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Тақризи
муассисаи пешбар -  Донишгоҳи давлатии о м ӯ ^ ^ й т ^ ^ Й и с т о н  ба 
номи Садриддин Айнӣ ба рисолаи номзадии Азимова Умедаҷон 
Абдумавлоновна дар мавзӯи «Таҳлили муқоисавӣ-таърихии лексика 
ва фразеологияи «Таърихи Байҳақӣ» бо лаҳҷаҳои муосири шимолй ва 
ҷанубии тоҷикӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.20. -  забоншиносии муқоисавй- 
таърихӣ, типологӣ ва муқоисавӣ пешниҳод шудааст.

Шеваҳои забони тоҷикӣ аз сарчашмаҳои муътамади ташаккул ва 
такомули забони адабии тоҷикӣ ба шумор рафта, таркиби луғавии забои дар 
ҳама давру замон маҳз аз ҳисоби унсурҳои умумишавандаи лаҳҷаю гӯйишҳои 
маҳаллй рушд меёфт такмил медод, ки ин раванди таърихӣ имрӯз ҳам идома 
ёфта истодааст. Воқеан, имкониятҳои захираи луғати лаҳҷаҳои забони 
тоҷикӣ, махсусан, гурӯҳи лаҳҷаҳои муосири шимолӣ ва ҷанубй хеле фаровон 
аст ва лаҳҷаҳо дар ҳар мавриди мусоид метавонанд вожаҳои софу беолоиши 
таркиби худро ба ихтиёри забони адабӣ вогузоранд. Алалхусус, ҳоло ки 
забони тоҷикӣ дар кишвари мо макому манзалати давлатӣ гирифта, шохаи 
адабии он ниёз ба такмили луғавӣ дорад, тақозо мекунад, ки луғати ҳар як 
лаҳҷаи забони тоҷикй, чи иқтибосӣ ва чи худӣ ба таври алоҳида бар мабнои 
ин ё он асари ҷудогона мавриди омӯзишу таҳқиқи амиқи муқоисавӣ қарор 
гирад.

Таркиби луғавии лаҳҷаҳои муосири шимолй ва ҷанубӣ тоҷикӣ ниҳоят 
бой ва рангин мебошад. Ин ғановат дар мавҷудияти қабатҳои гуногуни 
семантикӣ ва гурӯҳҳои зиёди мавзӯии вожаҳо, унсурҳои иқтибосй аз забонҳои 
бегона, воҳидҳои сермаънову зидмаъно, муродифот, муодилҳову 
мувозанаҳои мухталифи калимаҳо, таъбироту таркибҳои фразеологӣ, 
субстратҳову унсурҳои бозмонда аз забони адабиёти классикй, қолибҳои 
калимасозй ва васоити махсуси калимасозу калимабандй ва амсоли инҳо ба 
назар мерасад.

Бояд гуфт, ки муқоисаи лексика ва фразеологияи «Таърихи Байҳақй» бо 
лаҳҷаҳои муосири шимолӣ ва ҷанубии тоҷикӣ яке аз масъалаҳои муҳими 
таҳқиқ дар бахши забоншиносии мукоисавӣ ба шумор меравад. Ҳамин тавр, 
рисолаи номзадии Азимова Умедаҷон Абдумавлоновна пажӯҳиши саривақтй 
буда, муаллиф дар он ҷанбаҳои норавшани мавзӯъро бар мабнои усули 
муқоиса мавриди баррасй қарор додааст.

Аз ин лиҳоз, муҳақиқ рисоларо аз мубрамияти мавзӯъ ва то ҳол таҳқиқ 
нагардидани муқоисаи лексика ва фразеологияи «Таърихи Байҳақӣ» бо 
лаҳҷаҳои муосири шимолӣ ва ҷанубии тоҷикӣ оғоз намуда, таъкид бар он 
мекунад, ки мавзӯи мазкур аз ҷониби забоншиносони тоҷик дар алоҳидагӣ 
кайҳо боз пажӯҳиш гадида, то ин замон ба масъалаи таҳқиқ, таҳлил ва



муқоисаи лексика ва фразеологиям асари мазкур бо лаҳҷаҳои муосири 
шимолӣ ва ҷанубии тоҷикӣ рисолае таълиф нагардидааст.

Рисолаи номзадии Азимова Умедаҷон Абдумавлоновна «Таҳлили 
муқоисавй-таърихии лексика ва фразеологиям «Таърихи Байҳақй» бо 
лаҳҷаҳои муосири шимолӣ ва ҷанубии тоҷикй» унвон дошта, аз муқаддима, 
се боб, 13 фасл ва хулосаву феҳристи адабиёт иборат аст.

Дар муқаддимаи рисола сухан дар бораи мубрамияти мавзӯъ, дараҷаи 
омӯзиши кор, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, методи таҳқиқ, навгониҳои илмии 
рисола, аҳамияти назариявии таҳқиқот, моҳияти амалии таҳқиқот, асосҳои 
назариявй ва методологиям таҳқиқот, нуктаҳои муҳими рисола, коркард ва 
татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот ва сохтори рисола меравад.

Боби якуми дисссертатсия «Калимаҳои аслии тоҷикии «Таърихи 
Байҳақй» ва ҳифозати онҳо дар лаҳҷаҳои муосири шимолй ва ҷанубии 
тоҷикӣ» унвон дошта, аз ҳафт фаслу се зерфасл иборат буда, дар он вожаҳои 
мансуб ба номи ашё, аломату хислат, калимаҳои фарқкунандаи микдор ва амалу 
ҳолат мавриди таҳқиқи илмӣ мегарданд.

Дар фасли якум «Вожаҳои мансуб ба исм» муаллифи диссертатсия ҳар 
як унсурҳои луғавии «Таърихи Байҳақй»-ро аз нигоҳи корбурдашон дар 
лаҳҷаҳои тоҷикй таҳлили амиқи илми намуда, ифодаи онҳоро низ аз лиҳози 
маъно баррраси кардааст. Фасли мазур бо шарҳу тавзеҳи номи мафҳумҳои 
мухталиф ба анҷом мерасад.

Фасли дуюм бошад бо унвони «Вожаҳои мансуб ба сифат» ба таҳлилу 
шарҳи сифатҳо дар лаҳҷаҳои ёдоваршуда бахшида шудааст. Ба андешаи 
муаллиф «Калимаи сахт , ки гузаштаи дур дорад, дар осори ниёгон дар 
ифодаи нӯҳ маъно, аз ҷумла «бисёр, ғоят, ниҳоят» мавриди истифода қарор 
гирифтааст. Дар таърихномаи Абулфазли Байҳақӣ низ ба маънои «ниҳоят» 
ба кор рафтани сахт  ба назар мерасад. Ба маънои зикршуда истифодагардии 
вожаи номбурда дар лаҳҷаҳои шимолй ва ҷанубии тоҷикӣ дар шаклҳои сахт 
ва сах мушоҳида карда мешавад» (диссертатсия, саҳ. 32).

Ҳамин тавр, аз таҳлилу баррасиҳои муаллиф ба назар мерсад, ки дар 
лаҳҷаҳои муосири шимолй ва ҷанубии тоҷикй баъзе унсурҳои луғавие, ки 
хоси забони таърихномаи Байҳақӣ ҳастанд, то имрӯз маҳфуз мондаанд.

Вожаҳои марбут ба шумора, ки микдорашон дар таърихнома он қадар 
беш нест, дар фасли сеюм баррасй шудаанд. Дар таҳлили фасли мазкур 
муаллиф ба андешаи муҳаққиқ А. Ҳасанов такя намуда, назару диди худро бо 
мисолҳои возеҳу равшан баён намудааст.

Ҷонишин ва бандакҷонишинҳо дар таърихномаи Байҳақи хеле фаровон 
корбурд гардида, дар фасли чоруми рисола дарачаи истеъмоли онҳо бо 
лаҳҷаҳои шимолу ҷанубии тоҷикӣ таҳлиу мукоиса карда мешаванд. Дар 
таҳқиқи фасли мазкур муаллиф аз андешаҳои муҳаккиқи эрони П.Н. Хонларй 
ёдовар шуда, ҳар як ҷонишину бандакҷонишинҳои таърихномаро вобаста ба 
хусусияти корбурдашон дар мисоли лаҳчаҳои фавқуззикр тавзеҳ додааст.

Як гурӯҳи бузурги унсурҳои лугавии таърихномаи Байҳақиро -  феълҳо 
созмон медиҳанд, ки дар фасли панчум таҳлилу муқоисаи карда мешаванд. 
Муаллифи рисолаи ба таҳқиқи таркиби морфологии феълҳои таърихнома 
даст зада, таъкиб бар он мекунад, ки «Сохтори ин гуна воҳидҳои лугавй 
мухталиф буда, феълҳои со дай дар таърихномаи мазкур истифодашуда ва дар



лаҳҷаҳои имрӯза боқимонда камтар, баръакс, ҳамин гуна унсурҳои луғавии 
сохтаву таркибии номиву феълӣ бештар дучор меояд» (диссретатсия, саҳ. 43).

Аз ошнои бо фасли мазкур аён гардид, ки муллифи рисола аз таърихи 
фарҳангнигории забони форсӣ-тоҷикӣ хуб огоҳ буда, дар баъзе ҳолатҳо 
феълҳои таърихномаро бо феълҳои вожаномаҳои дигар ва корбурди онҳоро 
дар лаҳҷаҳои шимолй ва ҷанубии тоҷикӣ муқоиса намудааст. Муаллиф аз 
ӯхдаи таҳлили этимологии бархе аз феълҳои таърихнома ва қиёси он бо 
лаҳҷаҳо баромадааст, ки ин ба арзиши илмии рисола таъсри мусбй 
мерасонад.

Вожаву ибороти марбути зарф, ки теъдодашон дар таърихнома хеле 
фаровон аст дар фасли шашум мавриди баррасй қарор гирифтаанд. Баъзе аз 
калимаву таркибот ва ибораҳои асари мазкур имрӯз ҳам бо ҳамон шаклу 
маънӣ дар манотиқи мухталифи Тоҷикистон маҳфузанд.

Таҳлилу баррасии пешояндҳо, қолабҳои пешояндиву пасояндии 
«Таърихи Байҳақй» ва муқоисаи онҳо бо лаҳҷаҳо имрӯзаи тоҷикй дар фасли 
интиҳоии боби якум дарҷ ёфтааст.

Боби дуюми диссертатсия «Калимаҳои иқибосии «Таърихи Байҳақӣ» ва 
ҳифозати онҳо дар лаҳҷаҳои муосири шимолй ва ҷанубии тоҷикй» аз ду фасл 
ва чор зерфасл иборат буда, ба иқтибос аз забонҳои дигари эронй ва 
ғайриэронй бахшида шудааст.

Дар фасли якуми боби мазкур «Иқтибос аз забони портӣ» он вожаҳои 
иқтибосие таҳлилу муқоиса карда мешаванд, ки бевоситаву бавосита ба 
таркиби луғавии забонамон ворид гардааст. Ба андешаи муаллифи 
диссертатсия “унсурҳои иқтибосии забон мисли калимаҳои аслии ҳама гуна 
забои дар ҳама давру замон ба дараҷаи баробар истифода нашуда, як 
қисмашон ҳамеша чун унсури фаъол боқӣ мемонанд, ҳиссаи дигар баъди 
чанд муддати ба кор рафтанашон аз таркиби луғавии забони меъёрӣ хориҷ 
гардида, ҳамчун унсури кӯҳнашудамаҳфуз мемонад” (диссертатсия, саҳ. 78- 
79). Воқеан назару андешаҳои муаллиф қобили қабуланд, зеро як қатор 
унсурҳои луғавии портӣ дар давраи кӯҳан ба забони форсии миёна ворид 
гардида, тавассути они ба забони форсии дарӣ интиқол шудаанд.

Фасли дуюми моро бо иқтибосоти арабй ошно месозад. Қисми зиёди 
калимаҳои арабиро имрӯз хам метавон дар кулли лаҳҷаҳои тоҷикӣ мушоҳида 
намуд. Масалан, имрӯз ҳам дар лаҳҷаҳои шимолй феъли хаба  кардан дар 
шакли хафа кардан дар ифодаи маънои “ранҷондан” корбурд мегардад, аммо 
дар лаҳҷаҳои ҷанубй он илова ба маънои зикршуда, боз дорой маънои 
“фишурдан ва нафасгир намудан”-ро доро аст, аммо мардуми шимоли 
кишвар фели “буғй кардан”-ро барои ифодаи маънои “фишурдан ва 
нафасгир намудан” истифода мебаранд. Дар зерфаслхои фасли мазкур ба 
кадом ҳиссаиҳои нутқ марбут будани вожаҳои аз арабй иқтибосгардида 
таҳлил карда мешавад.

Дар боби сеюм “Ҳифозати воҳидҳои фразеологии “Таърихи байҳақй” 
дар лаҳҷаҳои муосири шимолй ва ҷанубии тоҷикӣ” он воҳидҳои фразеологие, 
ки то имрӯз дар лаҳҷаҳои муосири шимолй ва ҷанубии тоҷикй боқӣ 
мондаанд, мавриди таҳлил ва баррасии амиқи илмӣ қарор мегиранд.Боби 
мазкур аз ду фасл ва ҳафт зерфасл иборат аст.



Фасли якуми боби мазкур ба таснифи воҳидҳои фразеологии номии 
таърихномаи Байҳақӣ бахшида шуда, муаллифи диссертатсия хусусиятҳои 
корбурди ин навъи воҳидҳои фразеологиро дар таърихнома ва ҳифзу қиёси 
онҳоро дар лаҳҷаҳои муосири шимолӣ ва ҷанубии тоҷикй қайд кардааст. 
Воҳидҳои фразеологии номии таърихномаро ба таркибҳо ва ибораҳо ҷудо 
намуда, бо мисолҳои равшану возех дараҷаи корбурди онҳоро дар лаҳҷаҳои 
муосири шимолй ва ҷанубии тоҷикй нишон додааст. Муаллифи диссартатсия 
таъкид мекунад, ки “имрӯз дар баъзе лаҳҷаҳои муосири шимолй ва ҷанубии 
тоҷикй ифодаҳои устувори таърихнома бо ҳамон маънои кӯҳнаашон маҳфуз 
мондаанд, бархе дигарашон ба таҳаввули маъноӣ дучор гардидаанд. 
Чунончӣ, дар “Таърихи Байҳақй” бо ҷузъи cap ибораи ибораи сари сол ба 
назар мерасад, ки маънои “оғози сол”-ро дорад. Дар лаҳҷаҳои ҷанубй ибораи 
сари сол танҳо ба маънои “маъракаи пас аз як сол ба хотири ёдбуди шахси 
фавтида баргузоршаванда” истифода мешавад” (саҳ. 110-111).

Дар фасли дуюм бошад ҳифзи ибораҳои фразеологии “Таърихи 
Байҳақй” дар лаҳҷаҳои лаҳҷаҳои муосири шимолй ва ҷанубии тоҷикй 
мавриди баррасии илмӣ қарор мегирад. Ҷойгоҳи калимаҳои соматикй 
ҳамчун вожаҳои меҳварӣ дар таркиби воҳидҳои фразеологй, вожаҳои 
меҳварии марбут ба узвҳои дохилӣ ва вожаҳои меҳварии марбут ба узвҳои 
дохилй низ дар фасли мазкур таҳлилу муқоиса карда мешавад.

Яке аз бартариятҳои рисолаи мавриди назар аз дигар рисолахои дар 
бахши лугат ва фразеология таълифёфта дар он аст, ки муаллиф дар бештари 
мавридҳо пас аз таҳлилу баррасии андешаҳои забоншиносон диду назари худро 
пешниҳод намуда, бо мисолҳои мушаххас онҳоро баён мекунад.

Ҳар як боби рисола бо хулосахои мушаххаси муаллиф ба охир расидаанд 
ва ин аз он гувоҳи медиҳад, проблемаҳои дар рисола матраҳгардида ҳалли 
худро пурра ёфтаанд. Дар хулосаи умумй бошад муҳаққик натиҷаҳои таҳқиқоти 
худро ҷамъбаст кардааст, ки аз аҳамияти назарраси назарй ва амалй холй нест.

Рисолаи илмии Азимова Умедаҷон Абдумавлоновна дар асоси меъёрҳои 
нави илмй таҳия гардидааст. Тарзу усули иқтибос, таҳияи бобу фасл, хулоса ва 
феҳристи адабиёт тибки талаботи стандартҳои муосири таълияи корхои илмию 
таҳқиқотӣ ба рох монда шудааст.

Тамоми мақолаҳои нашрнамудаи муаллиф рисола мӯҳтавои рисоларо 
инъикос менамояд. Рисолаи мазкур барои хондани курси «Таърихи забони 
тоҷикӣ», «Лугатшиносй»,«Фразеология», «Типологияи муқоисавӣ » метавонад 
ба гунаи неку мусоидат намояд.

Дар баробари дастовардҳои муҳим рисола ва фишурда аз камбудиву 
норасоиҳо низ холй нест:

1. Муаллиф дар диссертатсия иқтибосоти зиёдеро ҷой додааст, агар 
назари танқидии худро баён менамуд, хуб мешуд.

2. Агар муаллифи диссертатсия он вожаву ибораҳое, ки дар “Таърихи 
Байҳақй” истифода шудаанду, имрӯз ба тагйироти маънои дучор гаридаанд, 
дар шакли замима дар охири рисола чой медод хуб мешуд.

3. Дар бархе аз саҳифаҳои кор (саҳ. 17, 18, 24,27, 29, 30, 32.......)
сарчашмаҳои идтибосгардида нишон дода нашудааст.

4. Дар зерфасли “Воҳидҳои фразеологй бо вожаҳои мухталиф” агар 
муаллиф вожаҳоро ба кадом ҳиссаи нутқ мансуб буданашонро шарҳ медод, 
арзиши илмии рисола боз ҳам беҳтар мегардид.



4. Дар баъзе аз саҳифаҳои диссертатсия (32, 43, 51, 78, 88....) ғалатҳои 
имлой ва услубй ба чашм мерасанд.
Дар маҷмуъ, камбудиҳои ишорашуда ба аҳамияти таҳқиқоти анҷомдодашуда 

таъсири манфӣ нахоҳад расонд, зеро онҳо ислоҳпазиранд ва ба асонй баратарф 
хоҳанд шуд.

Фишурдаи рисола бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ мазмуну мундариҷаи корро 
пурра инъикос мекунад ва мақолаҳои таълифнамудаи муаллиф низ ба талабот 
ҷавобгӯ аст.

Хулосаи мухтасари кори диссертатсионӣ, ки бо забонҳои тоҷикӣ, русй ва 
англисӣ дар охири фишурдаи рисола оварда шудаанд, тибқи талаботи ҷории 
Комиссияи олии атестатсионии назди Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия 
шуда, моҳияти илмии кори мазкурро ба таври фишурда инъикос менамояд.

Диссертатсия ба талаботи Низомномаи намунавй оид ба Шӯрои 
диссертатсионй ва Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, 
профессор), ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 -уми ноябри соли 
2016, таҳти №505 тасдиқ гардидаанд, пурра ҷавобгӯ буда, муаллифи он Азимова 
Умедаҷон Абдумавлоновна сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илми 
филология мебошад.

Диссертатсия дар ҷаласаи кафедраи забоншиносӣ ва типологияи 
муқоисавии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин 
Айнй 3-юми марта соли 2021, суратҷаласаи № 37 муҳокима гардидааст.

Раиси ҷаласа, номзади илмҳои филологй, 
дотсенти кафедраи забоншиносӣ ва типологияи 
муқоисавии Донишгоҳи давлатии омӯзгории
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнй ^  Каримова Дилафруз Насибовна

Эксперт, номзади илмҳои филологй, 
дотсенти кафедраи забоншиносй ва типологияи 
муқоисавии Донишгоҳи давлатии омӯзгории
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнй J  Мирзоев Сайфидцин Ҷабарович

Котиби ҷаласа, саромӯзгори кафедраи забоншиносй ва
типологияи муқоисавии Донишгоҳи давлатии омӯзгории
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнй ( U L  Ҳасанова Муаттар Иброҳимовна

Адрес: г. Душанбе, пр. Рудаки 121, 
e-mail:dnk92@inbox.ru; тел.: +992 988266

Имзоҳои Д.Н. Каримова, С. Ҷ. Мирзо 

Сардори Раёсати кадрҳои ДДОТ ба ном 
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