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донишгоҳи миллии тоҷикистон
Диссертатсияи Муртозоев Холмурод Ризоқулович “Вижагиҳои 

савтй ва луғавиву маъноии ашъори намояндагони сабки хуросонӣ” барои 

дарёфти дараҷаи доктор (РИО) доктор аз рӯйи ихтисоси 60020500 - 

«Филология» дар кафедраи таърихи забон ва типологияи Донишгоҳи 

милии Тоҷикистон анҷом шудааст.

Дар давраи омода кардани диссертатсия аз 01.11.2018 то 

31.08.2021 муҳаққиқ Муртозоев Холмурод Ризоқулович докторанти 

доктори фалсафа (РЬЭ) аз рӯйи ихтисоси 6В020500 - «Филология» дар 

кафедраи таърихи забон ва типологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

буданд.

Соли 2015 зинаи магистратураи Донишгоҳи давлатии Самарқандро 

аз рӯйи ихтисоси лингвист (забони тоҷикӣ) хатм кардааст.

Имтиҳони комплексии доктори фалсафа (РйВ) аз рӯйи ихтисоси 

6В020500 - «Филология» дар кафедраи таърихи забон ва типология дар 

санаи 7.06.2021 супорид.

Роҳбари илмӣ - Саломиён Муҳаммаддовуд Қаюм доктори илмҳои 

филологӣ, профессори кафедраи таърихи забон ва типологияи 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

Муҳокимаи диссертатсия чунин натиҷагирӣ шуд:
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Аҳамияти мавзӯи таҳқиқ аз он иборат аст, ки сабки хуросонӣ 

мухтасоти форсии куҳанро дорад ва дар он луғоти матрук аз форсии 

миёна ва вожагоне аз забонҳои эронии куҳан боқӣ мондааст ва дар он 

такрору кӯтоҳбаёнй ба назар мерасад ва орй аз истилоҳоти илмиву динй 

аст. Осори сабки хуросонӣ намунаи марҳилаи нави забони форсии нав - 

марҳилаи ташаккул мебошад.

Аз ин рӯ, пажӯҳиши ҳамаҷонибаи забони осори марҳилаи 

ташаккули забони форсӣ иқдоми муҳим ва саривақтист, зеро сурату 

низоми забонро дар ин марҳила возеҳу рушан месозад ва таҳқиқи 

вижагиҳои овой ва луғавиву маъноии осори сабки хуросонӣ имкон 

медиҳад умумият ва тафовути шеваи нигориши сабки мазкур бо сабкҳои 

дигар муайян шавад.

Навгониҳои илмии таҳқиқ аз он иборат аст, ки дар забоншиносии 

тоҷик, ба таври густурда ва мушаххас вижагиҳои забонии ашъори 

шоирони давраи аввали сабки хуросонӣ мавриди баррасии илмӣ қарор 

мегирад. Диссертатсияи Муртозоев Х.Р. пажӯҳиш дар атрофи 

вижагиҳои забонии шеъри тоҷикӣ аз нахустин заминаҳои пайдоиши он 

ва осори фолклорй то ба осори шоирони давраи Тоҳириён ва Саффориён 

ва баъд Сомониён - ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ ба таври хронологӣ 

мебошад ва аз пажӯҳишҳои қаблан дар илми забоншиносй анҷомшуда 

фарқ мекунад. Дар диссертатсия баромади вожаҳои осори адибони 

сабки хуросонӣ муайян шудаанд.

Моҳияти илмӣ-назариявии таҳқиқ дар он аст, ки вижагиҳои 

забонии ашъори намояндагони сабки хуросонӣ нишон доданд, ки 

асолати забони тоҷикӣ имрӯз ҳам бо тағийроте начандон бузург дар 

сатҳи луғавй нигоҳ дошта шуда, масири инкишофи худро идома 

медиҳад. Ҳамгуниҳои забони порсии дарӣ бо забони муосири тоҷикӣ 

дар вижагиҳо ва ҳодисаҳои фонетикӣ дар занҷираи гуфтор, дар маънои 

луғавиву семанитикии вожагон ҷой доранд.

2



Моҳияти амалии таҳқиқ дар истифодаи маводи пажӯҳишии мазкур 

барои таълими фанҳои ихтисоси филологӣ, хусусан, сабкшиносӣ, 

услубшиносӣ, вожашиносӣ, маъношиносӣ, луғатнигорӣ, таълифи 

фарҳангҳои осори шоирон ва таълифи дастуру воситаҳои таълимӣ ва 

китобҳои дарсӣ мебошад. Ҳамчунин, фаслҳои алоҳидаи ин таҳқиқ ба 

сифати фанни курс ва семинари ихтисос дар фаултетҳои филологии 

таҳсилоти олӣ метавонад мавриди таҳлилу тадрис қарор бигиранд.

Автореферат муҳтавои асосии диссертатсияро фаро гирифтааст. 

Мундариҷаи асосии диссертатсияи Муртозоев Холмурод Ризоқулович дар 

4 мақолаи чопнамудаи муаллиф дар маҷаллаҳои таъйиднамудаи 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон инъикос ёфтааст, ки рӯйхати онҳо дар зер оварда мешавад:

[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 ДЗ, №3 - 

Душанбе, 2021.-С. 113-116.

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

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

[маҷаллаи илмй], Душанбе. -2021, №4. С. 114-120.

Кафедраи таърихи забон ва типологйяи ДМТ диссертатсияи Муртозоев 

Холмурод Ризоқуловичро дар мавзӯи “Вижагиҳои савтй ва луғавиву 

маъноии ашъори намояндагони сабки хуросонӣ” кори анҷомёфтаи илмй 

ва муҳимму зарурй меҳисобад, ки дар сатҳи баланди илмию таҳқиқотӣ 

таълиф шуда, ба ҳамаи талаботҳои кори диссертатсионӣ ҷавобгӯ аст. Аз ин рӯ, 
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диссертатсияи мазкурро барои дифоъ ва дарёфти дараҷаи доктор (РЪВ) 

доктор аз рӯйи ихтисоси 60020500 - «Филология» тавсия менамояд.

Хулоса дар ҷаласаи кафедраи таърихи забон ва типологияи 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон қабул гардид.

Иштирок дошт: 14 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» -14 нафар, 

«зид» - нест, «бетараф» - нест, қарори № 4 аз 20.11.2021.

Мудири кафедраи таърихи

забон ва типология, доктори /

илмҳои филологӣ, профессор У у Ф. X. Шарипова

Котиби илмй, ассистент А.Б. Ҷобиров

Тасдиқ мекунам:

Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои м: 
«^» «/£ » соли «2021»

'авқиев Э.
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