
Тадриз
ба автореферата Каримова Мастона Дилбаровна дар мавзуи 

"Тагааккул ва инкишофи лексикаи ладч;а дар шароити дузабонй 
(дар асоси маводи лексикаи лаудаи точ;икони нодияи Лахш)" 

барои дарёфти дарачаи илмии номзади илмдои филология аз 
руйи ихтисоси 10.02.20 -  Забоидои халддои кишвардои хоридй 

Аврупо, Осиё, Афридо, сокинони бумии (аборигендо) Амрико ва
Австралия(забони тодикй)

Масоили дамъбасти илмии шевадои забони тодикй, пурраю 
даматарафа таджик, кардани тамоми шевадои забони тодикй, муайян 
намудан, интишор ва муносибати ондоро бо ладдаву забондои дигар 
тадозо мекунад. Аз ин лидоз омухтани ладдадои алодидаи забони 

тодикй ва муносибатдои ондо бо дигар забондо проблемаи актуалй 
буда, забоншиносии тодики имруза ба он хеле ниёз дорад.

Шевашиносй хусусият дастурии гуйишдои мадаллй ё шеваю 
ладдаро дар давраи муайяни таърихй, одатан дар айни дол мавриди 
таджик, дарор медихад.

Бояд гуфт, ки шеваю ладдадои дар як забони дам бузург ва дам 

кучак дар заминаи маводдои чунин манобеъ таддиду таддид 
мегарданд: -

1. гуйиши зиндаи мардуми мадаллу мавзеъдои муайян;
2. намунадои осори дадима, ки пайдоиш ва асли ондо 

бевосита ба ин ё он мадал алодаманд мебошанд;
3. «Забони замин», ки дар топонимия (номдои дугрофй)-и 

мадалдо интишор гардидааст.

Шевашиносии тодик як чузъи дудонашавандаи забоншиносии 
тодик буда, ладчаю шевадо ё гуйиши мадаллии забони тодикиро 
меомузад. Ладдаю шевадо ё гуйиши мадаллии забони тодикй 
дудуди васею доманфарохро фаро шрифта, берун аз Тодикистон, 

яъне дар даламрави думдуриятдои Осиёи Марказй, Афионистон, 
Эрон, Туркистон, Чин низ густариш ёфтааст.

Шевашиносии тодик дар заминаи комёбидои сафардои илмии 
мардумшиносй, таърихй-кишваршиносй, бостоншиносй, 
фолклоршиносй арзи дастй кардааст. Зеро дар ибтидо як датор



масъалахои лахда ва шевахо одатан дар дохили илмхои 

мардумшиносй ва фолклоршиносй шарху эзох дода мешуданд.

Рисолаи мавриди назар аз он лихоз хеле мубрам аст, ки дар 
забоншиносим муосири ходик лахдахои манотик,и гуногуни то дик, 
бахусус дар мисоли дузабонй хеле кам омухта шудабуд.

Рисола аз мукдддима, се боб ва хашт фасл иборат аст. Дар 
мукдддимаи рисола данбахои илмии рисола баррасй шудааст. Дар 
боби якум масъалахои назарии дузабонй дар домеаи бисёрзабонй, 
ки аз се фасл иборат аст, тахдил карда шудааст. Дар боби дуюм оид 

ба масъалахои ташаккули таркиби лутавии лахдаи Лахш, ки аз ду 
боб иборат аст, таркибхои лугавии забони зиндаи нхияи лахш, бо 
омехтагихои забонхои русиву диргизй таххик, шудааст. Дар боби 
сеюм дастабандии лахдаи похшш Лахш дида мешавад, ки онро 
унвонду ба хафт гурух так,сим кардааст.

Хулоса ва адабиёти истифодашуда низ ба талабот давобгу 
мебошад. Мадолахои чоп кардан унвонду мухтавои асосии 
рисоларо инъикос кардааст.

Аз тахдилхои автореферати диссертатсия бармеояд, ки 
таххихоти диссертатсионии Каримова Мастона Дилбаровна кори 
илмии пурра баандомрасида буда, ба талаботи корхди 

диссертатсионй комилан давобгу аст. Макдлахои чопнамудаи 
унвонду мухтавои асосии корро инъикос карда метавонад.

Дар мадмуъ, Каримова М.Д. бо пешниходи чунин таххик,оти 
диссертатсионй сазовори дарёфти дарадаи илмии номзади илмхои 
филологя аз руйи ихтисоси 10.02.20 -  Забонхои халкдои кишвархои 
хоридй Аврупо, Осиё, Африку», сокинони бумии (аборигенхо) Амрико 
ва Австралия(забони тодикй) мебошад.

Автореферати диссертатсия дар мадлиси кафедраи забои ва 
адабиёти тодики Донишгохи давлатии Худанд ба номи академик 
Б.Гафуров дар санаи 26.10.2018, кдрори №2 мухокима тардид.

Мукдрриз,

%Ш11арипова М.З.
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