
Тақриз
ба диссертатсияи Шодиев Рустамхон Азизуллоевич дар мавзуи «Пажуҳиши

этнолингвистии гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб (таҳқиқи таърихӣ ва 
ҳамзамонй)» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илми филология аз рӯйи 

ихтисоси 10.02.01-Забони тоҷикӣ (Душанбе, 2022, 304 с.)

Мавриди пажуҳиши густарда қарор додани робитаи байни падидаҳои 
забониву фарҳангӣ, ки он объекти омӯзиши забоншиносии қавмӣ ё 
этнолингвиста аст, тақозо дорад, ки маълумотҳои забон дар якҷоягӣ бо 
фолклор, мардумшиносӣ, фарҳангшиносӣ, таърих, адабиёти бадеӣ, 
равоншиносӣ ва дигар фанҳои ҷомеашиносӣ мавриди истифода қарор дода 
шавад. Аз ин ҷиҳат мавзуи интихобкардаи унвонҷӯ Р.А. Шодиев мубраму 
муҳим арзёбй гардида, он метавонад барои дар оянда ҳаллу фасл шудани 
муаммоҳои дар ин риштаи забоншиносӣ ҷойдошта мадад расонад.

Диссертатсия, бино ба мутолиаи он, аз муқаддима, панҷ боб, хулоса 
ва феҳристи осори таҳқиқӣ иборат аст.

Диссертант баъди дар муқаддима (с.4-15) арзёбӣ кардани мубрамиву 
зарурати интихоби мавзуи таҳқиқот, дараҷаи омӯхта шудани он, мақсад ва 
вазифаҳои дар назди хеш гузошта перомуни объект, масъалаҳои таҳқиқот, 
методҳои баррасии масъала, навгонии он, арзишҳои назариву амалй, нуктаҳои 
ба ҳимоя пешниҳодшаванда ва м. инҳо ба баррасии маъалаи асосии рисола- 
вижагиҳои этнолингвистии гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб рӯ овардааст.

Боби нахусти диссертатсия “Масъалаҳои назарӣ ва амалии 
этнолингвистика” ном дошта (с. 16-76), фарогири шаш фасл аст.

Дар ҳамаи шаш фасл унвонҷӯ дар хусуси матолиби муқаддамотй, 
этнолингвистика ва гӯйишҳои забони тоҷикй, вазъи забонй ҳамчун объекти 
этнолингвистика, этнолингвистика ва региолект,объекти муҳимми 
этнолингвистика маҳсубшавии этногенез ва таърихи этникй мулоҳизаронй 
кардааст.

Аз ҷониби диссертант қайд мешавад, ки мафҳуми этнолингвистика ё 
забоншиносии қавмӣ ҳамчун равия ба ҳайси соҳаи нави забоншиносй зодаи 
садаи XX буда, он ба маънои нисбатан васеъ фанни маҷмуӣ аст ва бо 
силсилаи илмҳои дигар, амсоли мардумшиносӣ, забоншиносии иҷтимоиву 
равонй, фарҳангшиносй ва ғайраҳо робита дорад.

Диссертант пиндори гурӯҳе аз муҳаққиқони тоҷикро роҷеъ ба 
пажуҳишҳои дар самти этнолингвистика анҷомёфта ёдовар шуда, хулоса 
мекунад, ки он метавонад дар оянда як бахши муҳимми таҳқиқоти 
забоншиносии тоҷик гардад. Дар фаслҳои дигари ин боб унвонҷӯ дар бораи 
баҳсталаб будани масъалаи ҷудонамоии лаҳҷа аз шева, вуҷуд надоштани 
назари ягона роҷеъ ба гурӯҳбандии лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ, дорои 
аҳаммият будани пажуҳиши гуногунҷанбаи гӯйишҳои ҷанубӣ, ба хусус
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лафзи мардуми минтақаи Хатлону Кӯлоб барои муайян шудани решаҳои 
пайдоиши забони тоҷикӣ мулоҳизаронӣ карда таъкид менамояд, ки бо 
назардошти вижагиҳои таърихии забони тоҷикӣ гӯйишҳои шарқиву ғарбии 
забони умумии тоҷикӣ-форсиро ба гурӯҳи гӯйишҳои забони тоҷикӣ (то 
Систону Хуросони Эрон) ва гӯйишҳои забони форсӣ (минтақаҳои Эрони 
марказӣ ва ғарбӣ) ҷудо кардан ба мақсад мувофиқ аст.

Баъдан диссертант аз хусуси ду масъалаи муҳимми забоншиносии 
қавмӣ, хеле муҳим будани муайяннамоии истилоҳи “забони ориёй” аз 
нигоҳи забоншиносй ва этнолингвистика, вазифаҳои забони давлатӣ аз 
ҷиҳати истифодаи расмӣ, мавқеи хос пайдо намудани таҳқиқоти 
минтақавии забон дар шароити ҷаҳонишавй ва аз байн рафтани тафовути 
милливу минтақавй, падидаи нисбатан нав будани мафҳуми региолект дар 
забоншиносӣ, ба лаҳҷаи минтақаи калон бадалшавии гӯйишҳои минтақаи 
Хатлон ҳамчун ҷузъи басо муҳимми забони адабӣ дар даврони муосир, 
вазифаи забоншиносии минтақавӣ дар робита бо этногенез, ба мавқеи хосса 
доро будани пажуҳишҳои номшиносӣ дар байни сарчашмаҳои 
забоншиносй оид ба этногенез, пайванди усулӣ доштани этнолингвистика 
бо этногенез ва м. инҳо мулоҳизаронӣ кардааст.

Боби дуюми диссертатсия мавсум ба “Пажуҳиши минтақаи Кӯлоб аз 
нигоҳи забоншиносии таърихӣ” (с. 77-111) шомили се фасл буда, дар онҳо 
диссертант вазъи таърихиву ҷуғрофӣ ва забонии минтақаи Кӯлобро дар се 
даврони рушди забонҳои эронӣ: ахди бостон, даврони миёна ва нав 
мавриди пажуҳиш қарор додааст. Нахуст муаллифи диссертатсия қайд 
мекунад, ки сарзамини Бохтару Хатлон аз марказҳои муҳимми давлатҳои 
ориётабори аҳди қадим ба шумор омада, маҳз ин қаламрави будубоши 
эронитаборон маркази Эрони бостон маҳсуб мегардид. Диссертант бо такя 
ба осори таҳқиқии муҳаққиқони аврупоӣ менависад, ки “Авесто” аз ҷумлаи 
пурарзиштарин манбаъ перомуни таърих, дин, адабиёти ориёии қаламрави 
Осиёи Миёна, ба хусус Бохтар ва манотиқи ҳамҷавори он ҳисоб ёфта, аз ин 
ҷиҳат аҳаммияти муҳимми таърихиву фарҳангиро дорост. Дар ин бахши 
диссертатсия муаллиф доир ба пайванди “Авесто” бо сарзамини Бохтар 
ҳамчун мабдаи тавсеаи дини зардуштӣ, таълифи бахши бештари “Авесто” 
дар ин қаламрави эронитаборон, бар ивази истифодаи истилоҳи “забони 
авестоӣ” ба кор рафтани “забони бохтарӣ” дар осори садаҳои XIX то 
солҳои 40-уми қарни XX изҳори назар кардааст.

Унвонҷӯ дар ҷараёни баррасии вазъи таърихиву ҷуғрофй ва забонии 
минтақаи Кӯлоб дар даврони миёнаи рушди забонҳои эронй қайд 
менамояд, ки лаҳҷаҳои Хатлон дар ин ҳангом як бахши муҳимми забони 
бохтарй ё тахориро ташкил медодааст. Пасон диссертант масъалаи ба 
ҳуруфи осори хаттии аз забони бохтарӣ маҳфузмонда, роиҷ будани забону 
хатти бохтариро дар Хатлон арзёбй карда, ба хулосае меояд, ки дар охири
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давраи миёнаи рушди забонҳои эронӣ забони бохтарӣ дар ҳоли табдилёбӣ 
ба забони тоҷикӣ ё дарӣ будааст.

Бино ба қайду ишораҳои унвонҷӯ, дар даврони нави вуҷуди худ 
забону лаҳҷаҳои дар қаламрави Хатлон гардишдошта бо лаҳҷаҳои забони 
форсй-тоҷикии нав робитаи бевосита дошта, дар остонаи ҳамлаи араб ва 
пас аз он дар Хатлонзамин ва навоҳии атрофаш аҳолии он тоҷикзабон 
буданд.

Боби сеюми диссертатсия “Номҳои ҷуғрофии таърихӣ ва бархе аз 
масоили забонии минтақаи Кӯлоб” (с. 112-158) дар шаш фасл пайрезӣ шуда, 
Р.А.Шодиев дар назди худ мақсад гузоштааст, ки баъди зикр кардани 
масъалаҳои умумии назарӣ ба таҳлили ҷойвожаҳои минтақаи Кӯлоб дар 
сарчашмаҳои арабӣ, чинӣ, гунаҳои таърихии номҳои ҷуғрофӣ, табдили 
таърихии онҳо ва номҳои кунунии ҷуғрофии таърихӣ пардохтааст.

Муаллифи диссертатсия бамаврид ва дуруст қайд мекунад, ки 
ҷойвожаҳо инъикоскунандаи хуби марҳалаҳои таърихии рушди забонҳо ба 
шумор меоянд ва, аз ин рӯ, онҳо якҷоя бо осори хаттии аз ниёгон 
меросмонда дар омӯзиши таърихи забонҳои ҳар кадом кишвар нақши 
бориз доранд.Баъдан муаллиф дар хусуси арзиши муҳимми этнолингвистӣ 
доштани ҷойвожаҳо, далели воқеии вазъи забонӣ дар сарзаминҳои муайян 
маҳсубгардии онҳо, ба даврони дури таърихӣ иртибот доштанашон ва, аз 
ин рӯ, дар радифи номҳои эронибунёд мушоҳида гардидани номҳои 
таърихии ғайриэронй, дар тули таърих ба номҳои дигари бегона 
табдилёбии ҳиссаи бештари номҳои эрониасл, дарҷ шудани ағлаби 
ҷойвожаҳо дар осори ба забонҳои эронии бостону миёнаву нав 
таълифгардида ва аҳаммияти таърихиву забониву фарозабонӣ доштани 
онҳо андешаронӣ кардааст.

Унвонҷӯ Р.А.Шодиев дар раванди баррасии масъалаи 
дарпешгузоштааш як самти таваҷҷуҳашро ба вижагиҳои зикри ҷойвожаҳои 
минтақаи Кӯлоб дар сарчашмаҳои ба забони арабӣ таълифгардида равона 
кардааст. Номбурда хусусиятҳои корбурди номҳои ҷуғрофиро дар осори 
ҷуғрофинависони арабе чун Ибни Ҳавқал, Ибни Хурдодбеҳ, Муқаддасй ё 
Макдисй, Ёқути Ҳамавй, Истахрӣ, аз як тараф, ва сайёҳону олимони чиние 
амсоли Сюан Сзян, Хой Чао, аз ҷониби дигар, ба риштаи таҳлил кашида, 
матолиби ҷолиби дар онҳо дарҷёфтаро ошкор намудааст ва дар мубоҳиса 
бо дигар пажуҳишгарони ватаниву хориҷӣ кӯшиш ба харҷ додааст, ки ба 
асли зуҳури ҷойвожаҳое мисли Х а т ло н , Ф архор, К ӯ л о б  ва м. инҳо равшанй 
андозад.

Пайдост, ки ҷойвожаҳои ба сарчашмаҳои забонҳои мухталиф роҳёфта 
метавонанд мутобиқ ба савтиёти ин гуна забонҳо дар чанд шакл тазаккур 
ёбанд. Чунин гунанокии онҳо боиси ношинохта мондани асли баромади 
онҳо ё мафҳум нагардидани маънояшон шудааст. Дигар ин ки дастае аз
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ҷойвожаҳо дар масири таърих метавонанд ба чанд шакли овоӣ табдил 
гардида, иддае аз онҳо ба дараҷаи шинохтанашаванда таҳаввул ёбанд. 
Унвонҷӯ ҳамин душвории ташреҳи решашиносии онҳоро махсус таъкид 
карда, камтар муваффақ шудани аҳли пажуҳишро аз ин ҷиҳат ишора 
намудааст.

Муаллиф дурусту барҷо навиштааст, ки ҷойвожаҳои дар қаламрави 
Хатлон пойдормонда барои таҳқиқи лаҳҷашиносии таърихй маводи 
арзишманд дода метавонанд.

Дар фасли охири ин боб муаллифи диссертатсия дар пояи 
пажуҳишҳои этнолингвистӣ ҷойвожаҳои кунунии ҷуғрофии Кӯлобро 
баррасӣ намудааст. Аз таҳлилу муқобала диссертант ба бардоште 
расидааст, ки бархе аз онҳо ба забонҳои маҳаллии ин сарзамин рабт дошта, 
мероси забонҳои шарқиэрониянд, идцае ба забонҳои ғайриэронӣ иртибот 
доранд.

Боби чоруми диссертатсия “Таҳқиқи таърихӣ ва забоншиносии 
вожаҳои хоси гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб” (с. 159-200) аз се фасл иборат аст. 
Дар ин фаслҳо муаллифи диссертатсия пас аз зикри маълумоти умумӣ дар 
бораи лафзи мардуми ин минтақа чунин гӯйишҳоро аз лиҳози ҳамзамонӣ 
(синхронӣ) мавриди таҳлил қарор дода, вожаҳои хоси дар лаҳҷаҳои 
тазаккурёфта гардишдоштаро аз нигоҳи мавзуъ ба гурӯҳҳо дастабандӣ 
намудааст.

Унвонҷӯ бо корбарӣ аз усули муқоисаи таърихӣ ба натиҷае расидааст, 
ки дар гӯйишҳои ҷануби забони тоҷикй, ба хусус лаҳҷаҳои Кӯлоб силсилаи 
вожаву истилоҳоти куҳани порсии дарӣ пойдор мондаанд, ки бо нодирии 
худ аз дигар аносири луғавӣ тафовут доранд. Бино ба ишораи унвонҷӯ, 
дастае аз калимаҳои марбут ба забонҳои шимолӣ -ғарбӣ ва шарқиэронӣ 
маҳз аз тариқи забони порсии дарӣ ба гӯйишҳои Хатлони таърихӣ ворид 
шудаанд. Ин аст, ки таҳлили таърихй, дерзамонӣ ва ҳамзамонии гӯйишҳои 
қаламрави Хатлон, ба хусус лаҳҷаҳои Кӯлоб ба як қатор масоили мубрам 
ва муҳимми таърихи забони тоҷикй мадад хоҳад расонд.

Диссертант дар ҷараёни таҳлили ҳамзамонӣ ё синхронии гӯйишҳои 
минтақаи Кӯлоб сершеватарин лаҳҷаҳои забони тоҷикй маҳсубгардии онро 
таъкид карда, микдоран (на сифатан) тафовут доштанашонро қайд 
намудааст.Дар байни чунин лаҳҷаҳои минтақаи Хатлон як бахши муҳимм 
маҳсубгардии лаҳҷаҳои Кӯлобро тазаккур дода, ҷуғрофияи густариши онро 
афзун аз марзҳои кунунии маъмурии вилояти Хатлон медонад ва аз лиҳози 
таърихиву ҷуғрофӣ дар ду соҳили дарёи Панҷ ва поёнтари Омударё доман 
паҳн карданашро ишора менамояд.

Таҳлили амиқу мушаххас ба унвонҷӯ даст додааст, то ошкор намояд, 
ки лаҳҷаҳои Хатлон аз нигоҳи вожагон басо ганй ва гуногунранг буда, дар

4



байни онҳо унсурҳои таърихӣ, архаистӣ, иқтибосӣ, инчунин қолабҳои 
нодири вожасозӣ маҳфузанд.

Баъдан аз ҷониби унвонҷӯ аносири луғавии гӯйишии лаҳҷаҳои 
Хатлон мутобиқ ба қаламрави интишорашон, фарогирии маънову 
хусусиятҳои ҷудогонаашон ба се даста: 1) вожаҳои муштарак ва умумии 
лаҳҷаҳои ҷанубй; 2) вожаҳои хоси лаҳҷаҳои алоҳида (дар мисоли лаҳҷаҳои 
Даштиҷум ва Тагнов); 3) вожаҳои танҳо дар як лаҳҷа (мисли Даштиҷум) 
гардишдошта ҷудо карда шудааст.

Таҳлили мансубияти забонии ин гуна вожаҳо ба диссертант имкон 
додааст, то муайян созад, ки дар лаҳҷаҳои мавриди таҳлил ба ҷуз аносири 
луғавии эронибунёд инчунин вомвожаҳое аз забонҳои арабӣ, туркӣ-муғулй 
ва русй-байналмилалй ба мушоҳида мерасанд.

Унвонҷӯ бо мақсади нишон додани даврони корбурд ва 
инъикоскунандаи соҳаҳои ҳаёт будани вожаҳои хоси гӯйишҳои минтақаи 
Кӯлоб ибтидо онҳоро ба ду дастаи калон: а) вожаҳои дар осори забони 
порсии дарӣ мустаъмал ва пешинаи таърихй дошта; б) вожаҳои дар осори 
ниёгон нобуда ва дар фарҳангномаҳои классикй тазаккурнаёфта 
дастабандӣ карда, теъдодашонро сиву се адад медонад. Аз лиҳози мавзуй 
бошад, ин гуна луғот дар ифодаи номи парандагон, ҳайвонот, аносири 
луғавии хоси инсон, махлуқот, марбут ба нерӯ ва мафҳумҳои мухталиф ҷудо 
мешаванд.

Боби панҷуми диссертатсия “Таҳлили этнолингвистии фолклори 
Кӯлоб” (с. 201-256) чаҳор фаслро дар бар гирифта, ҳадафи муаллиф 
мавриди пажуҳиш қарор додани масоили умумии этнолингвистикаи 
фолклори Кӯлоб, инъикос кардани иртиботи этнолингвистика бо фолклор, 
зарурати таҳқиқи забонии фолклори диёри бостонии Кӯлоб, вижагиҳои 
этнолингвистии он аст.

Унвонҷӯ дуруст қайд мекунад, ки тадриҷан аз фарҳанги суннатии худ 
дуршавии мардум вобаста ба пешрафти воситаҳои илмиву фановарӣ 
метавонад ба забон низ таъсири худро расонад. Аз ин рӯ, дар давраи 
муосир зарурати ҳар чи бештар гирдоварӣ кардани намунаҳои фарҳанги 
суннатии мардум пеш омадааст. Диссертант ботаассуф ишора менамояд, ки 
то ҳол таҳқиқу тахдили матнҳои фолклорй аз нигоҳи этнолингвистӣ, ки он 
инъикоскунандаи рӯҳу равони халқ ба шумор меояд, ба таври дилхоҳ сурат 
нагирифтааст, ҳол он ки пажуҳиши пурвусъати забони матнҳои фолклорӣ 
барои имрӯзиён розҳои матнро бештар ошкор хоҳад расонид. Лозим ба 
ёдоварист, ки қайдҳои диссертант дар мавриди маҳз дар заминаи матнҳои 
фолклорӣ пайдо кардани тасаввуроти комил доир ба забони омиёна ва дар 
оянда дар асоси ин гуна матнҳо анҷом дода шудани пажуҳишҳои судманд 
перомуни таҳаввули этноси он минтақа таваҷҷуҳро ба худ мекашанд.
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Ба ин тариқ, дар диссертатсия роҷеъ ба сарчашмаи муҳимми таҳқиқи 
этнолингвистика ҳисобшавии матнҳои фолклорӣ, то ҳол сурат нагирифтани 
забони фолклори як минтақа дар забоншиносии тоҷик, дар таҳқиқи 
забоншиносии қавмӣ ва фолклор аз равишҳои мухталифи илмӣ истифода 
кардани аҳли пажуҳиш мулоҳизаронии судманд изҳор кардааст.

Дар хулоса (с. 257-265) диссертант бардоштҳои худро аз тахдили 
масъалаи мавриди баҳс зикр намудааст.

Ҳамин тавр, унвонҷӯ Р.А.Шодиев дар мавзуи муҳиму мубрам 
таҳқиқоти судманду комилеро анҷом дода, дар забоншиносии тоҷик чанд 
хишти пухтаеро барои инкишофи забоншиносии қавмй гузоштааст. 
Номбурда дар иҷрои чунин кор заҳмати фаровон кашида, осори зиёдии 
таҳқиқии ватаниву хориҷии марбут ба мавзуъро бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ, 
англисӣ, форсӣ... истифода кардааст, сарчашмаҳои мухталифи ба забонҳои 
арабиву форсй таълифгардидаро аз назари таҳлил гузаронидааст, дар 
мубоҳиса бо дигар муҳаққиқон дар ошкор гардидани решаи дастае аз 
аносири луғавй, ба хусус ҷойвожаҳои қаламрави Хатлон хидмати 
шоистаеро анҷом додааст.

Пажуҳиши илмии Р.А.Шодиев кори мустақилона анҷомдодашуда 
маҳсуб ёфта, дорои аҳаммияти назариву амалист, он дар оянда баҳри 
густариш ёфтани ин гуна осори таҳқиқӣ роҳро ҳамвор хоҳад намуд.

Масъалаҳои дар диссертатсия баррасишуда дар доираи яке аз 
самтҳои корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи филологияи Эрони факултети 
забонҳои Осиё ва Аврупои ДМТ ҷараён гирифтааст.

Навгонии пужуҳиш дар он зоҳир мегардад, ки гӯйишҳои минтақаи 
Кӯлоб бори нахуст аз нигоҳи забоншиносии қавмӣ ба риштаи таҳлил 
кашида шуда, ба ин васила пайванди забону фарҳанги тоҷикӣ ба тариқи 
илмй баррасӣ гардидааст.

Хулосаҳои аз пажуҳиш бадастовардаи муаллиф эътимоднок буда, 
тавсияҳои дар рисола тазаккурёфта асоси қавй доранд.

Бо вуҷуди дар диссертатсия мушоҳида гардидани муҳассаноти зиёд 
боз баъзе нуктаҳои баҳсталаб, мавридҳои мавҳуми шархдиҳии мавод ва 
ғалатҳои алоҳида ҷой доранд, ки ба назари эътибор гирифтани онҳо, ба 
пиндори мо, боиси болоравии ҳусни пажуҳиш хоҳад шуд:

1. Муаллиф ҳангоми нишон додани қаламрави бархе вожаҳои гӯйишӣ ба 
иштибоҳ роҳ додааст.Чунончи, номбурда калимаҳои қъсир, сагалдак, ҳ о т а , 
м а т а л , ф ач, барзангӣ  (ниг. с. 32, 33) ва м. инҳоро хоси лаҳҷаҳои ҷанубй 
меҳисобад. Лозим ба ёдоварист, ки чунин аносири луғавй дар ҳудуди 
лаҳҷаҳои шимолӣ ва гузашта аз он иддае аз онҳо, мисли ф ач дар забони 
адабии тоҷикй то ҳол гардиш доранд.
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2. Муаллиф гунаи тоҷикии вожаи авастоии уагаШ -ро Я зд о н  зикр намудааст (с. 
81-ум). Бояд гуфт, ки шакли тоҷикии ин калима Э зид  буда, шакли авастоии 
унсури луғавии Я зд о н  шумораи ҷамъи падежи генитиви уагаШ пат  аст.

3. Диссертант дар хусуси асли баромади вожаи авест о  мулоҳизаронӣ карда, 
ибтидои онро аз ира-зШ -ка-и ориёӣ ё и р а -Я а -и форсии миёна меҳисобад (с. 
79), вале аз овардани андешаҳои дигар муҳаққиқон худдорй менамояд. 
Барои возеҳ гардидани моҳияти масъала хуб мешуд, ки фикрҳои дигаронро 
низ перомуни решаи аслии ин калима зикр менамуд. Ба пиндори мо, 
араёШ к будани асли вожаи мавриди баҳс ба маънои «номаълум, нофаҳмо» 
ба ҳақиқат наздик аст.

4. Соли нашри баъзе осори илмӣ галат нишон дода шудааст (китоби И. М. 
Оранский-с. 1963-юм, на 1960-ум), ё саҳифаи бархе иқтибосҳо хато зикр 
гардидааст (китоби Ҷ. Алимй-195 с.), ё ки рақами осори таҳқиқии дар 
дохили рисола зикршуда бо рақами адабиёти дар феҳрист нишондодашуда 
мувофиқат намекунад (ниг. с. 23-юм ва адабиёти № 380-уми феҳрист; с. 32- 
юм бо адабиёти № 327-ум; с. 34-ум бо адабиёти № 315-ум).

5. Сарчашмаи баъзе гуфтаҳои ҷуғрофиянависони даврони гузашта (мисли 
Муқаддасй-ниг. с. 104-ум; Ибни Ҳавқал ва Ибни Хурдодбеҳ-с. 106, 118-ум) 
нишон дода нашудааст.

6. Дар диссертатсия ғалатҳои имлой (ниг. с. 12-ум, 79-ум, 131-ум, 151-ум, 204- 
ум, 301-ум...), китобат (с. 16-ум, 57-ум, 73-ум, 81-ум, 136-ум; 204-ум; 214-ум; 
217-ум; 257-ум...) услубй (с. 7-ум, 14-ум, 144-ум, 204-ум...) ва иштибоҳҳои 
техникй (с. 99-ум, 151-ум, 184-ум; 295-297-ум) дида мешаванд.

7. Мо имрӯз истифодаи пасванди - у м р о  комилан фаромӯш кардаем ва аз 
баҳри корбурди он баромадаем. Дар диссертатсияи мавриди муҳокима низ 
қариб аст, ки корбурди ин пасванд ҳангоми зикри таърихи рӯзу сол бо 
рақам мушоҳида намешавад (с. 47-ум, 51-ум, 88-ум, 91-ум...).

Чунин ғалатҳо ҷузъӣ буда, ҳаргиз ба сифати баланди диссертатсия 
таъсир намерасонанд ва онҳо зуд ислоҳшаванда мебошанд.

Диссертатсияи Шодиев Рустамхон Азизуллоевич бо ихтисоси илмии 
интихобнамудаи муаллиф мувофиқат менамояд. Мавзуи диссертатсия ва 
мазмуну муҳтавои он ба доираи мавзуъ ва масъалаҳои таҳқиқй, ки дар 
шиносномаи ихтисоси илмии 10.02.01 - Забони тоҷикӣ таъйин шудаанд, 
комилан мувофиқат мекунанд.

Автореферати диссертатсия бо рисола созгор буда, он, монография ва 
18 мақолаи илмии дар саҳифаҳои маҷаллаву маҷмуаҳои илмии дар 
феҳристи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ФР 
вуҷуддошта, инчунин 14 мақолаи дар дигар маҷаллаву маҷмуаҳои илмй 
нашрнамудаи муаллиф мазмуну муҳтавои пажуҳишро комилан инъикос 
менамоянд.
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Ҳамин тавр, диссертатсияи Шодиев Рустамхон Азизуллоевич дар 
мавзуи “Пажуҳиши этнолингвистии гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб (таҳқиқи 
таърихӣ ва ҳамзамонй)» ба талаботи бандҳои 31-35-уми Тартиби додани 
дараҷаҳои илмй, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми 
июни соли 2021-ум таҳти №267-ум тасдиқ шудааст, инчунин талаботи 
КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, муаллифи 
он, бечунучаро, сазовори дарёфти дараҷаи илмии доктори илми филология 
аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикй мебошад.

Муқарризи расмии якум:
доктори илми филология, 
профессори кафедраи забони 
тоҷикии Муассисаи давлатии 
таълимии «Донишгоҳи давлатии 
Хуҷанд ба номи академик 
Бобоҷон Ғафуров»

Суроға: 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Мавлонбеков-1,
Муассисаи давлатии таълимии 
«Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 
академик Бобоҷон Ғафуров»
Почтаи электронй: аЪби]ато158@та11.ги 
Тел.: (92) 824-25-61; (91) 500-41-21
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Сардорргр^ёеати кадрҳои
И  К ____/ а о . , . _______________________

8


