
Такризи
мушовири илмй ба диссертатсияи Лузинаи Зафардухт дар мавзуи 
«Тахлили лексикаи урфу одат ва дашну маросим дар забонхои 
гуногунсохтор: данбахои назариявй ва лингвофархангй» барон дарёфти 
дарадаи илмии доктори фалсафа (РЬИ), доктор аз руйи ихтисоси 60021300 
-  Забоншиносй (60021301 -  Назарияи забои)

Омузиши лексикаи урфу одат ва дашну маросимхо аз лихози 
забоншиносии фархднгй ба яке аз мавзуъхри дар айни замой хеле мухимми 
забоншиносй махсуб меёбад.

Гарчанде таххихи назариявй ва забоншиносии фархангии лексикаи 
сохавй дар доираи забонхои мукоисашаванда дар солхои охир аз мадди 
назари мухаккикони тодик дур намонда бошад, хам аммо омузиши 
пажухиши данбахои назариявй ва забоншиносии фархангии лексикаи урфу 
одат ва дашну маросим дар асоси забонхои тодикй ва олмонй ки яке аз 
хамхои ориёй ба хисоб мераванд, аз мадди назари забоншиносони ватанй то 
андозае дур мондааст. Ба рисолаи Лузина Зафардухт аз хамин мавкеъ бахо 
бояд дод.

Дар мукаддима ахимияту навоварии тахкикот асоснок гардида, максад, 
вазифа ва фарзияхои муаллиф пешниход гардида, нуктахои асосии дар кор 
баррасишаванда номбар шудаанд.

Боби якуми диссертатсия «Асосхои назариявии вожахои 
ифодакунандаи урфу одат ва дашну маросимхо» унвон дошта, аз се зербоб 
иборат аст.

Зербоби якум, ки «Асосхои назариявии лугати урфу одат ва дашну 
маросимхои мавсимй» ном гирифта, дар он тафсири калимахои «урф», «одат» 
ва «дашн», «маросим» дар алохидагй аз лугатхои тафсирй оварда шуда, 
инчунин андешаи бархе аз забоншиносон дар атрофи ин мавзуъ низ дард 
ёфтаанд.

Дар ин зербоб муаллиф ба фикру андешаи долиби донишмандон оид ба 
баромади вожахои «Навруз», «Сада» ва «Мехргон» такя намуда, дар атрофи ин 
масъала андешахои судманд оварда тавонистааст.

Зербоби дуюми боби якум «Асосхои назариявии лугати урфу одат ва 
дашну маросимхои динй» номгузорй шуда, зикр гардидааст, ки калимаву 
истилохоти ин бахш бештар хусусиятхои таърихй доранд. Инчунин, адидаи 
худро оид ба баромади баъзе калимаву истилохоти мафхумхои динидошта дар 
забони олмонй, аз руйи лугатхои этимолога баён намудааст.

Дар зербоби сеюм «Асосхои назариявии лугати урфу одат ва дашну 
маросимхои хонаводагй» оид ба масъалаи андешахои долиби мухаккикон дар 
атрофи дашну маросимхои хонаводагй сухан руйи варак оварда шуда, нишон 
дода шудааст, ки оид ба урфу одат ва дашну маросимхои хонаводагй бештар 
шевашиносону лахдашиносони тодик андешаронй намудаанд.

Боби дуюм «Таснифоти мавзуии вожагони ифодакунандаи урфу одат ва 
дашну маросимхои мавсимй, динй ва хонаводагй дар забонхои гуногунсохтор - 
тодикй ва олмонй» номгузорй карда шуда, дар он масъалахои гурухбандии
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вожагони ифодакунандаи маросими мавсимй, динй ва хонаводагй дар забондои 
тодикй ва олмонй махрах гардидаанд.

Дар зербоби аввал, ки «Вожадои ифодакунандаи урфу одат ва дашну 
маросимдои мавсимй» унвон шудааст ин гуруди калимадо пурра тахдил шуда, 
аз нигоди мавзуъ ба се гуруди муккамали калимадо дар забондои тодикй ва 
олмонй тадсимбандй карда тавонистааст.

Дар зербоби дувум «Вожадои ифодакунандаи урфу одат ва дашну 
маросимдои динй дар забондои тодикй ва олмонй», ба масъалаи гурудбандии 
вожадои марбут ба дашну маросимдои динии мардуми тодик ва олмонидо 
таваддуди хосса зодир карда , хусусиятдои фарккунандаи ондо дар доираи илми 
забоншиносии фардангй нишон дода тавонистааст.

Дар зербоби сеюм, ки «Лугати ифодакунандаи урфу одат ва дашну 
маросимдои хонаводагй дар забондои тодикй ва олмонй» лексикаи маросими 
тавлиди тифл дар забондои тодикй ва олмонй ба риштаи тадкик кашида шуда, 
инчунин ба масъалаи тадсимбандии калимаву истилодоти хатнатуй дар забони 
тодикй дидкати махсус дода, андешадои долиби мудаддидон перомуни ин 
гурухд калимадо оварда шудааст. Дар ин зербоб муайян карда шудааст, ки дар 
забони олмонй теъдоди зиёди синонимдо дар ифодаи дашну маросими туйи 
арусй вудуд доранд.

Дар ин зербоб хусусиятдои фардкунандаи лугати ифодакунандаи дашну 
маросимдои хонаводагй дар забондои гуногунсохтор - забони тодикй ва олмонй 
нишон дода шудааст. Инчунин, рисоланавис тавонистааст дар ин бахш 
умумияти ин гуруди калимадоро дар забондои точикй ва олмонй нишон дода, 
доираи интишор ва майдони маъноии ондоро муайян намояд. Новобаста аз 
тодикзабон буданаш муаллиф ба дар як калимаву истилодоти ифодакунандаи 
урфу одатдои хонаводагии мардуми олмон таваддуди хосса зодир намуда, 
баромади баъзе аз ондоро аз руйи лугатдои этимологии мавдуда нишон додааст

Боби сеюми рисола «Кдбатдои лексикй-семантикии вожадои 
ифодакунандаи ифодакунандаи урфу одат ва дашну маросимдо дар забондои 
тодикй ва олмонй» ном гирифта, дар он масоили вобаста ба синонимдо, 
антонимдо ва омонимдою калимадои сермаъно дар ифодаи урфу одат ва дашну 
маросимдо дар асоси забондои тодикй ва олмонй сухан руйи варад оварда 
шудааст.

Дар рисола зикр гардидааст, ки аз руйи маводи дамъовардашуда ва 
таддикотдое, ки дигар забоншиносон ба сомон расонидаанд, маълум мегардад, 
ки водиддои лугавии сермаъно дар лексикаи ифодакунандаи урфу одат ва дашну 
маросимдо дар забони тодикй зиёд ба чашм мерасанд ва дамеша дар 
истифодаанд.

Зербоби аввали боби сеюм « Калимадои синонимй дар ифодаи урфу одат 
ва дашну маросимдо дар забондои тодикй ва олмонй» номгузорй шуда, зикр 
гардадааст, ки дар забони тодикй ва олмонй силсилаи синонимдои зиёде дар 
ифодаи урфу одат ва дашну маросимдо ба назар мерасанд, махсусан 
синонимдои ифодакунандаи урфу одат ва дашну маросимдои хонаводагй.

2



Дар зербоби дуюми боби сеюм «Калимахои антонимй дар ифодаи урфу 
одат ва дашну маросимхо дар забонхои тодикй ва олмонй» ошкор карда шудаст, 
ки антонимия дар забони тодикй ва олмонй на танхо тавассути вожаю иборахо 
ифода меёбад, балки думладое вудуд доранд, ки онхо хусусияти омонимиро дар 
ифодаи урфу одат ва дашну маросимхо зохир менамоянд. Дар ин зербоб ошкор 
гардидааст, ки теъдоди калимахои антонимй дар забони тодикй дар ифодаи 
урфу одат ва дашну маросимхо зиёдтар ба назар мерасанд.

Зербоби сеюми боби сеюми диссерттатсия «Калимахои омонимй дар 
ифодаи урфу одат ва дашну маросимхо дар забонхои тодикй ва олмонй» 
номгузорй карда шуда, дар он оид ба омонимхои ифодакунандаи урфу одат ва 
дашну маросим дар забонхои тодикй ва олмонй сухан руйи варак оварда шуда, ба 
масъалаи базухуроии калимахои омонимии ифодакунандаи урфу одат ва дашну 
маросимхое, ки бо баъзе сабабхо дар забонхои тодикй ва олмонй хусусиятхои 
омонимй пайдо кардаанд, диддати махсус дода шудааст. Инчунин, мухаккик 
дард сохтааст, ки дар забони тодикй калимахо бештар хусусияти омонимй зохир 
менамоянд, назар ба забони олмонй.

Зербоби чоруми боби сеюм «Калимахои сермаъно дар ифодаи урфу одат 
ва дашну маросимхо дар забонхои тодикй ва олмонй» ба баъзе хусусиятхои ин 
гурухи калимахо дар забонхои тодикй ва олмонй диддати махсус дода шудааст. 
Инчунин, сабабдои сермаънои зохир намудани баъзе аз калимахоро дар ифодаи 
урфу одат ва дашну маросимхо дар забонхои гуногунсохтор - забони тодикй ва 
олмонй нишон ошкор шудаанд.

Рисоланавис сермаъношавии на танхо баъзе аз калимахоро дар забони 
тодикй нишон дихад, инчунин дар баъзе холатхо сермаъношавии иборахоро низ 
дар ифодаи суннату анъана бо далелхои илмй оварда тавонистааст. Хднгоми 
тахдидот муайян намудааст, ки калимахои сермаъно дар таркиби лугати забони 
тодикй дар ифодаи урфу одат ва дашну маросимхо назар ба забони олмонй 
зиётар ба назар мерасанд.

Ба рисоланавис муяссар гардидааст, ки оид ба данбахои назариявй ва 
лингвофархангии лексикаи урфу одат ва дашну маросимхо дар забонхои 
гуногунсохтор аз руйи маводи забони тодикй ва олмонй, асархои илмии 
мухаддидон, асархои назмиву назрии адибони классик ва муосири тодик ва 
олмон тахдидоти хаматарафа гузаронад. Бо истифода аз лугатхои этимологй 
тафсирй ва тарчумавй сарнавишт, майдони маъной ва баъзе хусусиятхои ин 
гурухи калимахоро хангоми тардума анид намуда, мавридхои истифодаи 
онхоро дар забони тодикй ва олмонй ошкор сохта ва бо ин васила тасвири 
забонии дахони тодикон ва олмонихоро нишон дода тавонистааст.

Дар хулоса натидахои асосии тахдидот дамъбаст карда шудаанд. 
Мударрарот, хулосадои асосй ва дурнамои омузиши данбахои назариявй ва 
лингвофархангии лексикаи урфу одат ва дашну маросим аз руйи маводи 
забони тодикй ва олмонй нишон дода шудаанд.

Диссертант тавонистааст вобаста ба мавзуъ 15 мадола, аз думла, 10 
мадола дар мадалладои тадризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии
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назди Президента Думхурии Тодикистон ба нашр расонидааст, ки ин 
нишондод аз сермахсулии унвонду дарак медихад.

Дар баробари муваффахиятхо дар кор баъзе хатогихои имлоиву 
техникй низ вудуд дорад, галатхои мавдудбуда сифати корро коста 
нагардонида хдмин тарих, диссертатсияи Лузинаи Зафардухт дар мавзуи 
«Тахдили лексикаи урфу одат ва дашну маросим дар забонхои 
гуногунсохтор: данбахои назариявй ва лингвофархангй» барои дарёфти 
дарадаи илмии доктори фалсафа (РЬО), доктор аз руйи ихтисоси 60021300 -  
Забоншиносй
(60021301 -  Назарияи забои) таххихоти илмии баандомрасида буда, ба 
талаботи «Тартиби додани дарадахои илмй, ки бо дарори Хукумати 
Ч,умхурии Тодикистон» аз 30.06.2021, №267 тасдих шудааст, давобгу 
мебошад ва барои дифоъ тавсия дода мешавад.

Мушовири илмй,
Номзади илмхои филология, дотсент, мудири кафедраи
Умумидонишгохии забонхои олмонй ва фаронсавии Донишгохи миллии

Талабов Тагойм

Имзои Т.Талабовро тасдих мекунам:
Сард ори раёсати кадрхо ва корхои махсус Тавкиев

Нишонй: 734025, шахри Душанбе, кучаи Б и н и х и с о р а ! ^ ^ ^
Донишгохи миллии Тодикистон 
Тел.: +987455855
Е-таП :1а§ау75@таИ.ги
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