
Тақриз

ба фишурдаи диссертатсияи Азимова Умедаҷон Абдумавлоновна 

«Таҳлили муқоисавӣ-таърихии лексика ва фразеологияи «Таърихи 

Байҳақӣ» бо лаҳҷаҳои муосири шимолй ва ҷанубии тоҷикӣ» барои 

дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси 

10.02.20-забоншиносии муқоисавӣ-таърихй, қиёсй-муқосавй

Бо истифода аз усули муқоисавӣ-таърихӣ мавриди таҳлил қарор 

додани забони осори адибони даврони асримиёнагй бо лаҳҷаҳои ҳозираи 

тоҷикй аҳамияти калони илмиву амалй дошта, ба ин восита метавон 

гузаштаи тӯлонӣ ва пурпечутоби гурӯҳи калони унсурҳои луғавиро 

инъикос кард. Аз ин ҷиҳат мавзӯи интихобнамудаи унвонҷӯ Азимова У. 

муҳим ва мубрам ба шумор рафта, он барои кушода додани гиреҳҳои дар 

ин самти пажӯҳиш мавҷуда ёрй мерасонад. Рисола, тавре ки аз 

мутолиаи фишурдаи он бармеояд, аз муқаддима, се боб, хулоса ва 

феҳристи осори таҳқиқӣ иборат аст.

Муаллифи рисола пас аз он ки дар муқаддима мубрамй ва зарурати 

баргузории таҳқиқот, дараҷаи омӯхта шудани он, ҳадафу объекта 

таҳқиқот, мақсад ва вазифаҳои дар назди худ гузошташуда, усулҳои 

баррасии масъала ва монанди инҳоро зикр мекунад, маводи 

фактологии аз «Таърихи Байҳақӣ»-и Абулфазли Байҳақй гирдомадаро 

бо муодилҳои дар лаҳҷаҳои муосири ҳозираи тоҷикй пойдормондаашон 

таҳлилу қиёс менамояд.

Боби якуми рисола “Калимаҳои аслии тоҷикии «Таърихи Байҳақй» 

ва ҳифозати онҳо дар лаҳҷаҳои муосири шимолӣ ва ҷанубии тоҷикй” ном 

дошта, аз ҳафт фаслу се зерфасл иборат аст ва дар чунин бахшҳо унвонҷӯ 

воҳидҳои луғавии дар лаҳҷаҳои зикргардида боқимондаи таърихномаи 

мазкурро аз рӯи мансубияташон ба ҳиссаҳои нутқ таҳлил карда, нишон 

додааст, ки онҳо мансуб ба исм, сифат, шумора, ҷонишину 

бандакҷонишинҳо, феъл, зарф, пешоянд ва қолабҳои пешояндиву 
пасояндй мебошанд.

V



Дар ҷараёни баррасии масъала унвонҷӯ ҳар кадоми чунин 

гурӯҳҳоро, дар навбати худ, ба зербахшҳо ҷудо карда, онҳоро бо 

ҷузъиёташон ба риштаи таҳқиқ кашидааст. Масалан, ӯ калимаҳои 

мансуб ба феълро ба се зергурӯҳ дастабандй карда, дар онҳо вожаҳои 

ифодакунандаи амалу холатро ба феълҳои содаву сохла ва таркибй чудо 

менамояд. Дар як зерфасли ин фасл тарзҳои хоссаи зикри феълҳоро дар 

таърихномаи Байҳакӣ ва боқимонии осори онҳоро дар лаҳҷаҳои 

номбурдаи имрӯза мукоиса менамояд.

Боби дуюми рисола, ки “Калимаҳои иқтибосии «Таърихи Байҳақӣ» 

ва ҳифозати онҳо дар лаҳҷаҳои муосири шимолй ва ҷанубии тоҷикӣ” 

номгузорй шудааст, аз ду фаслу чаҳор зерфасл иборат буда, дар онҳо 

муаллифи рисола унсурҳои иқтибосии аз забонҳои дигари хешу 

ғайрихеш, мисли калимаҳои портиву арабии ба забони тоҷикӣ 

роҳёфтаро таҳлил намудааст. Аз баррасии ин масъала унвонҷӯ ба 

хулосае омадааст, ки дар лаҳҷаҳои муосири точикй аз байни ин ду 

гурӯҳи воҳидҳои луғавӣ вожаҳои иқтибосии арабй бештар маҳфуз 

мондаанд.Чунин иқтибосҳоро низ муаллиф ба онҳое чудо кардааст, ки 

исм, сифат, феъл, зарфанд.

Дар зерфасли охири ин боб иштироки иктибосҳои арабиро дар 

таркиби пешояндҳо ва қолабҳои пешояндиву пасояндй нишон додааст.

Боби сеюми рисола “Ҳифозати воҳидҳои фразеологии «Таърихи 

Байҳақӣ» дар лаҳчаҳои муосири шимолй ва ҷанубии точикй” ном дошла, 

ду фаслу ҳафт зерфаслро дар бар мегирад ва дар ин луна бахшҳои рисола 

муаллиф андешаҳояшро дар бораи боқимонии воҳидҳои фразеологии 

номй ва феълии «Таърихи Байҳақӣ» дар лаҳчаҳои муосири шимолй ва 

чанубии точикй мавриди таҳлил қарор додааст.

Ҳамин тавр, муаллифи рисола дар рафти таҳлили ин масъала 

воҳидҳои луғавии аслии тоҷикй ва иқтибосии «Таърихи Байҳақй» ва дар 

лаҳҷаҳои ҳозираи шимоливу ҷанубии точикй боқимондаро ба гурӯҳҳои 

лугавй-маъной чудо намуда, дарачаи пойдормонияшонро ошкор 

кардааст, ба таҳаввулоти шакливу маъной дучоргардии онҳоро нишон



додааст, қаламрави истифодаи чунин унсурҳои луғавии таърихномаи 

Байҳақиро дар лаҳҷаҳои муосири шимоливу ҷанубии тоҷикӣ бо далелҳои 

мушаххас зикр кардааст.

Аз рӯи мазмуну муҳтаво, навоварии таҳқиқ, аҳамияти илмиву 

амалияш рисолаи Азимова Умедаҷон Абдумавлоновна ҷавобгӯи 

талаботи Комиссияи Олии Аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар мавриди таълифи диссертатсияҳои номзадй буда, 

муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи номзадй илмҳои филологй аз 

рӯи ихтисоси 10.02.20-Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ- 

муқоисавӣ аст.

Муқарриз:

Номзадй илмҳои филологй, 

дотсенти кафедраи забони 

тоҷикӣ МДТ “ДДТТ ба номи 

Абӯалӣ ибни Сино” Юсуфов А. И.

Сардори раёсати рушди кадрҳои 

МДТ “ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино” 

имзои А.И. Юсуфовро 

тасдиқ мекунам.

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон,
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