
Тақриз

ба фишурдаи рисолаи Азимова Умедаҷон Абдумавлоновна таҳти унвони 

«Таҳлили муқоисавӣ-таърихии лексика ва фразеологияи «Таърихи 

Байҳақӣ» бо лаҳҷаҳои муосири шимолӣ ва ҷанубии тоҷикӣ» барои 

дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси 

10.02.20-забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ-муқосавй

Дар забоншиносии тоҷик то имрӯз роҷеъ ба паҳлуҳои мухталифи 

лаҳҷашиносӣ як силсила корҳои илмии судманд ҳимоя гардида, дастаи 

калони асару мақолаҳо, луғатномаҳо ба табъ расидаанд, аммо боз ҳам 

масоиле нигарони таҳқиқ мебошанд, ки ҳаллу фасли онҳо барои кушода 

шудани гиреҳҳои алоҳидаи ин бахши забоншиносӣ кӯмак хоҳад расонид.

Мавриди баррасӣ қарор додани робитаи забони осори ниёгон бо 

гӯишҳои муосири тоҷикӣ аз ҷумлаи ҳамин гуна қазияи забоншиносии 

тоҷик ба шумор меояд. Мавзӯи диссертатсияи Азимова У. А. яке аз он 

таҳқиқоте ҳисоб меёбад, ки метавонад дар ифшои гиреҳи алоҳидаи 

иртиботи таърихи забои бо лаҳҷа ёрй расонад.

Мутолиаи фишурдаи рисола нишон медиҳад, ки таҳқиқоти мазкур 

аз муқаддима, се боб, хулоса ва феҳристи осори таҳқиқй иборат аст.

Муаллифи диссертатсия кулли маводи аз “Таърихи Байҳақӣ” ва 

лаҳҷаҳои ҳозираи тоҷикй гирдовардаашро дар ҳафт фаслу се зерфасли 

боби якум, ду фаслу чор зерфасли боби дуюм ва ду фаслу ҳафт зерфасли 

боби сеюми рисола ба риштаи таҳлил кашида, дар ду боби аввал 

калимаҳо ва дар боби сеюм воҳидҳои рехтаву устувори забони 

таърихномаи Байҳақиро бо ҳамин гуна захираҳои лугавии дар гӯишҳои 

имрӯзаи шимоливу ҷанубии тоҷикӣ маҳфузмонда таҳлил намудааст. Дар 

натиҷаи қиёси чунин воҳидҳои луғавй унвонҷӯ тавонистааст н итттон 

диҳад, ки онҳо бо вуҷуди сипарӣ гардидани чандин қарн бар хилофи 

шакли меъёрии забои дар лафзи гӯишй асолати худро нигоҳ доштаанд, 

иддае бо як маънои мушаххас, ҳиссаи дигар бо чанд маъно маҳфуз 

мондаанд; гурӯҳе ҳам дар “Таърихи Байҳақӣ”, ҳам лаҳҷаҳои зикршудаи
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имрӯзаи тоҷикй дар чанд мувозӣ боқӣ мондаанд, ҳиссае танҳо дар 

лаҳҷаҳои алоҳида пойдор мондаанд; қисме бе дигаргунии шакл, баъзе бо 

таҳаввулоти шакл ва бархе бо тағйироти шаклу маъно то ҳол дар лафзи 
мардумӣ идома ёфтаанд.

Муаллифи диссертатсия ба андешаи нишон додани решай қадими 

гурӯҳе аз вожаҳои “Таърихи Байҳақӣ” ва чӣ тақдирро соҳиб 

гардиданашон онҳоро ҳам бо гузаштаи дур, ҳам бо наздик ба риштаи 

қиёс кашидааст ва дар заминаи маводи фаровони забонӣ нишон додааст, 

ки дар асари номбурда ва лаҳҷаҳои ҳозира назар ба унсурҳои бегонаи ба 

забони тоҷикӣ роҳёфта вожаҳои асилу ноби тоҷикӣ бартарӣ доранд.

Аз мутолиаи кори анҷомдодаи Азимова У.А. бармеояд, ки 

номбурда дар таълифи он заҳмати зиёд кашидааст,аз осори илмии 

зарурй огоҳии хуб пайдо кардааст. Бо назардошти ин гуфтаҳо пажӯҳиши 

илмии Азимова Умедаҷон Абдумавлоновна ба талаботи Комиссиям 

Олии Аттестатсионии назди Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 

таълифи диссертатсияҳои номзадӣ ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори 

дарёфти дараҷаи номзади илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.02.20- 

Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ-муқоисавӣ мебошад.
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