
Такриз

ба автореферата рисолаи Азимова Умедачон Абдумавлоновна 

«Тахлили мукоисавй-таърихии лексика ва фразеологияи «Таърихи 

Байҳақӣ» бо лаҳҷаҳои муосири шимолй ва ҷанубии тоҷикй» барои 

дарёфти дарачаи илмии номзади илмхои филолотй аз рӯи ихтисоси 

10.02.20 -  Забоншиносии муқоисавй-таърихй, қиёсй ва муқоисавй

Омӯзиш ва ба р1шггаи тахкик кашидани вижагиҳои забони 

таърихномаи Байҳақй, таҳлилу қиёси робитаи калимаву таркиб в а ибораҳои 

рехтаи он бо лаҳҷаҳои ҳозираи шимолй ва ҷанубии тоҷикй яке аз масъалаҳои 

муҳимми илми забошниносй маҳеуб меёбад. Аз ин рӯ, мавзӯи диссертатсияи 

Азимова Умедаҷон Абдумавлоновна «Тахлили мукоисавй-таърихии лексика 

ва фразеологияи «Таърихи Байҳақй» бо лаҳҷаҳои муосири шимолй ва 

ҷанубии тоҷикй» актуалй ва қобили таваҷҷух ба шумор меравад.

Рисола, чунонки аз мутолиаи фишурдаи он бармеояд, аз муқадцима, се 

боб, хулоса ва феҳристи осори таҳқиқӣ иборат аст.

Диссертант Азимова Умедаҷон Абдумавлоновна бо истифода аз 

усулҳои тафсири лингвистй, муқоисавй-таърихй, қиёей, оморй, тафсири 

лугавй дар се боби кораш ҷараёни ба хусусияти якмаъной ё сермаъной 

соҳибгардии лаҳҷаҳои муосири шимоливу ҷанубии тоҷикиро дар мисоли 

таърихномаи зикрпгуда нишон додааст; дараҷаи ба забони таърихномаи 

Байҳакй наздик будани лаҳҷаҳои муосири шимоливу ҷанубии тоҷикй дар 

масъалаи истифодаи иборахои рехта. вижагиҳои корбурди ибораҳои рехтаи 

номй ва феълй ва бидуни дигаргунии шашгу маъно, ё бо тагйироти муайян 

пойдормонии онҳо дар лаҳҷаҳои ҳозираи шимоливу ҷанубии тоҷикй; 

ошкоркунии нақши калимаҳои соматикй ҳамчун вожаҳои меҳварии 

ифодаҳои рехта ва хифозати онҳо дар лаҳҷаҳои ҳозираи шимоливу ҷанубии 

тоҷикй мавриди назар аник кардааст.

Дар қисмати хулосаи рисола муҳаққиқ бардоштҳои худро дар 15 банд 

ҷамъбаст намудааст.
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Ҳамин тариқ, унвонҷӯ Азимова У. А. вазифаҳои дар наздаш 

гузошташударо ҳаллу фасл кардаает, барои таълиф кардани чунин таққиқот 

осори зиёд ва зарурии ба мавзӯъ рабтдоштаро мутолиа кардааст.

Дар автореферати рисолаи мазкур баробари муҳассанот баъзе 

камбудиҳо ба назар расиданд, ки ислоҳи онҳо дар таҳрири ояндаи кор 

манфиатбахш хоҳад буд.

1. Ба назар чунин мерасад, ки барои боз ҳам баландтар, эътимодноктар 

шудани хулосаву натиҷаи кор овардани вожаҳо -  унсурҳои маҳфузмондаи 

таърихнома ва муодили лаҳҷавии онҳо ба ҷои мисолҳо -  ҷумлаҳо ё дар 

шакли замима ва бидуни шарҳ барои захим накардани ҳаҷми кор ба мақсад 

мувофик аст.

2. Дар фишурдаи рисола ғалатҳои имлоиву услубӣ ва китобатй ба 

мушохида мерасанд.

Камбудиҳои ишорашуда ба арзиши таҳқиқоти анҷомёфта таъсири 

манфй нахоҳад расонд, зеро онҳо ислоҳпазир буда, ба осонӣ бартараф хоҳанд 

шуд.

Ҳамин тавр, кори таҳкиқотии Азимова Умедаҷон Абдумавлоновна дар 

мавзӯи «Таҳлили муқоисавй-таърихии лексика ва фразеологияи «Таърихи 

Байҳақй» бо лаҳҷаҳои муосири шимолй ва ҷанубии тоҷикй» ба талаботи 

КОА-и назди Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, унвонҷӯ ба 

дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологй аз рӯи ихтисоси 10.02.20 -  

Забоншиносии муқоисавй-таърихй, қиёсй ва муқоисавӣ сазовор аст.

Муқарриз:
Номзади илмҳои филологй, 
дотсенти кафедраи забони тоҷикии 
Донишгоҳи давлатии Бохтар 
ба номи Носири Хусрав:

«Имзои М. Назаровро тасдиқ менамоям» 
Сардори ШК ДЦБ ба номи Носири Хуср;

« » соли 2021.

Назаров М.Н.

Шукурзод Ҷ. А.
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