
Тақризи
муқарризи расмй, доктори илмҳои филологй Мухторов Зайнидин 
Мухторович ба диссертатсия ва автореферати Азимова Умедаҷон 

Абдумавлоновна дар мавзӯи «Тахдили муқоисавй-таърихии лексика ва 
фразеологияи «Таърихи Байҳақй» бо лаҳҷаҳои муосири шимолй ва 

ҷанубии тоҷикй», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
филологӣ бо ихтисоси 10.02.20 - забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, 

қиёсӣ-муқоисавӣ пешниҳод шудааст.

Ҳамин нукта мусаллам аст, ки дар таърихи забону адабиёти тоҷикй 
дар давраҳои муайян таърихнигории исломй рушд намуда, садаҳои Х-Х1 
аз ҷумлаи ҳамин гуна ахд ба шумор мерафт. Маҳз дар ҳамин марҳила 
муаррихони номдори тоҷик чун Муҳаммад ибни Ҷарири Табарӣ, 
Абӯалии Балъамӣ, Абӯнасри Утбй, Абӯалии Мискавайҳ, Абдулҳайи 
Гардезӣ зуҳур намуда, аз худ осори гаронбаҳое ба мерос гузоштанд ва бо 
навиштаҳои арзишманди худ дар пойдориву идомати суннати 
писандидаи таърихнигорй саҳми шоиста гузоштанд. Аз ин лиҳоз таҳқиқу 
баррасии забонии ин манбаъҳои гаронарзиши таърихй махсусан аз 
нигоҳи таҳаввулоти вожагон ва вижагиҳои маъно иқдоми саривақтиву 
айнизамонй ва басо муҳиму писандида арзёбй мешавад. Дар баробари 
ин, дар хусуси вижагиҳои гуногуни забони таърихномаи Байҳақй асару 
мақолаҳои таҳқиқй бо теъдоди фаровон таълиф гардидаанд, рисолаҳои 
илмй низ дифоъ шудаанд, дар китобҳои дарсй иттилооти гуногун оварда 
шудаанд, аммо то имрӯз таҳқиқу пажӯҳиши назири диссертатсияи мазкур 
таҳти унвони «Тахдили муқоисавӣ-таърихии лексика ва фразеологияи 
«Таърихи Байҳақй» бо лаҳҷаҳои муосири шимолй ва ҷанубии тоҷикй» 
рӯи кор наомадааст, ки вазифаи ба риштаи тахдил кашидани кулли 
вижагиҳои забони асари номбурдаро аз нигоҳи муқоиса дар шеваю 
гӯишҳои забони тоҷикй ҳадафи асосии худ қарор до да бошад.

Бо ҳамин тартиб мақсади таҳқиқоти диссертатсионии Азимова 
Умедаҷон Абдумавлоновна дар мавзӯи «Таҳлили муқоисавӣ-таърихии 
лексика ва фразеологияи «Таърихи Байҳақӣ» бо лаҳҷаҳои муосири 
шимолй ва ҷанубии тоҷикӣ» инъикосу тасвири робитаи забони 
таърихномаи Абулфазли Байҳақй бо лафзи лаҳҷаҳоии имрӯзаи 
шимоливу ҷанубии тоҷикй муаррифӣ мегардад, ки аз нигоҳи зарурати 
илмию моҳияти амалии худ як пажӯҳиши зарурӣ буда, арзиши 
бесобқуаро доро аст.

Барои расидан ба ҳадафи таҳқиқ муҳаққиқ вазифаҳои мушаххасро 
дар назди худ гузошта, аз ҳалли онҳо муваффақона баромадааст ва бо 
ҳамин тартиб ба ҳадафи илмии худ расидааст. Вазифагузорй дар 
таҳқиқоти мазкур ба тартиби мантиқан пайдарҳаму мураттаб сурат 
гирифта, татбиқи вазифаҳои муқарраршуда дар сохтор ва муҳтавои 
рисола бапуррагӣ роҳандозй шудааст ва он ба тартиби зерин аст: муайян 
кардани гурӯҳҳои луғавӣ-маъноии воҳидҳои луғавии аслии тоҷикии дар
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«Таърихи Байҳақӣ» ва лаҳҷаҳои ҳозираи шимоливу ҷанубии тоҷикй 
вуҷуддошта; ба риштаи таҳлил кашидани дараҷаи пойдормонии 
унсурҳои луғавии аслии тоҷикии таърихномаи Байҳақй дар лаҳҷаҳои 
муосири шимоливу ҷанубии тоҷикй; нишон до дани мансубияти унсурҳои 
луғавии аслии тоҷикии ба истилоҳ «гӯишй»-и «Таърихи Байҳақӣ» ба 
ҳиссаҳои нутқ; муайянсозии мансубияти забонии воҳидҳои луғавии 
ғайритоҷикии дар манбаъ ва лаҳҷаҳои муосири шимоливу ҷанубии 
тоҷикӣ маҳфузмонда; ошкоркунии дараҷаи ба таҳаввулоти шакливу 
маъной дучоргардии калимаву таркиб ва ибораҳои алоҳидаи «Таърихи 
Байҳақӣ» дар лаҳҷаҳои муосири шимоливу ҷанубии тоҷикй; муайян 
кардани сабабҳои бидуни таҳаввул ё бо дигаргунии сохториву маъной ба 
кор рафтани воҳидҳои луғавии аслии тоҷикии асари номбурда дар лафзи 
маҳаллии имрӯзаи тоҷикй; нишон додани қаламрави истифодаи чунин 
унсурҳои луғавии таърихномаи Байҳақй дар лаҳҷаҳои муосири 
шимоливу ҷанубии тоҷикӣ; баррасй намудани пойдормонии вижагиҳои 
куҳан ва зуҳур кардани хусусиятҳои нави бархе воҳидҳои луғавии аслии 
тоҷикй ва иқтибосии «Таърихи Байҳақй» дар лаҳҷаҳои муосири 
шимоливу ҷанубии тоҷикӣ; аз назари тахдил гузаронидани хусусиятҳои 
истифодаи иқтибосҳои дар таърихномаи зикршуда мавҷуда ва лаҳҷаҳои 
имрӯзаи шимоливу ҷанубии тоҷикӣ; таҳқиқи вожагон дар таркиби 
воҳидҳои фразеологии забони муосири тоҷик.

Мавриди дигаре, ки қобили арзиши зиёд будани таҳқиқоти 
мазкурро собит менамояд, навгониҳои илмии таҳқиқот дониста мешавад. 
Бояд гуфт, ки бори нахуст вуҷуд доштани алоқа байни забони «Таърихи 
Байҳақй» ва лаҳҷаҳои ҳозираи шимоливу ҷанубии тоҷикй ба таври комил 
ба риштаи тахдил кашида шуда, усулҳои маҳфузмонии гурӯҳи калони 
унсурҳои луғавии аслии тоҷикӣ ва иқтибосии асари мазкур дар лафзи 
тоҷикони шимол ва ҷануби Тоҷикистон ба таври дақиқу мушаххас ва бо 
тахдили мисолҳои ҷолиб нишон дода шудааст. Ҳамчунин зимни тахдили 
масъалаи робитаи забони байни “Таърихи Байҳақй” ва лаҳҷаҳои 
имрӯзаи шимоливу ҷанубии тоҷикй сабабҳо ва омилҳои ба таҳаввулоти 
сохториву маъной дучоршудаи гурӯҳи калони воҳидҳои луғавй таҳқиқ 
гардидааст.

Дар баробари ин аҳамияти назарии таҳқиқот низ басо муҳим ва 
қобили арзёбй аст. Дар ин росто натиҷаҳои аз тахдили масъалаи 
зикргардида бадастомадаро ҳангоми таълифи асарҳои илмй доир ба 
гӯишшиносии таърихиву муосир, таърихи забонҳои эронӣ, махсусан 
тоҷикй, дар ҷараёни таҳия намудани фарҳангномаҳои ба баромади 
унсурҳои луғавии гӯишй алоқаманд метавон ба кор бурд.

Моҳият ва арзиши амалии таҳқиқот дар он ифода меёбад, ки 
маводи онро метавон ҳангоми таълими курсҳои таърихи забони тоҷикй, 
гӯишшиносии таърихй, курсу семинарҳои махсус доир ба забону услуби 
“Таърихи Байҳақӣ” истифода намуд. Инчунин натиҷаҳои аз рисола
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бадастомада метавонанд ба аспирантон, докторантон, магистрантон дар 
таълифи диссертатсия ҳамчун маводи ёридиҳанда истифода гардад.

Диссертатсияи мазкур аз муқадцима, се боб, хулоса, феҳристи 
осори таҳқиқй ва сарчашмаҳо иборат буда, фарогири 170 саҳифаи чопи 
компютерй аст.

Дар муқаддимаи диссертатсия роҷеъ ба мубрамият ва зарурати 
таҳқиқи масъалаи мазкур, дараҷаи азхудшудаи масъалаи илмй, 
заминаҳои назариявию методологй ва ҳадафи таҳқиқот, объект, мавзӯъ 
ва масъалаҳои таҳқиқот, усулҳои дар пажӯҳиш истифодагардида, 
навгонии илмии пажӯҳиш, аҳамияти назариву амалии тадқиқот, 
нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшудаи диссертатсия, саҳми шахсии 
довталаб, интишори натиҷаҳои диссертатсия ва сохтори он иттилооти 
зарурй оварда шудааст.

Боби нахустини диссертатсия бо номи “Калимаҳои аслии тоҷикии 
«Таърихи Байҳақӣ» ва ҳифозати онҳо дар лаҳҷаҳои муосири шимолй ва 
ҷанубии тоҷикй” фарогири ҳафт фаслу се зерфасл буда, дар онҳо 
унсурҳои луғавии дар таърихномаи Абулфазли Байҳақй мавҷуда бо 
ҳамин гуна калимаву таркиб ва ибораҳои дар лаҳҷаҳои зикрёфтаи 
тоҷикӣ маҳфузмонда қиёсу муқобала карда шудаанд. Дар заминаи ин 
ҳама дараҷаи ба асл наздик ё аз гунаи куҳан дур рафтани вожагони 
осори мавриди таҳқиқ аз лиҳози шаклу маъно баррасй гардида, гурӯҳҳои 
мухталифи маъноиро ташкил до дани онҳо: вожаҳои марбут ба номи ашё, 
аломату хислат, калимаҳои ифодакунандаи микдор ва амалу ҳолат ба 
риштаи тахдил кашида шудаанд. Иқцоми қобили арзиши назарраси илмй 
дар боби мазкур ин аст, ки муҳаққиқ дар фаслҳои ҷудогона вожагони 
асарро аз нигоҳи мансубияти онон ба ҳисаҳои нутқ ва мавриди 
истифодаи шеваҳо қарор доштани онҳо бо ҳамин вазифаҳои сарфй ба 
риштаи таҳқиқ кашидааст. Бо ҳамин тартиб вожаҳои мансуб ба исм, 
вожаҳои мансуб ба сифат, вожаҳои мансуб ба шумора, вожаҳои мансуб 
ба ҷонишин ва бандакҷонишинҳо, вожаҳои мансуб ба феъл, вожаҳои 
мансуб ба зарф ва вожаҳои мансуб ба пешоянд ва қолабҳои пешояндиву 
пасояндй ба таври муфассал таснифу таҳқиқ шудаанд.

Бо ҳамин тартиб боби дуюми диссертатсия бо унвони «Калимаҳои 
иқтибосии «Таърихи Байҳақй» ва ҳифозати онҳо дар лаҳҷаҳои муосири 
шимолй ва ҷанубии тоҷикй» аз ду фасл ва чаҳор зерфасл иборат буда, ба 
масъалаҳои иқтибос аз забонҳои дигари эронй ва ҳамчунин гайриэронй 
дар мисоли унсурҳои луғавии арабй бахшида шудааст. Дар ҳамаи ин 
фаслу зерфаслҳо низоми тахдили мавод чун боби нахуст сурат гирифта, 
калимаҳо аз рӯи мансубияташон ба ҳиссаҳои нутқ ба риштаи таҳлил 
кашида шудаанд. Дар фасли аввал бо номи «Иқтибос аз забони портй» 
вожагони иқтибосии портй бо назардошти мансубияти онон ба ҳиссаҳои 
нутқ мавриди тахдилу таҳқиқ қарор дода шуда, муҳаққиқ андешаҳои 
худро бо мисолу далелҳои ҷолибу арзишманд ироа намудааст. Дар фасли 
дуюми боби дуюми диссертатсия бо номи «Иқтибос аз забони арабй» бо
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ҳамон тартиби қаблӣ вожагони иқтибосии арабӣ бо назардошти 
мансубияти онҳо ба ҳиссаҳои нутқ таҳқиқ гардида, дар зерфаслҳои 
ҷудогона вожаҳои мансуб ба исм, вожаҳои мансуб ба сифату зарф, 
вожаҳои мансуб ба феъл ва вожаҳои мансуб ба пешоянд ва қолабҳои 
пешояндиву пасояндй ба таври муфассал мавриди таҳқиқу тахдил қарор 
гирифтаанд.

Дар боби секши диссертатсияи Азимова У.М. бо номи «Ҳифозати 
воҳидҳои фразеологии “Таърихи Байҳақй” дар лаҳҷаҳои муосири 
шимолй ва ҷанубии тоҷикй» бо фарогирии ду фаслу ҳафт зерфасл 
масоили мубрами забони тоҷикй чун ҳифзи воҳидҳои фразеологии 
«Таърихи Байҳақй» дар лаҳҷаҳои зикрёфта, воҳидҳои фразеологии номӣ, 
ҳамчунин таркибҳои номии фразеологй, ҳифзи ибораҳои номии 
фразеологии таърихномаи тазаккурёфта, нақши калимаҳои соматикӣ 
ҳамчун вожаҳои меҳварй дар ташаккули воҳидҳои фразеологии феълй, 
воҳидҳои фразеологй бо вожаҳои мухталиф мавриди таҳқиқу баррасй 
қарор гирифтаанд. Бо таъкиди басо бамавриди унвонҷӯй Байҳақй дар 
асари гаронарзиши худ аз унсурҳои халқии гуфтугӯии мардуми 
Мовароуннаҳру Хуросон басо фаровон ва нуктасанҷона истифода 
намудааст, ки ин иқдоми таърихнигори маъруф як сабаби ҳифзи 
арзишҳои мардумии забони тоҷикй дар давоми чандин садсолаҳо 
гардидааст.

Дар поёни боби сеюм дар зерфасли ҷудогона муҳаққиқ дигар 
воҳидҳои фразеологиро, ки бо вожагони мухталиф сохта шудаанд, 
мавриди таҳлилу баррасй қарор дода, теъдоди фаровони мисолҳои 
ҷолибу арзишмандро таҳқиқу таҳлил намудааст. Бо ҳамин тартиб 
муҳаққиқ собит менамояд, ки воҳидҳои фразеологии таърихномаи 
Байҳақй бо мувозиҳои дар лаҳҷаҳои муосири шимоливу ҷанубии тоҷикӣ 
мавҷуди худ бар он далолат менамояд, ки чунин ибораҳои рехтаву 
устувори забон бо ҳаёт, зисту зиндагонӣ, муҳити реалӣ ва рӯҳияи халқе, 
ки онҳоро офаридааст, робитаи устувору ногусастанй дорад. Хусусияти 
барҷастаи ин гуна захираҳои луғавии забон ҳамин аст, ки таркиби 
онҳоро калимаҳои аслии тоҷикй ташкил дода, бештар воҳидҳои луғавии 
соматикӣ ҳамчун вожаҳои меҳварии таркиби онҳо мавриди истифода 
қарор гирифтаанд.

Дар хулосаи рисолаи диссертатсионй натиҷаҳои асосии илмии 
таҳқиқот оварда шуда, нуктаҳои асосиро муҳаққиқ аз бардошти илмии 
пажӯҳиш зикр менамояд ва дар хулосаи диссертатсия муҳтавои асосии 
бобу фаслҳои он бапуррагӣ инъикос ёфтааст.

Автореферат ва мақолаҳои нашрнамудаи муҳаққиқ мазмуну 
муҳтавои рисоларо бапуррагӣ ифода намудаанд.

Дар баробари дастовардҳои назаррасу арзишманд дида мешавад, 
ки дар матни диссертатсия ва автореферат баъзе норасоиҳо мавҷуданд ва 
ба андешаи мо зикри онҳо метавонад ба манфиати кори илмӣ бошад:
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1. Муҳаққиқ дар мавридҳои муайян ибрози ақида намуда, 
андешаҳои худро бо далелу мисолҳои ҷолиб аз асари мавриди таҳқиқ 
меорад, вале дар ҳолатҳои ҷудогона мисолҳо оварда нашудаанд ва гоҳо 
мисолҳои овардашуда нокифоя ба назар мерасанд.

2. Азбаски дар диссертатсия маводи хеле фаровон мавриди таҳлилу 
баррасӣ қарор гирифтааст, бисёр хуб мебуд, ки бо истифода аз усули 
омору ҳисоби теъдод ва басомади истифодаи вожагон тахдилу 
хулосабарориҳои оморй пешниҳод мегардид.

3. Рисолаи илмй ба масъалаҳои луғат бахшида шудааст, аммо дар 
он таснифоти вожагон аз нигоҳи вижагиҳои морфологӣ чун вожагони 
марбут ба исм, ба феъл, сифат ва шумораву ҷонишин матраҳ шудааст, ки 
ин тарзи таҳлилу баррасии масъала боиси ихтилофи андешаву 
хулосабарориҳо ва фарзияҳои илмй шудан метавонад. Дар асл ин 
таснифотро бо усули таснифоти мавзӯӣ, ки марбути луғатшиносиву 
маъношиносист, боястй роҳандозй намуд, ба монанди вожагони 
ифодапгари номи мафҳумҳо, вожагони ифодагари амалу ҳолат, 
вожагони ифодапгари ченаку андоза ва сифати мафҳуму ашё, вожагони 
ифодагари теъдоду миқдор ва тартиб.

4. Дар қисмати вожагои иқтибосй дар зерфасти иқтибосот аз забони 
портй ҳамагй се вожа ҳамчун иқтибос зикр мешавад, ки ин ҳам вожагони 
заҳра, тосидан, жакидан аст, ки ҳар се ин вожа вижагиҳои умумиэронй ва 
гузашта аз он ҳиндуурупой (заҳра -  желчь, тосидан -  тушить, тухлое, 
жакидан//ҷоғидан -  жевать, jaw) доранд ва ҳамчунин бавижа баромади 
аслан портй доштани ин вожагон низ собит нашудааст. Дар баробари ин 
аз чй бошад, ки муҳаққиқ ба тахдилу баррасии вожагони забонҳои дигар 
аз қабили ҳиндй, юнонй, туркй ва дигар забонҳо ба таври муфассал 
напардохтааст.

5. Номи боби якум дар шакли “Калимаҳои аслии тоҷикии 
“Таърихи Байҳақй” ва ҳифозати онҳо дар лаҳҷаҳои тоҷикӣ” аз нигоҳи 
мазмун нисбат ба номи диссертатсия, ки “Тахдили муқоисавӣ-таърихии 
лексика ва фразеологияи «Таърихи Байҳақӣ» бо лаҳҷаҳои муосири 
шимолй ва ҷанубии тоҷикй” аст, фарохтар аст.

6. Феҳрасти адабиёт мебоист тибқи талаботи амалкунанда таҳия 
шавад ва ҳамчунин дар он риояи ягонагии таҳия дида намешавад. Ба 
замми ин хуб мебуд, ки аз низоми ягонаи тавассути рақами тартибии 
манобеъ аз феҳристи адабиёт ҳам барои маводҳои тахдил ва ҳам барои 
адабиёти илмй истифода шавад, сифати таҳияро бештар мекард. 
Ҳамчунин адабиёти ба забони форсй мунташиргардида дар поварақҳо бо 
ғалатҳо оварда шудаанд ва барои минбаъда ислоҳ бояд шаванд.

7. Дар саҳифаҳои гуногуни диссертатсия ғалатҳои имлой (ниг. с. 5, 
9, 11, 15, 18, 28, 47, 65, 89, 112, 116, 131) ва услубию китобатй (ниг. с. 4, 8, 
13, 16, 19, 26, 35, 48, 61, 78, 86, 110, 121, 134) ба назар мерасанд.
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8. Дар саҳифаҳои ҷудогонаи автореферата диссертатсия низ ҳамин 
гуна ғалатҳои имлоӣ (ниг. с. 5, 9, 13, 16, 19, 22) ва услубй (ниг. с. 4, 6, 10, 
14,18, 21, 22) ба назар мерасанд.

Эродҳои овардашуда ҷузъй буда, арзиши илмии таҳқиқоти 
мазкурро коҳиш намедиҳанд. Дастовардҳои илмй дар диссерттатсияи 
мазкур арзишманду назаррасанд ва муҳаққиқ ба ҳадафҳои муайянамудаи 
хеш муваффақ шудааст.

Бинобар ин, гуфтан месазад, ки диссертатсияи Азимова Умедаҷон 
Абдумавлоновна дар мавзӯи «Тахдили муқоисавй-таърихии лексика ва 
фразеологияи «Таърихи Байҳақй» бо лаҳҷаҳои муосири шимолӣ ва 
ҷанубии тоҷикй», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
филологй пешниҳод шудааст, ба талаботи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯй аст ва 
муаллифи диссертатсия ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
филологй бо ихтисоси 10.02.20 - забоншиносии муқоисавй-таърихй, 
қиёсй-муқоисавӣ сазовор аст.

Сардори раёсати робитаҳои байналмилалии 
Академияи идоракунии давлатии назди 
Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
доктори илмҳои филологй

15/03/2021
734025, ш. Душанбе, кӯч. Саид Носир 33 
Тел/факс (992 37) 228 91 51 
mukhtorov67@gmail.com 
(+992)907801822

Имзои 3. М. Мухторовро тасдиқ мекунам.
Сардори Раёсати кадрҳо, коргузорй ва корҳои 
махсуси Академияи идоракунии давлатии 
назди

Мухторов 
Зайнидин Мухторович
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