугӯйӣ дар эҷодиёти Боқӣ 
Раҳимзода / С. Г. Саидова //Маҷмуаи илмии кафедраи забони тоҷикии 
ДДОТ ба номи С. Айнӣ: «Қавӣ дар луғат буду дар наҳв чуст». - Душанбе, 
2011.-С. 126-135.
[10-М]. Саидова С. Г. Диалектизмҳои иқтибосӣ-русӣ дар эҷодиёти Боқй 
Раҳимзода / С. Г. Саидова // Маҷмуаи мақолаҳои конференсияи илмӣ ва 
оммавии устодони ДОТ дар ноҳияи Рашт. - Душанбе, 2016. - С. 88-93.
[11-М]. Саидова С. Г. Фардӣ намудани нутқи персонажҳо тавассути 
диалектизмҳо / С. Г. Саидова // Маҷмуаи мақолаҳои конференсияи 
байналмилалии “Рушди забони адабии тоҷик дар замони истиқлол: 
мушкилот ва дурнамо” (15-уми июни соли 2022). - Душанбе, 2022. - С. 129- 
135.

Ба автореферати диссертатсия аз ҷониби шахсони зерин тақризҳо 
навишта шуда, ба шурои диссертатсионӣ ворид гардидаанд:

1 . Дар тақризи ба автореферати диссертатсия навиштаи номзади илми 
филология, декани факултети филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии 
Бохтар ба номи Носири Хусрав Назаров Меҳрубон Ниёзмадович чунин 
эродҳо зикр шудаанд:

- дар дараҷаи омӯзиши мавзуъ бештар назари муҳаққиқони соҳаи 
адабиётшиносӣ оварда шудааст, ба назари инҷониб, беҳтар мешуд, дар 



хусуси забони осори Боқӣ Раҳимзода андешаҳои муҳаққиқони соҳаи 
забоншиносӣ оварда шавад.

- дар чанд саҳифаи автореферат ғалатҳои имлоӣ ва техникӣ мавҷуд 
аст, ки ислоҳи онҳо боиси беҳтар гардидани кор мегардад.

2 . Тақризи доктори илми филология, дотсент, мудири кафедраи забони 
тоҷикии МДТ “Донишгоҳи тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни 
Сино” Низомова С.Ф. як пешниҳод ва ду эрод дорад:

- 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.

- дар раванди омӯзиши мавзуъ, хуб мешуд, мактаби хоси луғоти 
шевагӣ таҳқиқ мегардид.

- дар автореферат ғалатҳои имлоию техникӣ мавҷуд аст, ки ислоҳи 
онҳо боиси беҳтар гардидани сифати кор хоҳад буд.

3 . Дар тақризи ба автореферат навиштаи номзади илми филология, 
дотсенти кафедраи забоншиносӣ ва таърихи забони Донишгоҳи давлатии 
Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ Абдусамадзода Эраҷ Абдусамад 
чунин эродҳо зикр шудаанд:

- ҷо-ҷо дар автореферат миёни воҳидҳои такрор, ки мебоист бо вергул 
ҷудо мешуданд, аломати вергул ҷудо нашудааст (саҳ. 3, 8, 12).

- дар шароити кунунй инъикоси маводи таҳлил дар шакли диаграмма, 
гистограмма, таблитса ва ҷадвалҳо яке аз масъалаҳои муҳим арзёбӣ 
мегардад. Ин масъала агар дар оянда ба инобат гирифта шавад, аз 
манфиат холӣ нахоҳад буд;

- дар рисола ибораи “ илми забоншиносӣ” зиёд корбурд шудааст.
-дар автореферат ҷо-ҷо камбудиҳои техникӣ низ вомехӯрад, ки ислоҳи 

онҳо дар комил гардидани мазмуну муҳтавои автореферат мусоидат хоҳад 
кард.

4 . Тақризи ба автореферат навиштаи доктори илмҳои филология, 
декани факултети таълими педагогии Донишгоҳи давлатии Бухоро 
Тухсанов Қ.Р. мусбат арзёбӣ шуда, чунин эроду пешниҳодҳо дорад:

- автореферати диссертатсия бо забони фасеҳу равон навишта 
шудааст, аммо дар он калимаю истилоҳоти дорои хусусияти байналхалқӣ 
низ ба назар мерасанд, хубтар мешуд, агар ба ҷойи онҳо муодилҳои 
тоҷикиашон истифода шаванд.

- дар автореферат аҳёнан ғалатҳои имлоӣ (2, 3, 7, 19) ва техникӣ (7, 9) 
вомехӯрад, ки ислоҳи онҳо боиси беҳтар гардидани сифати рисола 
мегардад.

- агар басомади маводи амалӣ дар нақшаҳо ва ё диаграммаҳо нишон 
дода мешуд, сифати корро дучанд меафзуд.

Муқарризони расмӣ ва ғайрирасмӣ дар баробари муайян кардани баъзе 
эроду нуқсонҳои диссертатсия ва автореферати он (тоҷикӣ ва русӣ) 
аҳаммияти ҷанбаҳои назариявию амалӣ ва навоварии кор, инчунин, 
дастовардҳои илмии муаллифи диссертатсияро таъкид карда, онро барои 



дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 
сазовор донистанд.

Шурои диссертатсионӣ қайд менамояд, ки довталаби дараҷаи илмӣ дар 
асоси таҳқиқоти илмӣ чунин масъалаҳоро муқаррар намудааст:

- унвонҷӯ Саидова Сайёра Гадоҳмадовна тавъам бо иҷро кардани 
таҳқиқоти илмӣ бо истифода аз назарияҳо ва равишҳои илмӣ-таҳқиқотии 
маъмул ба омӯзиши фаъолияти эҷодӣ ва таҳлилу таҳқиқи хусусиятҳои 
услубии диалектизмҳои лекискии назму насри Боқӣ Раҳимзода пардохта, 
омӯзиши кори илмии аз нигоҳи забоншиносӣ арзишмандро ба анҷом 
расонидааст;

- 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.

- дар таҳқиқи рисола 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 карда шудааст.

- воҳидҳои лаҳҷавӣ чун бахши ҷудонопазири луғати забони асари 
бадеӣ вобаста ба хусусиятҳои услубӣ, маъноӣ, мавзуӣ ва экспрессивӣ дар 
эҷодиёти Боқӣ Раҳимзода таҳқиқу баррасӣ гардидаанд.

- эҳтиёткорона ва дар мавридҳои муайян ба кор бурдани 
диалектизмҳо дар эҷодиёти Б. Раҳимзода собит гардидааст.

- истифодаи диалектизмҳо ба ҷараёни демократӣ намудани забони 
адабии тоҷикӣ дар нимаи дуюми солҳои сӣ ва ибтидои солҳои чили асри 
XX ба раванди наздик овардани забони адабӣ ба забони зиндаи халқ 
алоқамандӣ доштани онҳо дар эҷодиёти Б. Раҳимзода таҳқиқу баррасӣ 
шудаанд;

- маҳорати забондонии Б. Раҳимзода дар ороиши сухан, пурра 
намудани ҷойҳои холии забони адабӣ зимни сохтану ба истифода додани 
калимаву ибораҳои зебо ва таркибу истилоҳоти меъёрзеб муайян карда 
шудаанд.

Аҳаммияти назариявии таҳқиқ дар он зоҳир мегардад, ки дар 
иртибот ба муҳтавои мавзуъ дар ҷараёни кор аз асарҳои бунёдии олимони 
машҳури ватаниву хориҷӣ чун В. В. Виноградов, Д. Н. Шмелёв, Г. О. 
Винокур, Н. М. Шанский, О. С. Ахманова, О. Б. Сиротина, А. М. Ефимов, 
Ф. П. Филин, А. А. Брагина, Л. И. Сквортсов, К. Паустовский, В. Н. 
Прохорова, Ф. П. Сороколетов, И. А. Оссоветский, М. И. Фомина, О. И. 
Блинова, В. С. Расторгуева, А. В. Калинин, Б. Н. Головин, Д. Э. Розентал, 
А. М. Теленкова, С. Айнӣ, А. Абдуқодиров, Н. Маъсумӣ, Р. Ғаффоров, Б. 
Камолиддинов, Ҳ. Маҷидов, Т. Шокиров, Ш. Исмоилов, X. Ҳусейнов, Ғ. 
Ҷӯраев, Ш. Раҳимова самаранок истифода шудааст.

Аҳаммияти натиҷаҳои бадастовардаи довталаб барои дарёфти 
дараҷаи илмӣ дар амалия чунин тасдиқ карда мешавад, ки натиҷаҳои 
таҳқиқот дар баррасии масоили марбут ба хусусиятҳои услубии воҳидҳои 



луғавӣ истифода мешаванд. Дар мавриди таълими курси махсус аз фанҳои 
услубшиносии тоҷик, маданияти сухан, лаҳҷашиносӣ, луғатшиносии 
таърихиву муосир дар мактабҳои олӣ ба устодон мавод медиҳад. Ҳангоми 
сохтани барномаҳои таълимӣ ва иншои китобҳои дарсӣ аз лаҳҷашиносӣ, 
услубшиносӣ, маданияти сухан барои донишгоҳҳо рисола ба мураттибон 
мавод дода метавонад. Устодони макотиби олӣ дар омода сохтани курс- 
конспект аз услубшиносӣ, маданияти сухан, шевашиносӣ ва бахши 
лексикология барои факултетҳои филологӣ метавонанд, аз натиҷаҳои он 
баҳра бардоранд. Маводи рисола дар сохтани фарҳангҳои лаҳҷавӣ, 
истилоҳотӣ, тафсириву нимтафсирй мумкин аст ба кор равад. Адибон 
имкон доранд, ки дар фаъолияти эҷодии худ зимни фардӣ кардани нутқи 
персонажҳо маводи рисоларо ба кор баранд.

Баррасии эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ нишон доданд, ки дар 
таҳқиқи диссертатсионӣ консепсияҳои илмӣ ва назарияи забоншиносони 
хориҷию ватанӣ истифода шудаанд. Дар маҷмуъ, дараҷаи эътимоднокии 
натиҷаҳои таҳқиқ аз дақиқияти маълумот, мутобиқат намудани ҳаҷми 
маводи таҳқиқ, коркарди натиҷаҳои таҳқиқ, ҳаҷми интишорот ва интихоби 
методҳои таҳқиқ бармеояд. Хулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии 
натиҷаҳои таҳқиқи назарӣ пешниҳод гардидаанд.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Диссертатсия 
ҷамъбасти натиҷаҳои мустақилона бадастовардаи муҳаққиқ дар самти 
таҳқиқи диалектизмҳои лексикӣ, ҷиҳатҳои услубӣ ва мавридҳои истифодаи 
онҳо дар асарҳои Боқӣ Раҳимзода мебошад. Диссертант дар рафти таҳқиқ 
асарҳои муҳаққиқони хориҷиву ватаниро оид ба мавзуи мазкур омӯхта, 
нуқтаи назари онҳоро доир ба мафҳуми диалектизм, сарчашмаҳои зуҳурот, 
зарурат ва ҷойи корбасти диалектизмҳо дар асарҳои бадеӣ, навъҳои 
диалектизм ва гурӯҳбандии онҳо аз нигоҳи семантика ҷамъбаст намуда, 
ҳамзамон бо онҳо дар ин бобат радду бадал мекунад ва ҳамзамон ақидаи 
худро низ пешниҳод месозад. Мақолаҳои унвонҷӯ мустақилона ва бе 
ҳаммуаллифӣ таълиф ёфтаанд. Хулосаҳои ӯ хусусият, ҷанбаҳои услубӣ, 
образнокӣ ва бадеияти диалектизмҳоро бозкушоӣ мекунанд. Муаллиф дар 
такя ба маводи осори Б. Раҳимзода, луғатҳои шевагӣ ва тафсирию 
нимтафсирӣ ҳудуди интишор, хусусиятҳои луғавӣ-маъноӣ ва сохтори 
морфологии диалектизмҳоро ба таҳқиқ гирифта, муносибати онҳоро бо 
ҳиссаҳои нутқ низ муайян намудааст.

Дар ҷаласаи шурои диссертатсионии 6В.КОА-21-И назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 06 октябри соли 2022 дар бораи ба 
Саидова Сайёра Гадоҳмадовна додани дараҷаи илмии номзади илми 
филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ қарор қабул карда 
шуд.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ 15 нафар аъзои шурои 
диссертатсионӣ, ки бо фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1-уми июни соли 2022, №210/шд ба 
ҳайати шуро ворид шудаанд, 13 нафар иштирок доштанд, ки аз онҳо 5



нафар доктори илм аз рӯйи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда 
мебошанд.

Аз 13 нафар аъзои шурои диссертатсионии дар ҷаласа
иштирокдошта овоз доданд: тарафдор - 
бюллетенҳои беэътибор - нест.

Раиси шурои диссертатсионӣ, 
доктори илми филология, профессор

Котиби илмии шурои диссертатбйшн^ 
доктори илми филология, профессо>=

- 13 нафар, муқобил - нест,

' Хоҷаев Д.

ҶӯраеваМ.

06.10.2022


