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комиссияи экспертии шурои диссертатсионии бИ.КОА-021-и назди 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба диссертатсияи Муртозоев 

Холмурод Ризоқулович дар мавзуи “Вижагиҳои савтӣ ва лексикӣ - 

семантикии ашъори намояндагони сабки хуросонии адабиёти тоҷику 

форс” барои дарёфти дараҷаи доктори фалсафа (РЬБ) - доктор аз рӯйи 

ихтисос, аз рӯйи ихтисоси 60020500 Филология (60020502 - Забони 

тоҷикӣ)

Диссертатсияи Муртозоев Холмурод Ризоқулович ба таҳқиқи забони 

осори назмии сабки хуросонии адабиёти тоҷику форс (дар асоси маводи 

ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ, аз ҷумла Шаҳиди Балхӣ, Робиаи Балхӣ, 

Абӯшакури Балхӣ ва дигарон бахшида шудааст. Воқеан, муҳаққиқ дар 

муқаддима возеҳу бамаврид таъкид мекунад, сабки хуросонӣ сабкест, ки аз 

сароғози адаби форсӣ то асрҳои Х1-ХП идома дошт ва аз сабаби он ки 

нахустин шоирони порсигӯй аз Хуросони бузург зуҳур кардаанд, тарзи баёну 

эҷоди онҳоро сабки хуросонӣ гуфтаанд. Сабки хуросонӣ мухтасоти форсии 

куҳанро дорад, зеро дар он луғоти матрук аз форсии миёна ва вожагоне аз 

забонҳои эронии куҳан боқӣ мондааст ва дар он такрору кӯтоҳбаёнӣ ба назар 

мерасад ва орӣ аз истилоҳоти илмиву динӣ аст. Инчунин луғоти арабӣ дар 

осори ин сабк корбурди камтар дошт. Сабки хуросонӣ аз сабкҳои баъдӣ 

тафовути зиёд дошт, зеро намояндагони ин сабк шеър ба забони модарӣ эҷод 

мекарданд ва бархилофи шоирони адвори баъдӣ забони форсиро аз рӯйи 

осори адабӣ наомӯхта буданд, аз ин рӯ забони осори онҳо табии ва содаву 

равон аст.

Таҳқиқи анҷомдодаи унвонҷӯ аз ҷиҳати илмӣ арзишманд буда, аввалин 

маротиба “Вижагиҳои савтӣ ва лексикӣ - семантикии ашъори намояндагони 

сабки хуросонии адабиёти тоҷику форс” ба таври возеҳ ва хеле муфассал 

таҳлил карда шудаанд. Дар диссертатсия мавзуе мавриди таҳқиқ қарор дода 

шудааст, ки ба рушди забоншиносӣ ва қисматҳои дохилии он савтиёт, 
1



маъношиносӣ, услубшиносӣ ва муносибати услубшиносӣ бо сабкшиносӣ 

маводи муфид дода метавонад.

Навгониҳои таҳқиқ, пеш аз ҳама, бо вижагиҳои хоси худ - таҳлили 

забонии шеъри тоҷикӣ аз нахустин заминаҳои пайдоиши он ва осори 

фолклорӣ то ба осори шоирони давраи Тоҳириён, Саффориён ва баъд 

Сомониён - ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ ба таври хронологӣ таҳқиқ шудааст, 

ки аз пажӯҳишҳои қаблӣ куллан фарқ мекунад. Диссертант аввалин 

сурудаҳои мардумӣ, ки бо забони порсии иав суруда шудаанд, таҳлил 

намуда, онҳоро нахустин порчашеърҳои заминаи адабию забонии сабки 

хуросонӣ гуфтааст, ки қобили қабул мебошад. Ғайр аз ин, ба таври алоҳида 

ва дақиқу илмӣ ва такя бо чандин фарҳангҳои боэътимоди тафсирӣ ва 

решашиносӣ намуда, бунёди вожагони осори адибони сабки хуросониро 

таҳқиқ намудааст. 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 

шудаанд.

Диссертатсия ба талаботи банди 31-33-и Тартиби додани дараҷаҳои 

илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 

2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад. Диссертатсия аз 

тарафи муаллиф мустақилона навишта шуда, дорои мазмун ва мантиқи 

ягонаи дохилӣ мебошад. Натиҷа ва нуктаҳои илмии барои ҳимоя 

пешниҳодшуда саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳанд.

Мавзуъ ва мазмуни таҳқиқи диссертатсионӣ бо шиносномаи 

диссертатсия барои дарёфти дараҷаи доктори фалсафа (РИО) - доктор аз рӯйи 

ихтисос, аз рӯйи ихтисоси 60020500 Филология (60020502 - Забони тоҷикӣ) 

мувофиқ мебошад.

Натиҷаҳои асосӣ, хулосаҳои таҳқиқ ва тавсияҳои муаллиф дар 7 

мақола, ки аз онҳо 4 мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
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табъ расидаанд, инъикос ёфта, бо мазмун ва мавзуи диссертатсия бевосита 

алоқаманд мебошанд. Автореферати диссертатсия ва мақолаҳои нашркардаи 

унвонҷӯ фарогири мазмуну муҳтавои диссертатсия мебошанд. Мақолаҳои 

илмии интишорёфтаи муаллиф ва теъдоди маводи чопшуда ба талаботи 

бандҳои 34 ва 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ мувофиқат менамоянд.

Дар диссертатсияи Муртозоев Холмурод Ризоқулович истифодаи 

мавод бидуни ишора ба муаллиф ё маъҳаз ба назар намерасад. Ин аз риоя 

шудани банди 37-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ гувоҳӣ медиҳад.

Дар хулосаи диссертатсия дастовардҳои таҳқиқ ва моҳияти масъалаҳои 

меҳварӣ зикр ёфта, дурнамои мавзуи кори диссертатсионӣ таъйин шудааст. 

Аҳаммияти таҳқиқ, навгониҳои илмии диссертатсия ва арзиши амалии онро 

ба назар гирифта, комиссияи экспертӣ ба чунин хулоса омад, ки 

диссертатсияи барои дарёфти дараҷаи доктори фалсафа (РИО) - доктор аз 

рӯйи ихтисос, аз рӯйи ихтисоси 60020500 Филология (60020502 - Забони 

тоҷикӣ)-и Муртозоев Холмурод Ризоқулович дар мавзуи “Вижагиҳои савтӣ 

ва лексикӣ-семантикии ашъори намояндагони сабки хуросонии адабиёти 

тоҷику форс” кори таҳқиқии анҷомёфта буда, ба талаботи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад ва 

онро барои дарёфти дараҷаи доктори фалсафа (РИО) - доктор аз рӯйи 

ихтисос, аз рӯйи ихтисоси 60020500 Филология (60020502 - Забони тоҷикӣ) 

ба ҳимоя пешниҳод кардан мумкин аст.

Комиссияи экспертӣ дар асоси банди 60-и Тартиби додани дараҷаҳои 

илмӣ пешниҳод менамояд:

1. Диссертатсияи Муртозоев Холмурод Ризоқулович дар мавзуи 
“Вижагиҳои савтӣ ва лексикӣ-семантикии ашъори намояндагони сабки 
хуросонии адабиёти тоҷику форс” барои дарёфти дараҷаи доктори фалсафа 
(РИО) - доктор аз рӯйи ихтисос, аз рӯйи ихтисоси 60020500 Филология 
(60020502 - Забони тоҷикӣ) дар ҷаласаи шурои диссертатсионии 6О.КОА- 
021-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон тариқи овоздиҳии ошкоро ба 
ҳимоя қабул карда шавад.

2. Комиссияи экспертӣ муҳаққиқони зеринро, ки корҳои илмӣ- 
таҳқиқиашон ба ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ мувофиқат доранд, ба 
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ҳайси муқарризони расмӣ пешниҳод менамояд:
- Қосимов Олимҷон Ҳабибович - доктори илми филология, 

профессор, мудири кафедраи забони тоҷикии МДТ “Донишгоҳи давлатии 
тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино;

- Амлоев Аминҷон Ятимович - номзади илми филология, муаллими 
калони кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи славянии Россия ва 
Тоҷикистон.

3. Ба сифати муассисаи пешбар Донишкадаи давлатии забонҳои 
Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода пешниҳод мешавад.

4. Барои гузоштани эълони ҳимоя, матни диссертатсия ва автореферати 
он дар сомонаҳои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад.

5. Барои чопи автореферат ба ҳуқуқи дастнавис ва ирсол гардидани он 
ба суроғаҳои таъйиншуда иҷозат дода шавад.

Раиси комиссияи экспертӣ: 
доктори илми филология, профессор, 
узви Шурои диссертатсионӣ Мирзоева М.М.

Аъзои комиссияи экспертй: 
доктори илми филология, профе 
узви Шурои диссертатсионӣ Ҳомидов Д.Р.

Раҳмонова Н.Ш.
Доктори илми филология, пр 
узви шурои диссертатсионӣ

«14» июни соли 2022.
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