
ХУЛОСАИ 
комиссияи экспертии шурои диссертатсионии бИ.КОА-021-и назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба диссертатсияи Шодиев Рустамхон 
Азизуллоевич дар мавзуи “Пажуҳиши этнолингвистии гӯйишҳои минтақаи 
Кӯлоб” (таҳқиқи таърихӣ ва ҳамзамонӣ) барои дарёфти дараҷаи илмии 
доктори илми филология аз руйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ

Диссертатсияи Шодиев Рустамхон Азизуллоевич ба таҳқиқи 

этнолингвистикаи гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб бахшида шудааст. Дар 
заминаи таҳқиқ муайян карда мешавад, ки дар мисоли гӯйишҳои 
минтақавӣ роҳҳои ташаккул ва инкишофи низоми луғавии забонро ба 

мушоҳида гирифтан мумкин аст. Ҳамчунин мавзуи мазкур, ки дар ҳалқаи 
мавзуъҳои этнолингвистӣ қарор мегирад, барои инкишофи назарияи ҳам 
лаҳҷашиносӣ ва ҳам этнография маводи зарурӣ фароҳам оварда 

метавонад.
Агарчи дар бораи этнолингвистика дар забони тоҷикӣ асарҳои илмӣ 

эҷод шуда бошанд ҳам, таҳқиқи мукаммали мавзуъ дар забоншиносии 
тоҷик бори нахуст сурат мегирад. Бинобар ин, кори мо қадами 
аввалинест, ки холигоҳи мавҷударо пур мекунад.

Инчунин, дар диссертатсия хусусиятҳои хосси гӯйишҳои 
минтақавиро аз нуқтаи назари этнолингвистӣ муайян намуда, барои 

рушди забоншиносии муосир ва махсусан бахши назарии он дар робита 
бо алоқамандии суннатҳои мардумӣ мусоидат менамояд.

Дар диссертатсия бори аввал хусусиятҳои этнолингвистӣ, вожагонӣ- 
маъноӣ ва вожасозии вожаҳои хосси маҳаллӣ дар чорчӯби гӯйишҳои 
минтақавӣ ва муносибати онҳо ба забони тоҷикӣ муайян карда шудааст.

Навгонии илмии таҳқиқи мавриди назар пеш аз ҳама аз он иборат 

аст, ки бори аввал дар забоншиносии тоҷик гӯйишҳои минтақавӣ дар 

намунаи гӯйишҳои Кӯлоб аз лиҳози этнолингвистӣ мавриди баррасӣ 
қарор гирифтааст. Дар диссертатсия бори нахуст ҳампайвандии забону 
фарҳанги тоҷикӣ дар заминаи гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб ба таври илмӣ 

таҳқиқ шудааст.
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Илова бар ин, дар диссертатсия бори аввал оид ба вазъи забонии 
минтақаи Кӯлоб дар се давраи таърихии рушди забони тоҷикӣ, 
дигаргуниҳои таърихии номҳои ҷуғрофии ин минтақа, гурӯҳҳои мавзуӣ ва 
қолабҳои сохтории вожаҳои хосси гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб таҳқиқ 

анҷом пазируфтааст.
Ҷанбаи дигари муҳимми диссертатсия аз ин иборат аст, ки ба 

таҳқиқоти минбаъда дар заминаи этнолингвистикаи гӯйишҳои дигар 

минтақаҳои мамлакат роҳ боз мекунад.
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 

ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ мувофиқ мебошад.
Натиҷаҳои асосӣ, хулосаҳои таҳқиқ ва тавсияҳои муаллиф дар 31 

мақола, ки аз онҳо 18 мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба 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 Шодиев Рустамхон Азизуллоевич истифодаи 

мавод бидуни ишора ба муаллиф ё маъхаз 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 
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арзиши амалии онро ба назар гирифта, комиссияи экспертӣ ба чунин 

хулоса омад, ки диссертатсияи доктории Шодиев Рустамхон 

Азизуллоевич дар мавзуи “Пажуҳиши этнолингвистии гӯйишҳои 
минтақаи Кӯлоб” (таҳқиқи таърихӣ ва ҳамзамонӣ) кори таҳқиқии 
анҷомёфта буда, ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад ва онро барои 

дарёфти дараҷаи илмии доктори илми филология аз руйи ихтисоси 
10.02.01 - Забони тоҷикӣ ба ҳимоя пешниҳод кардан мумкин аст.

Комиссияи экспертӣ дар асоси банди 60-и Тартиби додани 

дараҷаҳои илмӣ пешниҳод менамояд:
1. Диссертатсияи Шодиев Рустамхон Азизуллоевич дар мавзуи 

“Пажуҳиши этнолингвистии гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб” (таҳқиқи 
таърихӣ ва ҳамзамонӣ) барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илми 
филология аз руйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ дар ҷаласаи шурои 
диссертатсионии бП.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 ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ мувофиқат 
доранд, ба ҳайси муқарризони расмӣ пешниҳод менамояд:

- Ҳасанзода Абдуҷамол
Ашраф - доктори илми филология, профессори

кафедраи забони тоҷикии МДТ-и 
“Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 
академик Бобоҷон Ғафуров”

- Офаридаев Назрӣ - доктори илми филология, профессори 
Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи 
Моёншо Назаршоев

- Алимӣ Ҷумъахон - доктори илми филология, профессор, мудири 
кафедраи забоншиносӣ ва таърихи забони 
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи 
Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ
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3. Ба сифати муассисаи пешбар Донишгоҳи давлатии омӯзгории 

Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 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 бо ҳуқуқи дастнавис ва ирсол гардидани 

он ба суроғаҳои таъйиншуда иҷозат дода шавад.

Раиси комиссияи экспертӣ: л
доктори илми филология, профессор, 1 г .7
узви шурои диссертатсионӣ 'Лм К'" Гадоев Н.

Аъзои комиссияи экспертӣ: 
доктори илми филология, профессор, 
узви шурои диссертатсионӣ

доктори илми филология, 
узви шурои диссертатсион

Раҳмонова Н.Ш.

Ҳомидов Д.Р.
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