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Маълум аст, ки бо забони тоҷикӣ дар давоми зиёда аз ҳазор сол 
осори фаровони хаттӣ навишта туда, дар онҳо тамоми бойигариҳои 
луғавӣ ва грамматикии ин забои ба таври равшан инъикос шудаанд. Дар 
чунин сарчашмаҳои хаттй дар баробари калима, таркиб ва ибораҳои 
бисёри озод ва устувор боз гурӯҳи калони унсурҳои луғавие ба кор 
рафтаанд, ки онҳо дар давраҳои минбаъдаи инкишофи забони адабии 
тоҷикӣ аз доираи он хориҷ шудаанд, вале ҳамин калимаву таркиб ва 
ибораҳо дар шеваю лаҳҷаҳои имрӯзаи тоҷикӣ боқй мондаанд. Чунин 
ҳолат баробари собит кардани нақши лаҳҷаҳои минтақаҳои 
Мовароуннаҳру Хуросони таърихӣ дар ташаккул ва инкишофи забони 
адабии тоҷикӣ боз далели он аст, ки забони ин гуна осори хаттй бо 
лаҳҷаҳои имрӯзаи тоҷикӣ робитаи мустаҳкам дошта, дар лафзи мардуми 
точик ба таври тасодуфӣ пайдо нагардидани онҳоро исбот мекунад. Аз 
ин ҷиҳат мавзӯи интихобнамудаи диссертант Азимова Умедаҷон 
Абдумавлоновна мухим ба шумор рафта, он метавонад дар нишон 
додани усулҳои боқимонии лексика ва фразеологияи яке аз 
таърихномаҳои машҳури асримиёнагӣ-«Таърихи Байҳақӣ» ёрӣ расонад.

Аз мутолиаи диссертатсия бармеояд, он фарогири муқаддима, се 
боб, хулоса ва феҳристи осори таҳқиқӣ мебошад.

Дар муқаддимаи диссертатсия унвонҷӯ дар бораи мубрамӣ ва 
зарурати баргузории таҳқикот, дараҷаи омӯхта шудани масъалаи 
мазкур, ҳадафу объекта таҳқиқот, масъала ва вазифаҳои дар наздаш 
пешгузошта, усулҳои баррасии кардани онҳо, аҳамияти назариву 
амалияш ва ғайраҳо андешаронӣ карда, пас аз он ба муқоиса намудани
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маводи забонии аз «Таърихи Байҳақӣ»-и Абулфазли Байҳақӣ ва 
лаҳҷаҳои ҳозираи шимоливу ҷанубии тоҷикӣ ҷамъовардааш шурӯъ 
мекунад.

Боби нахустини диссертатсия, ки “Калимаҳои аслии тоҷикии 
«Таърихи Байҳақӣ» ва ҳифозати онҳо дар лаҳҷаҳои муосири шимолй ва 
ҷанубии тоҷикӣ” ном дорад, ҳафт фасл ва се зерфаслро дар бар гирифта, 
дар чунин фаслу зерфаслҳо бино ба хусусияти ягона надоштан ва дар 
инъикоси номи ашё, аломат, микдори ашё, амалу ҳолат ва м. инҳо ба кор 
рафтанашон муаллиф бо мақсади ҳар чӣ комилтар инъикос намудани 
робитаи байни забони “Таърихи Байҳақӣ” бо лаҳҷаҳои муосири тоҷикӣ 
ҳар кадоми онҳоро таҳлили луғавӣ-грамматикй мекунад ва нишон 
медиҳад, ки онҳо аз ҷиҳати мансуб буданашон ба ҳиссаҳои нутқ ба ҳафт 
гурӯҳ: исм, сифат, шумора, ҷонишин, феъл, зарф, пешоянд ва қолабҳои 
пешояндиву пасояндӣ ҷудо мешаванд.

Унсурҳои луғавии ба ҳар кадоми чунин ҳиссаҳои нутқ дахлдошта 
аз ҷониби муаллиф, дар навбати худ, ба гурӯҳҳои зиёди маъноӣ ҷудо 
карда шудаанд. Чунончи, вожаҳои мансуб ба исм ба навъҳои дар баёни 
мафҳумҳои хешутаборӣ (мисли хусур...), макону манзил (монанди 
ҷойгоҳ...), матоъву анвои либос (мисли изор...), номи ҳайвонот (монанди 
гӯсфанд...), номи узвҳои инсон ё мавҷудоти дигар (мисли каш...), 

мафҳумҳои ба ҳарб вобаста (амсоли чӯба...) ва м. инҳо истифодашаванда 
ҷудо карда шудаанд.

Диссертант ҳангоми таҳлил кардани ин гуна воҳидҳои луғавӣ 
диққаташро ба он равона намудааст, ки вожаву таркиб ва ибораҳои дар 
“Таърихи Байҳақӣ” зикршуда дар осори дигар аҳли илму адаби 
асримиёнагӣ ба кадом андоза ба кор рафтаанд. Бо чунин ҳадаф ӯ ҳар як 
унсури луғавии дар таърихномаи Байҳақй бакоррафтаро бо ҳамин гуна 
вожаву ифодаҳои осори шоиру нависандагоне, чун Мунҷик, Рӯдакӣ, 
Фирдавсӣ, Байҳақӣ, Фаррухй, Саноӣ, Сӯзанӣ, Саъдй, Ҳофиз, Заҳири 
Форёби ва дигарон муқоиса мекунад ва ба ин восита имтиёзи забони
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асари Байҳақиро аз дигарон нишон медиҳад. Ба ҷуз ин, унвонҷӯ шарҳи 
муаллифони луғатномаҳоро дар мавриди доираи маъноии калимаҳо зикр 
карда, баъдан онҳоро бо забони ин асари Байҳақӣ муқоиса менамояд ва 
ба ин восита нақши таърихномаи мазкурро дар ривоҷи забони тоҷикӣ 
нишон медиҳад. Чунончи, дар як маврид унвонҷӯ менависад, ки ҳатто 
дар фарҳангномаҳои дар давраи имрӯза мукаммалтарин, монанди 
“Лугатнома”-и А. Деҳхудо ба баъзе маъноҳо, мисли “ба кор гумоштан”, 
“раҳо кардан”, “вогузоштан”, “бас кардан” истифода гардидани феъли 
я ла  ка р д а н  ба назар нарасид, дар ҳоле ки дар “Таърихи Байҳақӣ” онҳо 
дар чанд ҳолат маҳз ба чунин маъноҳо мавриди истифода карор 
гирифтаанд.

Дар ҷараёни баррасии масъалаи номбурда муаллиф таваҷҷуҳашро 
ба дараҷаи корбурди ин гуна калимаҳо равона кардааст. Чунин амали ӯ 
дар ду самт пеш гирифта шудааст: аз як тараф, ӯ дараҷаи истифодаи 
чунин унсурҳои лутавиро дар таърихномаи Байҳақӣ ба риштаи таҳлил 
кашидааст ва, аз ҷониби дигар, дараҷаи корбурди онҳоро дар лаҳҷаҳои 
имрӯза арзёбй кардааст ва ба хулосае омадааст, ки иддае аз онҳо ҳоло 
дар ҳамаи лаҳҷаҳои тоҷикӣ (ҳатто гуфтори тоҷикони бурунмарзӣ, 
монанди лаҳҷаҳои ҳардурӣ, самарқандӣ ва бухороии Ҷумҳурии 
Ӯзбекистон), қисми дигар дар чанд лаҳҷа ва ҳиссаи сеюм танҳо дар як-ду 
лаҳҷа боқӣ мондаанд.

Ҳангоми таҳлил кардани бархе калимаву ибораҳо унвонҷӯ муайян 
кардааст, ки агар дар як маврид иддае аз унсурҳои луғавӣ дар 
таърихномаи Байҳақӣ ба чанд маъно истифода шуда, ҳоло дар лафзи 
мардум яке аз ин маъноҳо боқӣ монда бошанд, пас дар ҳолати дигар 
чанде аз онҳо дар асари мазкур фақат ба як маъно ба кор рафта, имрӯз 
дар лафзи лаҳҷавй доираи маънояшон вусъат ёфтааст. Чунин ҳам 
шудааст, ки баъзеи онҳо ҳоло дар лаҳҷаҳо ҳам аз ҷиҳати шакл, ҳам 
маъно дигаргуниро паси cap кардаанд. Ин ҷо ба сифати намуна мисоли 
зиёде овардан мумкин аст, вале мо танҳо аз як таҳлили унвонҷӯ дар 
хусуси аз ду ҷиҳат тағйирёбии калимаи дурд ё дурда ёдовар шудан
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мехоҳем, яъне агар дар баъзе лаҳҷаҳо бо ёрии калимаи дурда мафҳуми 
«бурида шудани шир» дарк карда шавад, пае таҳти шакли дигари он- 
тӯрта ё тӯртак маънои «боқимондаи қаймоқи сӯхта» фаҳмида мешавад. 
Чунин усули таҳлилро Азимова У. А. на танҳо дар мавриди калимаҳои 
мансуб ба исм пеш гирифтааст, балки ҳангоми барраей намудани 
унсурҳои лугавии мансуб ба сифат, шумора, ҷонишин, феъл, зарф, 
пешояндҳо ва қолабҳои пешояндиву пасояндй низ идома додааст. 
Масалан, ӯ ҳангоми таҳлил намудани робитаи калимаҳои амалу ҳолатро 
ифодакунандаи асари номбурда бо лаҳҷаҳои муосири тоҷикӣ кайд 
кардааст, ки агар феъли рондан дар “Таърихи Байҳақӣ” ба ёздах маъно 
истифода шуда, ҳоло дар лаҳҷаҳои тоҷикӣ танҳо яке аз он маънохо 
маҳфуз монда бошанд, пас, феъли таркибии номии рост омадан, баръакс, 
дар асари мазкур фақат ба як маъно, вале дар лаҳҷаҳои ҳозираи ҷанубӣ 
ва ҷанубй-шарқӣ ба чор маъно ба кор меравад.

Боби дуюми диссертатсия “Калимаҳои иқтибосии «Таърихи 

Байҳақӣ» ва ҳифозати онҳо дар лаҳҷаҳои муосири шимолӣ ва ҷанубии 
тоҷикй” ном дошта, муаллиф дар ду фаслу чаҳор зерфасли он кӯшиш 
намудааст, ки аз ду гурӯҳи забонҳо: онҳое, ки дар асл бо забони тоҷикӣ 
решай умумӣ доранд ва онҳое, ки бунёдашон бегона аст, ворид 
гардидани калимаҳоро ба таркиби лугавии забони тоҷикӣ, ба хусус 
“Таърихи Байҳақӣ” барраей карда, микдоран кам будани яке ва фаровон 
будани дигареро ошкор намояд ва хусусиятҳои боқимонияшонро дар 
лаҳҷаҳои ҳозираи тоҷикӣ собит кунад. Дар натиҷа маълум шудааст, ки 
дар таърихномаи ёдшуда калимаҳои иқтибосии портӣ кам (мисли заҳра, 

тосидан, жакидан), вале арабӣ зиёд ба кор рафта (монанди милк, ҷубба, 

ҷиҳез, маърака, сокин, ҳолӣ...), онҳо қариб айнан дар ҳамон шакли қадим 
ё мисли калимаҳои аслии тоҷикй дар намуди дигаргашта дар лафзи 
шифоҳии тоҷикони шимол ҷануби Тоҷикистон то имрӯз истифода 
мегарданд.

Унвонҷӯ ҳамон низоми таҳлили дар боби аввал пешакардаро дар 
фаслу зерфаслҳои ин боб пеш гирифта, иқтибосҳои арабиро ба
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калимаҳои мансуб ба исм, сифат, феъл, зарф ва монанди инҳо ҷудо 
менамояд. Зерфасли охири боби номбурда ба таҳлили пешояндҳо ва 
қолабҳои пешояндиву пасояндӣ бахшида шудааст, ки дар чунин вазифа 
унсурҳои луғавии арабӣ, монанди қариби, асари (бар асари), баҳри (аз 
баҳри...-ро), вақти (аз он вақт боз) ба кор рафтаанд.

Аз баррасии аз тарафи унвонҷӯ анҷомдодшуда маълум мегардад, 
ки иқтибосҳои портиву арабии дар “Таърихи Байҳақӣ” вуҷудцошта ва 
дар лаҳҷаҳои имрӯза маҳфузмонда ба се навъ ҷудо мешаванд: 1) онҳое, 
ки дар таърихномаи зикршуда ва лаҳҷаҳои муосири тоҷикӣ ба як шаклу 
маъно истифода гардидаанд; 2) онҳое, ки дар “Таърихи Байҳақӣ” дар як 
шаклу як маъно, вале дар лаҳҷаҳои имрӯзаи тоҷикӣ, ба хусус гуфтори 
тоҷикони ҷануби Тоҷикистон дар чанд шаклу маъно ба кор рафтаанд 
(ҳоит-и таърихномаи Байҳақй ба маънои “девор; девори бот; бӯстони 
деворбаст” ва Ьота / ҳота / ҳоти'-и лаҳҷаҳои ҷанубӣ ва ҷанубӣ-шарқӣ ба 

маънои “ҳаёт, ҳаёта, қитъаи обчакории назди ҳавлӣ, боғча” метавонад 
мисоли чунин воҳидҳои луғавӣ бошад); 3) онҳое, ки ҳам дар“Таърихи 
Байҳақӣ” ва ҳам дар як гурӯҳи лаҳҷаҳои ҳозира дар алоҳидагй истифода 
мешаванд, аммо дар иддае аз лаҳҷаҳои ҷанубӣ ҳамчун ҷузъи калимаи 
мураккаб боқй мондаанд (мисли сокин дар таркиби вожаи мураккаби 
чироғсокин); 4) онҳое, ки маънои дар “Таърихи Байҳақӣ” доштаашон аз 
маънои дар айни ҳол дар лаҳҷаҳо мавҷудаашон аз ҳамдигар фарқ 
мекунанд (мисли маърака).

Дар ин боб низ унвонҷӯ чун боби аввали диссертатсия ҳар як 
андешаи худро бо далелҳо ба исбот расонида, ҳам аз таърихномаи 
Байҳақӣ, ҳам аз лаҳҷаҳои муосири шимоливу ҷанубӣ шоҳиди зиёдеро 
зикр мекунад.

Дар ду фаслу ҳафт зерфасли боби сеюми рисола, ки “Ҳифозати
воҳидҳои фразеологии «Таърихи Байҳақӣ» дар лаҳҷаҳои муосири
шимолӣ ва ҷанубии тоҷикӣ” ном дорад, муаллиф диққаташро ба таҳлили
ду навъи воҳидҳои рехтаи асари мазкур, яъне таркибу ибораҳо ва
усулҳои маҳфузмонии онҳо дар лаҳҷаҳои ҳозираи шимоливу ҷанубӣ
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бахшидааст. Маълум мешавад, ки ҳоло дар лаҳҷаҳои тоҷикии 
минтақаҳои ишорагардида шумори ками таркибу ибораҳои номии асари 
мазкур боқӣ мондаанд, вале ибораҳои феълии “Таърихи Байҳақӣ”, 
баръакс, бештар истифода мешаванд. Ба қатори чунин таркибҳо 
диссертант ифодаҳои навъи кору бор, сару кор, дилу заҳра ва ба гурӯҳи 
ибораҳои номӣ таъбирҳои навъи аз дили рост, дарди cap, ба хости худ, 

дар ин миён \ миёна ва ғайраҳоро мансуб меҳисобад. Ин гуна ифодаҳои 
рехтаву устувор низ монанди калимаҳои дар бобҳои пеш таҳлилгардида 
ҳоло дар лаҳҷаҳои тоҷикӣ гоҳ бе дигаргунии шакл (мисли ба хости худ, 

дар ин миён \ миёна), гоҳ бо тағйироти муайян ва гоҳ дар чанд вариант 
маҳфуз мондаанд (мисли аз дили ростй, ай дили рост, дили рост кати).

Муаллифи рисола дар ҷараёни таҳлили чунин ибораву ифодахои 
фразеологӣ таваҷҷуҳашро боз ба қаламрави истифодаи онҳо низ 
нигаронидааст ва маълум кардааст, ки бархе аз онҳо дар минтақаи 
маҳдуд, баъзе дар худуди васеъ ва иддае ҳамчун унсури умумиистеъмол 
ба кор мераванд. Чунончи, муаллиф нишон додааст, ки ибораи рехтаи 
дарди сарро на танҳо соҳибони ду гурӯҳи лаҳҷаҳои номбурда, балки 
мардуми тоҷикзабони бурунмарзй, мисли самарқандиён, ӯзбекзабонҳои 
ин минтақа низ ҳамчун яке аз унсурҳои фаъоли забои мавриди истифода 

қарор додаанд.
Қисми бештари ин боб ба таҳлили ибораҳои рехтаву устувори

феълии “Таърихи Байҳақӣ’’ ва боқимонии онҳо дар лаҳҷаҳои номбурда
бахшида шудааст. Муаллиф ин гуна воҳидҳои фразеологиро аз рӯи
нақши калимаҳои меҳварӣ ба ду навъ: онҳое, ки дар бунёдашон
калимаҳои соматикӣ ҳиссаи калон доранд ва онҳое, ки дар чунин вазифа
вожаҳои мухталиф ба кор мераванд, чудо мекунад ва хели аввалро, дар
навбати худ, ба ду қисм, яъне онҳое, ки ба сифати унсури меҳварӣ
калимаҳои соматикии ифодакунандаи узвҳои дохилй ва берунй меоянд,
дастабандӣ менамояд. Аз баррасии ин ҷиҳати масъала унвонҷӯ ба
хулосае меояд, ки дар арзи вуҷуд кардани чунин таъбирот вожахои
меҳварии марбут ба узвҳои дохилй (мисли дил, ҷон, хун, захра. забои,
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дандон) ва берунй (монанди андом, даст, гардан, рӯй, cap, тан, пушт) 

нақши муҳим доранд. Муаллифи диссертатсия таъкид мекунад, ки ҷузъи 
феълии ин гуна воҳидҳои рехтаи асари мазкур ва муодилҳои лаҳҷавии 
онҳоро калимаҳои афтодан, рехтан, кашидан, гуфтан, додан, расидан, 

бурдан, буридан, задан, рафтан, кардан ва даҳҳои дигар ташкил 

медиҳанд.
Таҳлили хусусиятҳои сохтории чунин ибораҳои рехта муаллифро ба 

чунин натиҷа овардааст, ки қисме аз онҳо дар лаҳҷаҳои тоҷикӣ ба таври 
ночиз тағйир ёфтаанд ё яке аз ҷузъҳои таркиби онҳо дар чанд вариант ба 
кор мераванд. Масалан, ин ҷо як таҳлили диссертантро дар хусуси ба 
тағйирот дучоргардии таъбири ба касе дандон намуданро ҳамчун намуна 
овардан мумкин аст. Ӯ менависад, ки ҳоло дар лаҳҷаҳои шимолӣ барои 
ифодаи мафҳуми «ба ғазаб омадан» ибораи дандони касе ғиҷиррос задан 

истифода мешавад, дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ бошад, ҷузъи дандон дар 
шаклҳои дандон / дандун / дъндун ба кор рафта, ибораи дандон / дандун / 

дъндун гиз кардан ба маъноҳои «дандон нишон додан; ба ғазаб омадан» 
истеъмол меёбад.

Дар рафти таҳлил муаллиф як самти диққати худро ба ҳудуди 
интишори чунин воҳидҳои фразеологӣ равона карда, нишон додааст, ки 
тамоми ибораҳои феълии рехтаи «Таърихи Байҳақӣ» ба таври яксон дар 
лаҳҷаҳои муосири тоҷикӣ маҳфуз намондаанд, балки онҳо низ чун 
калимаҳо гоҳ дар ҳама лаҳҷаҳо, гоҳ дар як қисми онҳо ва гоҳ фақат дар 
ин ё он лаҳҷаи алоҳида истифода мешаванд.

Дар хулосаи таҳқиқот муаллиф натиҷаҳои аз таҳлил 
бадастовардаашро ба таври мухтасар зикр намудааст.

Ҳамин тавр, Азимова Умедаҷон Абдумавлоновна аз иҷрои 
вазифаҳои дар наздаш гузошташуда ба хубӣ баромадааст, маводи 
зиёдеро аз “Таърихи Байҳақӣ”-ву лаҳҷаҳои муосири шимоливу ҷанубӣ ва 
дар мавридҳои пеш омадани зарурат аз лаҳҷаҳои марказии точикӣ гирд 
овардааст, онҳоро бо ҳамдигар муқоиса карда, умумияту фаркашонро бо
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далелҳои раднопазир собит намудааст ва силсилаи зиёди осори таҳқиқии 
ба мавзӯъ алоқамандро мутолиа намудааст.

Бояд гуфт, ки дар диссертатсия дар қатори дастовардҳо баъзе 
иштибоҳҳо ва нуктаҳои баҳсталаб мушоҳида мешаванд, ки ислоҳи онҳо 
дар оянда боиси болоравии ҳусни кори унвонҷӯ хоҳад шуд:

1. Муаллиф ҳангоми нишон до дани шакли қадиму нави баъзе калима ё 
таркибу ибораҳо ба саҳв роҳ додааст. Масалан, ӯ дар саҳифаи 39-уми 
диссертатсия менависад, ки калимаи они аз таркиби аз они пайдо 
шудааст, вале онро ба таври муфассал шарҳ намедиҳад.

2. Диссертант ҳангоми зикри мансубияти забонии баъзе унсурҳои луғавӣ ба 
иштибоҳ роҳ додааст. Чунончи, ӯ дар саҳифаҳои 99-100-уми диссертатсия 
феълҳои такрибии номии холӣ кардан, хилват кардан, хаба карданро дар 
фасли феълҳои иқтибосии арабӣ таҳлил кардааст. Зарур буд, ки муаллиф 
ин гуна воҳидҳои луғавиро дар боби аввали рисола, ки дар он вожаҳои 
аслии тоҷикиро баррасӣ намудааст, ба риштаи таҳлил кашад.

3. Муаллиф ҳангоми таҳлили калимаву ибораҳои алоҳида дар чанд ҳолат 
таъкид мекунад, ки онҳо имрӯз дар аксар ё ҳамаи лаҳҷаҳои тоҷикӣ ба 
кор мераванд. Ин ҷо сулое пеш меояд, ки модом ки чунин унсурҳои 
луғавӣ дар аксар ё кулли лаҳҷаҳо истифода шаванд, онҳоро оё лаҳҷавӣ 
ҳисоб намудан мумкин аст ?

4. Унвонҷӯ дар рафти таҳлили баъзе воҳидҳои луғавӣ онҳоро хеле 
доманадор баррасӣ мекунад, вале чунин тарзи таҳлилро дар нисбати 
калима ё ибораҳои дигар лозим намедонад.

5. Диссертатсия бо забони хуби илмӣ навишта шудааст, аммо дар 
мавридҳои муайян дар он ғалатҳои имлоӣ, китобат ва услубӣ ба назар 
мерасанд (ниг. с. 13, 32, 63, 111, 124 ва ғайра).
Албатта, чунин эродҳо хусусияти ҷузъӣ дошта, арзиши диссертатсияро 
кам намекунад ва онҳоро муаллиф дар муддати кӯтоҳ метавонад ислох 
намояд.
Фишурдаи диссертатсия ва мақолаҳои илмии интишордодаи унсвончӯ 
мазмуну мундариҷаи таҳқиқотро пурра инъикос менамояд.

8



Аз рӯи мазмуну мундариҷа, навгонӣ, аҳамияти илмиву амалияш 
диссертатсияи Азимова Умедаҷон Абдумавлоновна ба талаботи 
Комиссиям Олии Аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар мавриди таълифи диссертатсияҳои номзадӣ комилан 
ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи номзади илмҳои 
филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.02.20-Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, 
қиёсӣ-муқоисавӣ аст.

Имзои н.и.ф., дотсенти кафедраи забонҳои тоҷики ва русии Донишкадаи 

иқтисод ва савдои ДДТТ Холшехова С.А -  ро тасдиқ менамоям.

Мудири шуъбаи кадрҳо

Муқарризи расмии дуюм: Холшехова Сарвар Аҳмадҷоновна- 

н.и.ф., дотсенти кафедраи забонҳои 

тоҷикӣ ва русии Донишкадаи 

иқтисод ва савдои ДДТТ 

дар ш.Хуҷанд

ДИС ДДТТ дар ш.Хуҷанд
ва таъминоти ҳуқуқии
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