
Такриз
ба автореферата Каримова Мастона Дилбаровна «Ташаккул ва 
инкишофи лексикаи лахча дар шароити дузабонй» (дар асоси маводи 
лексикаи лахчаи точикони нохияи Лахш) барои дарёфти дарадаи 
илмии номзади илми филология аз руйи ихтисоси 10.02.22 -  
Забонхои халкхои кишвархои хоричии Аврупо, Осиё, Африхо, 
сокинони бумии (аборигенхо) Амрико ва Австралия (забони тодикй).

Агар сухан дар бораи комёбихои илми забоншиноси тодик равад, 

тадхики ташаккул ва инкишофи лексикаи лахдаи тодикони нохияи Лахш аз 

мавзуъхои тадхикталаби илми забоншиносй, хусусан лахдашиносии тодик 

ба шумор меравад, чунки ин мавзуъ, яке аз мавзуъхои тадхихталаби илмии 

лахдашиносй ба шумор рафта, хануз дар шакли рисолаи илмй тадхих 

нашудааст. Тадхихи масъалахои дудогонаи илми лахдашиносй дар 

махолаву асархои олимони русу тодик тафсил ёфта бошанд хам, аммо 

таххихоти мукаммали лексикаи лахдаи тодикони нохияи Лахш дер боз 

мухаххихи худро интизор буд. Ин вазифаи сангину пурмасъулиятро 

Каримова Мастона Дилбаровна ба ухда гирифта, тадхихотро ба андом 

расонидааст, ки шоистаи мухокимаи имруза мебошад.

Рисола аз мухаддима, се боб, хулоса фехристи ихтисорахо ва руйхати 

адабиёт иборат аст.

Дар мухаддима, чун хоида, гузориши масъала, дарадаи таххихи 

мавзуъ, ахамияти назариявию амалии он, усул ва хадафу вазифаи таххих 

асоснок карда шудаанд. Дар хахихат мухахихе, ки таххихи лексикаи 

лахдаи тодикони нохияи Лахшро дар шароити дузабонй ба ухда 

гирифтааст ва ба хед вачх андешаву хоидахои олимони чй забоншиноси 

рус ва дй тодикро сарфи назар карда наметавонист. Муаллиф аз байни ин 

хама гуфтахову навиштахо нухтахоеро дарёфтаст, ки уро ба таххихи 

хусусиятхои таркиби лугавии лахдаи Лахш, барассии диалектизмхои 

лексикй, муайян кардани таърихи муносибатхои тодикону хиргизхо ва
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гайра водор сохтаанд ва он нукдахо дар се боби рисола мавриди шарху 

эзох карор гирифтаанд.

Боби якуми рисола “Масъалахои дузабони дар домеъаи бисёрзабонй” 

ном дошта аз се фасл иборат аст. Дар фаслх,ои дудогонаи боби якуми 

рисола дар хусуси дузабонии яктарафа ва дутарафа маълумоти муфассал 

дода шудааст, инчунин дар ин фаслхо масъалахои доду гирифти бархе аз 

вожахои забони точикию киргизй мавриди баррасй карор гирифтаанд. 

Муаллифи рисола кайд мекунад, ки “хамзистии дуру дароз бо киргизхо 

лахдаи точикони Лахшро мукаммал карда, як кисми мухими калимахои 

сохавиро фаро гирифтаанд. Аз чумла, номи воситахои осиёб, асбобхои 

рузгор, номи анвои хурок, машгулият, вожахои хешутаборй ва гайра”, ки 

хак ба чониби муаллифи рисола аст.

Боби дуюми рисола “ Ташаккули таркиби лугавии лахдаи Лахш” 

унвон дошта, ду фаслро дар бар мегирад. Дар боби дуюми рисола лексикаи 

Лахшро бо забони адабии тодик мукоиса намуда, ба хайси дурусти илмй 

омода бо мисолхои фаровон кайд манамояд, ки лексикаи лахдаи Лахш аз 

забони адабй аз руйи таркиби овозй, аз руйи маъно ва тобишхои маъной 

фарк мекунанд. Дар фасли “ диалектизмхои лексикй” бошад, дар бораи 

диалектизмхои пурра ва нопурра, сарчашмахои пайдоиши онхо маълумоти 

раднашаванда додааст.

Боби сеюми рисола “Баррасии гуруххои мавзуии таркиби лугавии 

лахдаи Лахш” ном дошта, хафт гурухи мавзуии лахдаи Лахш баррасй 

гардидааст. Хддафи боби мазкур тахкики истилохоти хешутаборй буда, дар 

ин боби истилохоти хешутабории хамхун, гайрихамхун, инчунин вожахои 

ифодагари урфу одат бо далелхои раднашаванда бо мисолхои фаровон 

якояк шарху эзох ёфтаанд.

Хдмин тавр, дар натидаи тахлилу тадхики амик ба мухаккикй рисола 

муяссар гардидааст, ки муносибатхои хамчаворй, икдисодию  сиёсй ва 

маъмурии тодикону киргизхоро баррасй намуда, дар хусуси вохидхои
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лугавии лахдаи Лахш, гуруххои мавзуии он маълумоти дахик дода, барои 

тадхихи минъбадаи он рох кушоянд.

Хулосаи дисертатсия мисли мухаддимаи он васеъ буда, мундаридаи 

бобхо ба таври фишурда баён гардидаанд. Диссертатсия ба кас таассуроти 

хеле хуб бахшида метавонад.Ба муаллиф халли масъалахое, ки хамчун 

махсад ва хадафхои рисолаи диссертатсионй харор гирифттанд, пурра 

муяссар гардидаанд.

Дар диссертатсия бори нахуст дар илми лахдашиносии тодик 

тадхихи масъалахои назарявии блингвизму таххихи лексикаи лахдаи Лахш 

бо суръати яклухт ва системанок дар шакли рисолаи илмй мавриди тадхих 

харор гирифтаанд. Рисола дар такмил ва шинохти назарияи илми 

лахдашиносй сахме гузошта, натидаву хулосахои он дар таълифи китобхои 

дарсй, лугатхо ва курсхои махсус дар факултетхои филологии мактабхои 

олй истифода шуда метавонад.

Бо вудуди ин рисола аз баъзе нухсонхо ва камбудихо орй нест:

1. Дар рисола баъзан пургуйи мушохида мешавад, ки хуб мешуд 

муаллиф фикри худро мухтасар баён мекард.

2. Дар баъзе бобхои дисертатсия ихтибосхо нисбатан дуру дароз 

дида мешавад.

3. Номхои баъзе олимон, аз думла, Осоветцкий И. А. дар тардумаи 

русии автореферат бо як харфи “с” омадааст, инчунин бо “тс” сабт 

шудааст ё ки Ф. П. Сороколетов дар шакли Сороколетова Ф. П. омадааст.

Ин эродхо дузъи буда, ба хед вадх арзиши илмию амалии рисоларо 

кохиш намедиханд. Муаллиф махому манзалат ва хусусиятхои лексикаи 

лахдаи Лахшро ба таври илмй бо далелхои раднашаванда исбот намояд.

Автореферат ва махолахои чопшуда мундаридаи рисоларо инъикос 

менамоянд. Аз ин ру, бо итминон изхор менамоям, ки диссертатсияи 

илмии Каримова Мастона Дилбаровна “Ташаккул ва инкишофи лексикаи 

лахда дар шароити дузабонй” (дар асоси маводи лексикаи лахдаи тодикони 

нохияи Лахш) асари тадхихотии дорой арзиши баланди илмию амалии



баанчомрасида хисобида шуда, муаллифи он сазовори дарёфти дарачаи 

илмии номзади илми филология аз руйи ихтисоси 10.02. 22 -Забонхои 

халвдои кишвархои хоричии Аврупо, Осиё, Африко, сокинони бумии 

(аборигенхо) Амрико ва Австралия (забони точикй) мебошад.

Алиев Одилчон-номзади илми филологи, 

дотсенти кафедраи забонхо ва фанхои 

гуманитарии филиали Донишгохи миллй- 

тадкикотии технологи «МИСиС» 

дар шахри Душанбе.


