
Тақриз

ба фишурдаи диссертатсияи Азимова Умедаҷон Абдумавлоновна дар 

мавзӯи «Таҳлили муқоисавй-таърихии лексика ва фразеологияи 

«Таърихи Байҳақӣ» бо лаҳҷаҳои муосири шимолӣ ва ҷанубии тоҷикӣ» 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологй аз рӯи ихтисоси 

10.02.20-забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсй-муқосавӣ

Мавриди таҳлил қарор додани робитаи забони осори 
гуногунжанри даврони гузашта бо гӯишҳои муосири тоҷикй яке аз 
масоили мубрам ва кам омӯхташудаи забоншиносии тоҷик маҳсуб 
мегардад. Ҳаллу фасл намудани чунин масъала ва нишон додани 
гузаштаи дури калимаҳои ба истилоҳ «шевагӣ» метавонад пиндори 
ботилеро дар хусуси ба таври тасодуфй ба вуҷуд омадани унсурҳои 
луғавии шевагй рад намояд. Аз ин рӯ, мавзӯи рисолаи Азимова У. А. 
барои рӯшанй андохтан ба ин ҷиҳати масъала мадади калон мерасонад.

Бино ба мутолиаи фишурдаи рисола, таҳқиқоти мазкур аз 
муқаддима, се боб, хулоса ва феҳристи осори таҳқиқӣ иборат аст.

Унвонҷӯ дар муқаддимаи рисолааш аз хусуси мубрамиву зарурати 
баррасии ин масъала, дараҷаи омӯхташавияш, мақсаду вазифаҳои 
пажӯҳишаш, ҳадафу объект ва усулҳои таҳқиқ ва ғайраҳо мулоҳизаронй 
карда, баъдан ба таҳлили масъалаи мавриди муҳокима пардохтааст.

Дар ҳафт фаслу се зерфасли боби якуми рисола, ки “Калимаҳои 
аслии тоҷикии «Таърихи Байҳақй» ва ҳифозати онҳо дар лаҳҷаҳои 
муосири шимолӣ ва ҷанубии тоҷикй” номгузорӣ шудааст, муаллиф 
гурӯҳҳои луғавй-грамматикии калимаҳои дар “Таърихи Байҳақй” 
вуҷуддошта ва эквивалентҳои дар лаҳҷаҳои имрӯзаи шимоливу ҷанубии 
тоҷикй маҳфузмондаи онҳоро баррасй карда, дар раванди таҳлил ибтидо 
чунин воҳидҳои луғавиро аз рӯи тааллуқ доштанашон ба ҳиссаҳои нутқ 
ба навъҳои исм, сифат, шумора, ҷонишин ва бандакҷонишинҳо, феъл, 
зарф, пешоянд ва қолабҳои пешояндиву пасояндй ҷудо кардааст ва 
баъдан онҳоро аз рӯи маънояшон ба дастаҳои мухталиф гурӯҳбандй

%



намудааст. Дар рафти арзёбии ин масъала аз қиёсу муқобала унвонҷӯ ба 
хулосае омадааст, ки аз байни чунин унсурҳои луғавй дар таърихномаи 
Байҳақӣ аз ҳама беш калимаҳои мансуб ба исм вуҷуд дошта, онҳо аз рӯи 
маъно ба вожаҳои марбут ба мафҳумҳои хешутаборӣ, макон, чой, узви 
инсон, номи предметҳо, ашё, хӯрданй ё мафҳумҳои ба он вобаста, 
мафҳумҳои ба ҷангу пайкор алоқаманд-хулоса даҳ навъ тақсим 
мешаванд. Ҳамин гуна тарзи пажӯҳиш дар мавриди таҳлили воҳидҳои 
луғавии мансуб ба дигар ҳиссаҳои нутқ низ пеш гирифта шудааст.

Ду фаслу чаҳор зерфасли боби дуюми рисола мавсум ба 
“Калимаҳои иқтибосии «Таърихи Байҳақй» ва ҳифозати онҳо дар 
лаҳҷаҳои муосири шимолӣ ва ҷанубии тоҷикй” калимаҳои иқтибосии 
забонҳои портй ва арабӣ баррасй гардидаанд. Дар натиҷаи ҳаллу фасли 
ин масъала муаллиф нишон додааст, ки дар лаҳҷаҳои тазаккурёфта ҳоло 
унсурҳои луғавии иқтибосие боқй мондаанд, ки мансуб ба баъзе 
забонҳои ба тоҷикӣ хеш (портй) ё бетона (арабй) мебошанд. Бо сабаби 
фаровонии иқтибосҳои арабии дар “Таърихи Байҳақй” ҷойдошта ва дар 
лаҳҷаҳои зикргардида маҳфузмонда муаллиф таваҷҷуҳи бештарашро ба 
таҳлили ин гуна вожаҳо равона карда, бо таҳаввули шаклу маъно ё 
бидуни дигаргунӣ ба кор рафтанашонро мавриди разёбй қарор додааст.

Ду фаслу ҳафт зерфасли боби сеюми рисола, ки “Ҳифозати 
воҳидҳои фразеологии «Таърихи Байҳақӣ» дар лаҳҷаҳои муосири 
шимолй ва ҷанубии тоҷикӣ” ном дорад, унвонҷӯ дар атрофи воҳидҳои 
фразеологии дар лаҳҷаҳои имрӯзаи тоҷикй боқимондаи таърихномаи 
мазкур мулоҳизаронй кардааст. Дар асоси маводи аз ин асари Байҳақӣ 
пайдокардааш ӯ ин навъи захираи луғавии забонро ба ду навъ: воҳидҳои 
фразеологии номӣ ва феълӣ ҷудо карда, усулҳои побарҷомонии онҳоро 
дар лаҳҷаҳои номбурда ба риштаи таҳлил кашидааст ва дараҷаи 
умумияту тафовуташонро дар заминаи маводи бойи забонй ошкор 
кардааст.

Ба ин тариқ, метавон гуфт, ки муаллифи рисола вазифаҳои дар 
наздаш гузошташударо ҳал кардааст, хусусиятҳои маъноиву сохтории



корбурди чунин калимаҳоро дар лаҳҷаҳои шимоливу ҷанубии тоҷикй 
нишон додааст, ба як ё чанд маъно боқимонии вожаву ибораҳоро ошкор 
кардааст, афзалият доштани калимаҳои аслии тоҷикиро аз унсурҳои 
иқтибосй ҳам дар таърихномаи Байҳақӣ, ҳам лаҳҷаҳои имрӯза собит 
намудааст.

Бино ба мазмуну мундариҷа, навоварии пажӯҳиш, аҳамияти 
илмиву амалии рисола таҳқиқоти аз ҷониби Азимова Умедаҷон 
Абдумавлоновна анҷомдодашударо метавон ҷавобгӯ ба талаботи 
Комиссиям Олии Аттестатсионии назди Президента Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар мавриди таълифи диссертатсияҳои номзадӣ ҳисоб кард 
ва муаллифи онро сазовори дарёфти дараҷаи номзади илмҳои филологӣ 
аз рӯи ихтисоси 10.02.20-Забоншиносии муқоисавй-таърихӣ, қиёсӣ- 
муқоисавӣ донист.
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