
онишгоҳи миллии

н, профессор

^Тасдиқ мекунам»

2022

ХУЛОСАИ ШУРОИ ОЛИМОНИ ФАКУЛТЕТИ ФИЛОЛОГИЯИ

донишгоҳи миллии тоҷикистон

‘Диссертатсияи Муртозоев Холмурод Ризоқулович «Вижагиҳои 

савтӣ ва лексикӣ-семантикии ашъори намояндагони сабки хуросонии 

адабиёти тоҷику форс» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа 

(РЬЭ - доктор аз рӯйи ихтисос, аз рӯйи ихтисоси 60020500 - Филология 

(60020502-Забони тоҷикӣ) мебошад. Диссертатсия дар кафедраи таърихи 

забон ва типологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон анҷом дода шудааст.

Мушовири илмӣ: Саломиён Муҳаммаддовуд Қаюм - доктори илми 

филология, профессори кафедраи таърихи забон ва типологияи ДМТ.

Диссертатсияи мазкур дар ҷаласаи муштараки кафедраҳои таърихи 

забону типология ва забони адабии муосири тоҷикӣ, забони тоҷикӣ ва 

усули таълими забону адабиёти тоҷик, баррасӣ ва муҳокима гардида, аз 

таърихи 20.11.2021, қарори №4 ба ҳимоя тавсия шудааст.

Шурои олимони факултети филология диссертатсияи Муртозоев 

Холмурод Ризоқулович «Вижагиҳои савтӣ ва лексикӣ-семантикии ашъори 

намояндагони сабки хуросонии адабиёти тоҷику форс» бо ширкати 

муқарризон - доктори илми филология, профессор Гадоев Нурхон ва 

номзади илми филология, дотсент Ҳайдаров Муҳаммадёр 

Маҳмадумарович баррасӣ ва муҳокима намуданд. Аввалан профессор 

Гадоев Н. баромад намуда, қайд намуданд, ки мавзуи интихобшуда 

актуалӣ ва ҷавобгӯйи талаботи замон мебошад, зеро дар мавзуи мазкур 

вижагиҳои савтӣ, лексикӣ-семантикии ашъори намояндагони сабки 

хуросонй таҳқиқу баррасӣ гардида, андешаҳои судманд баён гардидааст.



Муҳаққиқ таъкид доштанд, ки таҳқиқи ин мавзуъ дар ҳалли масъалаҳои 

забони шурои сабки хуросонӣ аз нигоҳи савтӣ, маъноӣ ва услубӣ маводи 

муфид дода метавонад.

Рисолаи мавриди назар, ки аз ҷониби докторант Муртозоев X. анҷом 

ёфтааст, ба мавзуи хеле муҳим ва таҳқиқношуда - вижагиҳои савтӣ ва 

лексикӣ-семантикии ашъори намояндагони сабки хуросонии адабиёти 

тоҷику форс бахшида шудааст. Муаллифи рисола дар доираи се боб ва нӯҳ 

фасл мавзуи интихобшударо ҷамъбаст намудааст. Дар бобҳои рисола ӯ 

ҷиҳатҳои савтӣ, маъноӣ ва услубии забони ашъори намояндагони сабки 

хуросониро мавриди таҳлил қарор дода, такя ба назарияҳои навтарини 

илми забоншиносӣ вобаста ба мавзуи тадқиқигардида мавқеи илмии худро 

муайян намудааст.

Бо вуҷуди ин, дар рисолаи тақризшаванда дар баробари комёбию 

муваффақиятҳои фаровони илмӣ баъзе камбудиҳо ба назар мерасанд, ки 

зикри онҳо барои беҳцошти сифати рисола дар мавриди корҳои минбаъда 

ва чопи рисола аз манфиат холӣ нест:

1. Дар саҳифаи 7 нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда ба 

таҳрир ниёз дорад. Дар саҳифаи 19 тавзеҳи услубшиносӣ пурра набуда, 

такмил мехоҳад.

2. Калимаи “дағал” бо вожаҳои “бад” ва “палид” муродиф намешавад.

3. Агар роҷеъ ба фарқияти калимаҳои сермаъно аз омонимҳо 

маълумоте меовард, хеле хуб буд.

4. Дар саҳифаи 80 дар байти Майсарии Ҳаким:

Нахустинаш хирад, к-у ҳаст моя,

Дувум дониш к-аз ӯ ёбад моя.

калимаи нахустин шумора нест.

5. Ҳамчунин, дар баъзе саҳифаҳо хатоҳои имлоӣ ва услубӣ дучор 

меоянд.

Номзади илми филология, дотсент М. Ҳайдаров баромад намуда, кайд 

намуданд, ки диссертатсияи X. Муртозоевро метавон як дастоварди хуб 

номид, зеро муҳаққиқ таҳқиқоти савтӣ, маъноӣ ва услубии маводи забонии 

намояндагони сабки хуросониро мушикофона таҳқиқ намуда, ба 



натиҷаҳои дилхоҳ ноил гардидааст. Мавзуи интихобгардида ҷолиби 

диққат буда, дар таҳқиқоти минбаъдаи қисматҳои забон: фонетикаи 

таърихӣ, вожашиносии таърихӣ ва услубшиносӣ ёрӣ мерасонад. Дар 

хулоса натиҷаҳои ба дастомадаро бо бандҳои алоҳидаи рақамгузорӣ ифода 

намудааст, ки ин қимати илмии рисоларо боз ҳам афзун мегардонад.

Бо вуҷуди дастовардҳои зиёди илмӣ рисола аз баъзе камбудиву 

нуқсонҳо холӣ нест, ки барои беҳтар гардидани сифати кор зикри баъзеи 

онҳоро зарур медонем:

1. Ба назари мо, фасли аввали боби якуми рисола, ки “Маънои луғавӣ 

ва истилоҳии сабки адабӣ” ном дорад, ба таҳқиқоти забонӣ ягон 

алоқамандие надорад ва дар он ягон навгоние дида намешавад. Он ба илми 

адабиётшиносӣ тааллуқ дошта, чи маъно доштани сабкро ҳамагон 

медонанд ва доир ба сабки хуросонӣ маълумот доранд. Беҳтар мебуд, ки 

муаллиф ин фаслро ихтисор карда, ба ҷойи он дигар ҷанбаҳои ба илми 

забоншиносӣ алоқамандро баррасӣ мекард.

2. Қисмати 2.2.2., ки “Ҳодисаи тахфиф дар осори намояндагони сабки 

хуросонӣ” ном дорад, ҳангоми таҳлили вожаи тирмоҳ ҳодисаи савтии 

тахфиф ба ҳодисаи савтии афзоиш омехта шудааст. Муаллифи кор 

менависад, ки “... асли он тирмоҳ буда, дар забони адабии тоҷикии имрӯза 

дар шакли тирамоҳ мехонему менависем”. Аз ин навишта бармеояд, ки 

калимаи тирмоҳ имрӯз ба ҳодисаи афзоиш дучор гардида, дар шакли 

тирамоҳ истифода мегардад.

3. Калимаҳои ба монанди рӯй, обрӯй, ёвагӯй, бишӯй ва даҳҳои дигарро 

муаллиф ба ҳодисаи афзоиш нисбат медиҳад, ки онҳо ба ҳодисаи тахфиф 

тааллуқ доранд. Ин нукта дар саҳифаи 44-уми китоби “Забони адабии 

муосири тоҷик”-и профессор Маҷидов Ҳ. низ махсус қайд шудааст.

4. Дар фасли дуюми боби сеюм, ки “Категорияҳои луғавӣ дар забони 

ашъори намояндагони сабки хуросонӣ” ном дорад, таркибҳои ба монанди 

замон то замон ба лаҳза ба лаҳза, килҷ бар килҷ - печ дар печ ҳамчун 

муродифоти луғавӣ оварда шудаанд, ки ба ҳақиқат созгор нест.



5. Байни бобҳои диссертатсия таносуб дида намешавад. Масалан, боби 

якум дар ҳаҷми 30 саҳифа, боби дуюм 38 саҳифа, вале боби сеюм 104 

саҳифа.

Ҳамин тариқ, вобаста ба баромади муқарризон - доктори илми 

филология, профессор Гадоев Нурхон ва номзади илми филология, дотсент 

Ҳайдаров Муҳаммадёр Шурои олимони факултети филология нисбат ба 

бурду бохти илмии диссертатсияи Муртозоев X. ба чунин хулоса омад:

Диссертатсия ба мавзуи хеле муҳим ва таҳқиқношудаи илми 

забоншиносӣ бахшида шудааст. Воқеан, муҳаққиқ возеҳу бамаврид таъкид 

мукунад, ки осори сабки хуросонӣ намунаи боризи раванди ташаккули 

забони форсии нав буда, бинобар хазинаи бузург ва ганҷинаи пурбаҳо 

будани осори давраи аввали сабки хуросонӣ, ба вижа ашъори ҳамасрони 

Рӯдакӣ, ҳама он таҳқиқот барои пурра кушода додани вижагиҳои забонии 

осори мазкур кифоят намекунанд.

Аз ин рӯ пажӯҳиши ҳамаҷонибаи забони осори марҳилаи ташаккули 

забони форсӣ сурату низоми забонро дар ин марҳила возеҳу рушан 

месозад. Таҳқиқи вижагиҳои овоӣ ва луғавиву маъноии осори сабки 

хуросонӣ имкон медиҳад умумият ва тафовути шеваи нигориши сабки 

мазкур бо сабкҳои дигар муйян шавад.

Диссертант барои ба мақсаду ҳадафҳои худ ноил шудан ҳаллу фасли 

вазифаҳои зеринро муҳим мешуморад:

Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ. Мақсади кори таҳқиқии фавқ аз 

таҳлили забонии ашъори намояндагони сабки хуросонӣ иборат аст ва 

ҳалли вазифаҳои зерин муҳим шуморида шуд:

- таърифу тавзеҳи маънои луғавӣ ва истилоҳии сабки адабӣ;

- баррасии заминаҳои бунёдии адабию лингвистии сабки хуросонӣ дар 

асоси таҳлили нахустин байту шеърпораҳои забони нави форсии тоҷикӣ;

- таҳлилу баррасии вижагиҳои овоии фонемаҳо дар занҷираи гуфтор;

- муайян кардани вожаҳои аслии тоҷикй дар осори мавриди назар;

- таҳлили муқоисавӣ-таърихии вожаҳои эронӣ - вожаҳои портиву суғдӣ;

- ҷойгоҳи вомвожаҳои арабӣ, юнонӣ, ҳиндӣ ва туркӣ дар ашъори 

намояндагони сабки хуросонӣ;



- таҳлили категорияҳои луғавӣ ва тобишҳои маъноии вожагон дар забони 

ашъори намояндагони сабки хуросонӣ;

Зимни тадқиқи диссертатсия пажӯҳишу тадқиқоти забоншиносони 

ватанию хориҷӣ, ба монанди В. В. Виноградов, В. С. Расторгуева, Ю. А. 

Рубинчик, Д. Саймиддинов, Ҳ. Маҷидов, 3. Мухторӣ, Т. Н. Хаскашев, М. 

Файзов, М. Саломов, У. Саъдуллоев ва дигарон истифода шудаанд.

Навгонии илмии диссертатсия аз он иборат аст, ки бори аввал дар 

забоншиносии тоҷик, ба таври густурда ва мушаххас вижагиҳои забонии 

ашъори шоирони давраи аввали сабки хуросонӣ мавриди баррасии илмӣ 

қарор мегирад. Ҳарчанд таҳқиқоте, ки зикр кардем, оид ба баъзе 

вижагиҳои сабки хуросонӣ анҷом пазируфта бошад ҳам, таҳқиқи мазкур бо 

вижагшҳои хоси худ - таҳлили забонии шеъри тоҷикӣ аз нахустин 

заминаҳои пайдоиши он ва осори фолклорӣ то ба осори шоирони давраи 

Тоҳириён ва Саффориён ва баъд Сомониён - ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ ба 

таври хронологӣ таҳқиқ карда мешаванд, ки аз пажӯҳишҳои қаблй куллан 

фарқ мекунад. Дар диссертатсия аввалин сурудаҳои мардумӣ, ки заминаи 

бунёдии адабию забонии сабки хуросонӣ мебошанд, аз қабили суруди 

оташкадаи Каркуй, шеъри балхиён, суруди мардуми Бухоро ва аз он ҳам 

пештар, байте, ки ба Баҳроми Гӯри Сосонӣ нисбат медиҳанд, аз ҷиҳати 

забонӣ баррасӣ шудаанд. Ғайр аз ин ба таври алоҳида ва дақиқу илмӣ 

бунёди вожагонии осори адибони сабки хуросонӣ муайян шудаанд. Аз 

ҷумла калимаҳои аслан тоҷикӣ дар асоси решашинохтии онҳо, мавқеи 

вомвожаҳои юнонӣ, ҳиндӣ ва туркӣ дар ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ дар 

асоси фарҳангҳои боэътимод ва таҳқиқоти арзишманди этимологӣ бори 

нахуст ба усули муқоисавӣ-таърихӣ баррасӣ мешаванд.

Аҳамияти назариявӣ ва илмию амалии тадқиқот. Пажӯҳиши мазкур 

собит месозад, ки вижагиҳои забонии ашъори намояндагони сабки 

хуросонӣ ба услуби имрӯзаи забони адабӣ ва гуфтугӯии тоҷикӣ монандӣ 

дошта, асолати худро маҳз дар забони имрӯзаи тоҷикӣ, ки забони давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аст, бо ҳамон покизагй нигоҳ дошта, идома додааст, 

ки зиёда аз ҳазор сол пеш дар замони Рӯдакӣ ва ҳамасронаш дошта буд. 

Ҳамгуниҳои забони порсии дарӣ бо забони муосири тоҷикӣ дар вижагиҳо 



ва ҳодисаҳои фонетикӣ дар занҷираи гуфтор, дар маънои луғавиву 

семанитикии вожагон ҷой доранд. Тафовут дар таркиби луғавии осори 

адабии марҳилаи аввали инкишофи забон аз забони муосир мушоҳида шуд.

Натиҷагириҳо аз ин тадқиқот дар илми забоншиносии имрӯзаи тоҷикӣ 

ва барои таълими фанҳои ихтисоси филологӣ, хусусан, сабкшиносӣ, 

услубшиносй, вожашиносӣ, маъношиносӣ (лексикология), луғатнигорӣ, 

таълифи фарҳангҳои осори шоирон ва таълифи дастуру воситаҳои таълимӣ 

ва китобҳои дарсӣ маводи муфиде дода метавонад. Ҳамчунин, фаслҳои 

алоҳидаи ин таҳқиқ ба сифати фанни курс ва семинари ихтисос дар 

факултетҳои филологии таҳсилоти олӣ метавонад мавриди таҳлилу тадрис 

қарор бигиранд

Муаллиф масъалаҳои зеринро барои ҳимоя пешниҳод кардааст:

- аз баррасии маънои луғавии сабки адабӣ ва хусусиятҳои истилоҳии он 

ва пайдоиши нахустин истиллоҳҳои мансуб ба сабкшиносӣ маълум шуд, 

ки заминаҳои ин фан дар асрҳои миёна вуҷуд доштанд, аммо ҳамчун илм 

сабкшиносӣ собиқаи қадима надорад;

- таҳқиқи заминаҳои бунёдии забони адабии порсии дарӣ - тоҷикӣ дар 

замони рушди сабки хуросонӣ нишон дод, ки таркиби луғавии забони 

порсии дарӣ, асосан, аз калимаҳои худӣ иборат буда, шоирон бо он шеър 

эҷод мекардаанд. Ин забон бар пояи забони форсии миёна бунёд ёфта, аз 

забонҳои давраи миёнаи эронӣ, ки дар ҳавзаи Мовароуннаҳру Хуросон 

буданд, таркиби луғавиашро ғанӣ гардонидааст;

- баррасии вижагиҳои овоии ашъори намояндагони сабки хуросонӣ 

нишон дод, ки дар ин давра ҳанӯз золи аҷамӣ дар истеъмол буда, 

афзоиши алиф дар аввалу охири вожаҳо бештар дида мешавад, ки ин аз 

вижагиҳои савтӣ ва лексикии забони адабии тоҷикии асрҳои 1Х-Х 

маҳсуб меёбад, инчунин ҳодисаҳои фонетикӣ - монандшавӣ, тахфиф, 

коҳиш, афзоиш ва ҷойивазкунии фонемаҳо дар занҷираи гуфтор ҷой 

доранд;

- муайян карда шуд, ки мавқеи вожаҳои қадимаи эронӣ - вожаҳои портӣ 

ва суғдӣ дар ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ назаррас буда, боиси ғановати 



забон дар марҳилаи мазкур ва воситаи пуробурангии шеъри шоирон 

гардидаанд;

- корбурди вомвожаҳои арабӣ нисбат ба адвори баъдӣ камтар буда, 

вожагони иқтибосӣ аз забонҳои юнонӣ, ҳиндӣ ва туркӣ низ дар ашъори 

ҳамасрони Рӯдакӣ ҷой доранд;

- категорияҳои луғавӣ - муродифот, мутазод ва омонимҳо дар эҷоди 

осори сабки хуросонӣ нақши босазое гузошта, адибон онҳоро бо 

маҳорати хос истифода бурдаанд;

- маҳорати адабии намояндагони сабки хуросонӣ дар истифодаи 

вожагон бо тобишҳои гуногуни маъноӣ, маъниофаринӣ, шеваи баёни 

андешаву тахайюлу эҳсосот ошкор шуд ва заминаи корбурди минбаъдаи 

вожагони сермаъно гардид;

Муҳтавои мавзӯи диссертатсия дар 4 мақолаи илмӣ, ки дар 

маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти ҶТ ба табъ расидаанд, инъикос ёфтааст:

[1М]. Муртозоев, X. Вижагиҳои ифодаи хушоҳангӣ дар ашъори 

шоирони сабки хуросонӣ / X. Муртозоев // Паёми ДМТ, № 1. - Душанбе, 

2020.-С. 184-188.

[2М]. Муртозоев, X. Ҷанбаҳои луғавию услубии мутазод (антоним)- ҳо 

дар осори шоирони сабки хуросонӣ / X. Муртозоев // Паёми ДДБ. - 

Бохтар, 2020 № 1-4 [80].-С.70-73.

[ЗМ]. Муртозоев, X. Таҳлили баъзе вомвожаҳои юнонӣ дар осори 

намояндагони сабки хуросонӣ / X. Муртозоев // Паёми Донишкадаи 

забонҳо. -Душанбе, 2021 № 3 [43].-С.59-66.

[4М]. Муртозоев, X. Таҳлили баъзе вожаҳои ҳиндӣ, оромӣ ва суриёнӣ 

дар осори шоирони сабки хуросонӣ / X. Муртозоев // Суханшиносӣ 

(маҷаллаи илмӣ), Душанбе. -2021, №4. С. 114-120.

Автореферати диссертатсия ва мақолаҳои ба табъ расонидаи 

муҳаққиқ муҳтавои диссертатсияро комилан инъикос менамоянд.

Вобаста ба дастовардҳои зикршуда, Шурои олимони факултети 

филология бо қарори №8, аз таърихи 29.03.2022 диссертатсияи Муртозоев 

Холмурод Ризоқулович дар мавзуи «Вижагиҳои савтй ва лексикӣ- 



семантикии ашъори намояндагони сабки хуросонии адабиёти тоҷику форс»- 

ро кори муҳиму арзишманд арзёбӣ намуда, онро комилан анҷомёфта 

меҳисобад. Диссертатсия ба талаботи корҳои илмӣ ҷавобгӯ буда, онро 

метавон ба баррасии Шурои диссертатсионии 6Э.КОА-021 барои дарёфти 

дараҷаи илмии доктори фалсафа (РЬО - доктор аз рӯйи ихтисос, аз рӯйи 

ихтисоси 60020500 - Филология (60020502 - забони тоҷикӣ) тавсия намуд.

Иштирок доштанд: 22 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» - 22 нафар, 

«зид» - нест, «бетараф» - нест. Суратмаҷлиси №8, аз 29-уми марти соли 2022.

Раиси Шурои олимон:
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