
Тақризи
мушовири илмӣ ба диссертатсияи Муртозоев Холмурод Ризоқулович 
дар мавзуи «Вижагиҳои савтӣ ва лексикӣ-семантикии ашъори 
намояндагони сабки хуросонии адабиёти тоҷику форс» барои дарёфти 
дараҷаи илмии доктори фалсафа (РЬВ) - доктор аз руйи ихтисоси 
60020500 Филология (60020502- Забони тоҷикӣ)

Таҳқиқоти диссертатсионии Муртозоев Холмурод Ризоқулович 
фарогири яке аз масоили муҳимми омӯзишу баррасии забони тоҷикӣ 
мебошад. Диссертант дар забоншиносии тоҷик бори нахуст масъалаҳои 
савтию лексикӣ ва семантикии забони шеъри тоҷикиро дар иртибот бо 
сабки адабии хуросонӣ мавриди пажуҳиш қарор додааст.

Сабки хуросонӣ тибқи таҳқиқоти аҳли илм давраи нахустини оғози 
шеъри тоҷикӣ ва ташаккули онро дар бар гирифта, аз охири асри IX оғоз 
гардида, охири асри XI ва асри ХП-ро дар бар гирад ҳам, вижагиҳои хоси 
он дар тамоми давраи рушду инкишофи забон ва адаби тоҷик идома 
меёбад.

Докторант зимни таълифи кори илмӣ вижагиҳои забонии ин сабкро 
мавриди омӯзиш қарор дода, маводи гирдовардаашро аз нигоҳи савтӣ ва 
лексикию семантикӣ мавриди таҳқиқ ва баррасӣ қарор додааст.

Кори диссертатсионии X. Муртозоев аз муқаддима, се боб, хулоса 
ва феҳристи адабиёт иборат мебошад. Дар муқаддима аҳамияти мавзуи 
таҳқиқ, дараҷаи омӯзиш, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ, навгониҳои илмии 
таҳқиқ, предмети таҳқиқ, моҳияти илмию назариявии таҳқиқ, моҳияти 
амалии таҳқиқ, методҳои таҳқиқ, асосҳои назариявӣ ва методологии 
таҳқиқ, татбиқи натиҷаҳои илмии диссертатсия ва саҳми фардии муаллиф 
тибқи муқаррарот оварда шудаанд.

Боби аввали диссертатсия «Сабки адабӣ ва хусусиятҳои истилоҳии 
он» ном дошта, аз 4 зерфасл иборат аст. Дар ин боб муҳаққиқ кӯшиш 
кардааст, ки дар асоси назарияҳои гуногун ва маълумоти фарҳангу 
луғатҳо маънои луғавӣ ва вазифаҳои истилоҳии сабкро мавриди таҳлили 
васеъ қарор дода, робитаи онро бо истилоҳи услубшиносӣ муайян намояд. 
Дар фаслҳои алоҳидаи ин боб масоили мазкур ба таври муфассал шарҳу 
эзоҳ ёфтааст.

Хдмзамон, муҳимтарин вижагиҳои забони адабии порсии дарӣ, ки 
яке аз марҳилаҳои асосии ташаккулёбии забони тоҷикӣ мебошад, дар 
фасли сеюми ин боб мавриди баррасӣ қарор дода шудааст.

Боби дуюми диссертатсия «Вижагиҳои савтӣ (фонетикӣ)-и ашъори 
намояндагони сабки хуросонӣ» номгузорӣ шуда, дар асоси панҷ фаслу 
зерфасл таълиф гардидааст. Дар ин фасл масъалаҳои танавуи фонемаҳо 



дар вожаҳо, фонемаҳо дар занҷири гуфтор, ҳодисаҳои савтии 
монандшавӣ, тахфиф, коҳиш, афзоиш, ҷойивазкунӣ ва вижагиҳою мавқеи 
онҳо дар забони шеъри намояндагони сабки хуросонӣ дар асоси мисолҳои 
зиёде мавриди таҳлил қарор дода шудаанд. Докторант барои исботи 
назар ва афкори илмии худ доир ба ҳар як ҳодисаи фонетикӣ мисолҳои 
мушаххас оварда, мавқеи фонемаҳоро дар занҷираи гуфтор нишон 
додааст. Маврид ба таъкид аст, ки чунин тарзи таҳқиқ дар илми 
забоншиносии тоҷик то андозае нав буда, барои муайян кардани 
вижагиҳои забони шеър ва ҳунару истеъдоди шоирон мусоидат менамояд.

Асос ва бунёди забони шеърро вижагиҳои луғавию маъноии 
калимаҳо ташкил медиҳад. Таҳлили вижагиҳои маъноию луғавии вожаҳо 
дар асоси маводи ашъори намояндагони сабки хуросонӣ барои илми 
забоншиносии тоҷик хеле муҳим арзёбӣ мегардад, зеро бунмояи шеъри 
тоҷикӣ маҳз осори адибони ҳамин сабк ба шумор меравад. Шоирони 
давраҳои минбаъда маҳз бо такя ба забони шеъри шоирони сабки 
хуросонӣ ашъори худро офаридаанд.

Дар ин росто, X. Муртозоев ба ин масоил таваҷҷуҳи бештаре зоҳир 
карда, дар боби сеюми диссертатсия, ки «Вижагиҳои луғавиву маъноии 
ашъори намояндагони сабки хуросонӣ» ном дорад, муҳимтарин 
масъалаҳои луғавию маъноиро аз қабили бунёди вожагони ашъори 
намояндагони сабки хуросонӣ, вожаҳои аслии тоҷикӣ, портӣ, суғдӣ, 
мавқеи вомвожаҳои арабӣ, юнонӣ, ҳиндӣ, туркӣ, мавқеи категорияҳои 
луғавӣ - муродифот, мутазод, ҳамгунҳо ва калимаҳои сермаъноро ба 
таври васеъ бо овардани мисолҳои зиёд ва шарҳу тавзеҳи онҳо таҳлилу 
таҳқиқ карда, саҳми намояндагони сабки хуросониро дар рушду инкишоф 
ва ташаккулёбии забони адабии порсии дарӣ нишон додааст.

Диссертант кӯшиш кардааст, ки ашъори 77 нафар намояндаи сабки 
хуросониро дар бобҳои алоҳидаи кори илмии худ шарҳу эзоҳ бидиҳад ва 
мақому манзалат онҳоро дар ифодаи маъно, ҳунари шоирӣ ва йстифодаи 
вожаҳову саҳми онҳоро дар рушд ва мондагории забони тоҷикӣ нишон 
бидиҳад.

Дар тамоми бобу фаслҳои диссертатсия зимни баррасӣ муҳаққиқ 
саҳми фардии худро нишон дода, дар асоси назару афкори олимони 
гуногун мавқеъ ва назари шахсии худро иброз намудааст.

Дар хулоса диссертант аз раванди таҳлил ва таҳқиқи кори илмии худ 
натиҷагирӣ карда, дар 13 банд назари худро доир ба кори анҷомдодааш 
баён кардааст.

Автореферати диссертатсия тибқи талабот таҳия гардида, фишурдаи 
кори таҳқиқотии мазкурро инъикос кардааст.



Мақолаҳои нашрнамудаи X. Муртозоев мавзуи асосии кори 
диссертатсинии мазкурро фаро гирифта, дар нашрияҳои илмии 
тақризшавандаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ 
расидаанд.

Дар маҷмуъ, Муртозоев Холмурод Ризоқулович дар давоми таҳсил 
дар докторантураи доктори фалсафа (Р11В)-и кафедраи таърихи забон ва 
типологияи ДМТ масъулияти баланд нишон дода, ҳам дар таҳсил ва ҳам 
дар таҳқиқи кори илмӣ ҳамчун муҳаққиқи ҷӯяндаву навовар муносибат 
карда, дар омода кардани диссертатсия худро ба ҳайси муҳаққиқи ҷавони 
ба илму таҳқиқ шавқу рағбати беандозадошта муаррифӣ кард. Бо 
мушовири илмии худ пайваста дар иртибот буд. Дар баробари таҳияи 
кори диссертатсионӣ дар маҳфил ва ҳамоишҳои илмии сатҳҳои гуногун 
иштирок ва суханронӣ кардааст.

у Диссертатсияи Муртозоев Холмурод Ризоқулович дар мавзуи 
«Вижагиҳои савтӣ ва лексикӣ-семантикии ашъори намояндагони сабки 
хуросонии адабиёти тоҷику форс» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори 
фалсафа (РИП) - доктор аз руйи ихтисоси 60020500 Филология 
(60020502- Забони тоҷикӣ) кори илмии баанҷомрасида буда, арзиши 
баланди илмию назариявӣ дорад ва ба талаботи муқаррарнамудаи КОА- 
и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, муҳаққиқ барои 
дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (РИО) - доктор аз руйи ихтисоси 
60020500 Филология (60020502- Забони тоҷикӣ) муносиб аст.

Доктори илмҳои филология, 
профессори кафедраи таърихи 
забон ва типологияи Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон Л Саломиён
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