
ТАКРИЗ

ба диссертатсияи Шодиев Рустамхон Азизуллоевич дар мавзуи “ 

Пажухиши этнолингвистии гуйишхои минтакаи Кулоб (тахкики 

таърихй ва хамзамонй), ки барон дарёфти дарадаи илмии доктори 

илмхои филологй аз руйи ихтисоси 10.02.01 - забони тодикй пешниуод
шудааст.

*■

Маълум аст, ки гуйишхои забони тодикй то х,ол дар заминай усулхри 

забоншиносии анъанавй мавриди пажухиш карор гирифта шуда, оид ба 

масъалахои диалектологияи тодик осори зиёди илмй таълиф ёфтааст ва ин 

шохаи илми забоншиносии тодик таърихи беш аз садсола дорад.Масъалаи 

таснифи лахдахои забони тодикй коркард шуда, дар забоншиносии тодик 

асосхри он кабул гардидаанд. Шеваю лахдахои забони тодикй аз руйи 

умдатарин вижагихои савтй ва дастурй ба чор гурух (шимолй, 

марказй,данубй, дануби шаркй) дудо шудаанд, ки ин тасниф дар омузиши 

гуйишхои гуногуни забони тодикй истифода бурда мешавад ва дар тули беш 

аз 60 сол осори зиёди лахдашиносй ба сурати монография, диссертатсияхои 

номзадй ва докторй, маколахои илмй интишор ёфтаанд. Дар баробари ин 

масъалахои зиёде холо дар лахдашиносии тодик интизори омузишу 

пажухиши амик мебошанд. Аз думла, масъалахои марбут ба лахдашиносии 

таърихй ва мукрисавй, равобити таърихию забонии гуйишхои забони тодикй 

бо соири забонхои эронии Тодикистон (забонхои помирй ва ягнобй), 

тахкики мукоисавии гуйишхои забони тодикй ва гуйишхои забони дарии 

Афгонистон, пажухишхои этнолингвистй ва когнивистии гуйишхои тодикй, 

равобити лингвистии лахдахои забони тодикй бо забони адабиёти классикй, 

таъсири субстрат ва адестрат дар ташаккули гуйишхои алохидаи тодикй ва 

мавзухои дигар то хол дар асоси усулу равияхои нави забоншиносй мавриди 

тахкики густурда ва аник карор нагирифтаанд. Аз ин ру, дисертатсияи 

мазкур, ки ба тахкики этнолингвистии гуйишхои минтакаи Кулоб бахшида 

шудааст, дар лахдашиносии тодик мавзуи мубрам буда, тахкики амики он 

дорой ахамияти назариявию амалй мебошад. Маълум аст, ки



этнолингвистика равняй нави забошиносй буда дорой асосдои назариявй ва 
мактабдои гуногун мебошад. Нуктаи усулй ва умдаи этнолингвистика 
инъикоси вижагидои фарданги мардум дар забони у мебошад. Аз як тараф, 
забон чй гуна дар инкишофу тагйири фарданги мардум накш гузоштааст, аз 
тарафи дигар фарданг чй накше дар тахаввулу рушди забон доштааст. Ин ду 

усули мухим дар пажухишхои этнолингвистй накши умда доранд ва 
вижагидои забони дар як халкро инъикос мекунанд. Пажухиши 
этнолингвистии гуйишдои махаллй дар самти муайян намудани ташаккули 
гуйиши минтакаи алохида ва мардуми сокини минтадаи алохида, робитаи 

фархангии он мардум бо хамсояхои дуру наздик равшанй меандозад. Ба 

сифати объекта таддид интихоб намудани гуйишхои минтакаи Кулоб, ки 

яке аз манотиди калони густариши шеваи чднубии забони тодикй махсуб 

мегардад, ба хадафи тахдид мувофид мебошад. Зеро гуйиши минтадаи мазкур 

аз назари ареалй бутун (компактный) буда, ба таъсири омилдои берунй 

камтар дучор шудааст. Дар замина бояд ёдовар шуд, ки диссертант осори 

назариявии забоншиносии умумиро оид ба этнолингвистика омухта, к у тттиттт 

ба харч; додааст, ки онро дар кори худ, дар асоси маводи гуйишхои мазкур 

татбид намояд. Тахдиди таърихии гуйиши мазкур ичунин метавонад ба 

равшан намудани макони пайдоиши забони точ;икй мусоидат намояд ва дар 

собит намудани назариядои марбути ин масъала кумак мерасонад. Лозим ба 

ёдоварй аст, ки яке аз бобдои диссертатсия ба таддиди этнолингвистии 

фолклори Кулоб бахшида шудааст ва ин иддоми диссертант лоиди 

дастгирист, зеро дар фолклор вижагидои забону фарданги халд бештар 

инъикос меёбад ва барои пажухиши этнолингвистй маводи фаровон медидад. 

Сохтори диссертатсия вобаста ба дадаф ва вазифадои таддид тардрезй 

гардида, масъаладое дар бар гирифтааст, ки далли ондо дар рисола амалй 

гардидааст. Диссертатсия аз мудаддима, панч; боб, хулоса ва руихати 

адабиёти истифодашуда иборат аст. Дар дар як боби диссертатсия 

масъаладои назариявй дар дамбастагй бо пажудишдои амалй баррасй 

гардидааст. Муаллиф осори зиёди назариявиро оид этнолингвистика мутолиа



намуда, дар заминай гуйишхои минтака татбик намудааст. Дар мактабхои 
гуногуни забоншиносй этнолингвистика бо назарияхои нав такмил ёфтааст, 

ки хар кадоме аз ин назарияхо вазифа ва хадафхои муайянро ба миён 
мегузорад. Ин масъала дар диссертатсия ба кадре мавриди тахлил карор 

гирифтааст.Дар шаш фасли боби аввал диссертант кушиш ба хард додааст, ки 

баробари баррасии масоили назариявй, роххои тахкики этнолингвистии 
гуйишхои забони тодикиро муайян намояд, вазъи забонхои эрониро аз назари 
этнолингвистй ба калам дода, манотиди густариши падидахои забони адабй 

ва омилхои инкишофи он дар сатхи байналмилалй муайян карда шудаанд. 

Дар боби мазкур инчунин диссертант кушиш кардааст, ки мафхуми 

региолектро равшан созад. Вале андешахои диссертант бештар дар асоси 
региолекти шевахои забони русй махдуд гардида дар мисоли лахдахои 

забони тодикй масъалаи мазкур пурра тахлил нашудааст.Дар зимн бояд 

ёдовар шуд, ки дар забоншиносй ду масъалаи бо хам алокдманд низ баррасй 

мешаванд, ки бо номи гуйишхои минтакдвии ин ё он забои ва гуйишхои 

кавмй (этникй) - и забони алохида ёд мешаванд ва дар мисоли забони тодикй 

ин масъала омухта нашудааст. Аз тарафи дигар, лексика ва топонимияи 

минтадавиро метавон баркарор намуд, ки он ареали забонхои помирй ва 

лахдахои данубии забони тодикиро дар бар мегирад ва он барои далелхои 

таърихию этнолингвистй маводи фаровон медихад. Дар фасли этногенез ва 

таърихи этникй -  объекта мухимми этнолингвистика масъалаи дар такя ба 

далелхои ономастикй баррасй намудани пайдоиши давм ва макони буду 

боши он аз назари дугрофияи таърихй тахлил шудааст. Дар баррасии 

масъалаи дудо шудани шохаи алохидаи забонхои эронй аз хиндуориёй 

махсусан ба далелхои “Авасто “ ва дигар сарчашмахои хаттй такя карда 

шудааст, ки то андозае хулосаю натидагирихои муаллифро боварибахш 
намудаанд.

Масъалаи мухимме, ки дар боби дуюми диссертатсия мавриди пажухиш 

карор дода шудааст, пажухиши минтакаи Кулоб аз нигохи забоншиносии 

таърихй мебошад. Муаллифи диссертатсия кушиш ба хард додааст, ки вазъи



таърихии ин мантидаро дар давраи бостонии рушди забондои эронй дар 

асоси таддидоти мавчуда ва маъхаздои хаттй нишон дода, далелдои 

бостонии фардангию забонии бозмонда дар ин минтада ва атрофи онро чун 

далелдо ба далам дидад.

Дар фасли дуюми боби дуюм мавзуи вазъи таърихй ва дугрофии минтада дар

давраи миёнаи рушди забондои эронй аз назари дугрофй ва таърихию забонй *•
баррасй шудааст. Диссертант дар заминай маъхаздои таърихй ва илмй ба 

вазъи таърихии минтада равшанй андохта, махсусан, густариши забонй 

бохтариро дар минтада таъкид мекунад. Баъзе хусусиятдои забонй бохтарй 

нишон дода мешавад ва мавдудияти дигар забондо низ дар минтада таъкид 

карда мешавад. Дар фасли сеюми боби дуюм диссертант зикр мекунад: 
“Дар остонаи дамлаи араб забонй бохтарии Тахористон, ки гуйишдои 

хатлонй ба он ворид буданд, одиста - одиста шакли худро дигар карда, ба 

гуйишдои дарй - тодикй омезиш ёфт, ки асоси забонй тодикиро ташкил 

доданд.” Хуб мешуд, агар хулосаи мазкурро диссертант бо далелдои забонй 
тадвият мебахшид.

Дар омузиши таърихи забону гуйишдои минтада маводи хеле долиб ва 

муътамад номдои дугрофй (топонимия) мебошанд, ки дар пажудишдои 

этнолингвистй низ мавриди истифодаи васеъ дарор мегиранд. Бинобар ин 

бахшида шудани боби сеюм ба масъалаи мазкур як амри зарурист ва 

мантидист. Зеро номвожадо маъхаздои мудимме дар омузиши таърихи 

ладдадо мадсуб меёбанд. Топонимияи Хатлон мисли низоми топонимии 

манотиди дигари Осиёи Миёна дорой дабатдои гуногуни забонй буда, 

равобити забонии мардуми гуногунро инъикос мекунад. Аз як тараф 

низоми топонимй номдои марбути забондои эрониро дар бар мегирад, аз 

тарафи дигар номдое, ки ба забондои гуногун иртибот доранд, ба мушодида 

мерасанд. Топонимияи таърихии минтада дар осори зиёди бостонии эронй, 

юнонй, чинй ва даврони исломй ба забондои арабй ва форсй инъикос 

ёфтааст. Мадз диссертант низ дамин дидати масъаларо дар бар гирифта, 

инъкоси номдоро дар маъхаздои хаттй аз назари хронологй, шакли овой,



тарзи навишт тахлил кардааст. Дар ин замина муаллиф сарчашмахои арабй 

ва чиниро алохида тахлил карда, оид ба тагйири шакли номхо мулохизахои 

долиб баён мекунад. Дар асоси тахкикоти андомшуда оид ба номхои 

Хатлон,Фархор, Кулоб, Дангара, Кангурт, Вахш ва амсоли ин маълумоти 

муфассал оварда туда, мулохизахои тоза дар бораи таърихи пайдоиш, маъно, 

тагйири шаклу маъно баён карда шудаанд.
Дар баробари ин фасли алохида ба тахлилу тахкики номхои кунуни 

дугрофии минтакаи Кулоб бахшида шудааст ва дар баъзе маридхо 

мансубияти забонии онхо равшан карда шудааст.

Дар фасли шашуми боби сеюм оид ба номхои субстратии минтакаи Кулоб 

маълумот дода шуда, манбаи забонй ва маънои бархе аз инхо муайян карда 
мешавад. Махсусан,ба шакли фонетикии номхо эътибор дода мешавад. Оид 

ба маншаи пайдоиши хамсадои Цл), ки дар номхо фаровон ба кор бурда 

шудааст, мулохизао баён мегарданд. Бояд зикр кард, ки дар асоси фактхои 

забонхои шардии эронй ин хамсадо чанд сарчашмаи пайдоиш дошта, дар 

номхои дугрофй низ мавдеи муайян дорад ва решашиносии амиди номхо 

имконият медихад, ки этимология аник муайян карда шавад. Барасии амики 

масъалаи мазкур имконият медихад, ки забонй дар ин минтака 

густаришёфтаи давраи миёнаро муайян намоем, ки он забонхои шаркии 

эронй буд ё аз забонхои дигари эронй ё гайриэронй.

Бдби чоруми диссертатсия ба тахкики таърихй ва забоншиносии вожахои 

хоси гуйишхои Кулоб бахшида шудааст. Диссертант дар ин боб дар асоси 

далелхои таърихй дар гуйишхои минтака бокй мондани лугатхои кухани 

порсии дариро таъкид мекунад. Дар осори кадимаи матнхои забонй дарй ё 

порсии нав вожахое врмехуранд, ки дар гуйишхои митакаи мазкур ба кор 

бурда мешаванд. Пажухиши мукамали лексикаи лахчдхои Кулоб барои 

омузиши давраи аввали инкишофи забонй адабии точ;икй ахамияти калон 

дорад. Бояд ёдовар шуд, ки боби мазкур аз фаслхои пажухиши синхронй, 

тахкики мавзуй ва вожгонии лексикаи хоси гуйишхои мазкур иборат буда, 

хар кадоме аз ин фаслхо мавзуй тахкики худро доранд. Вале хуб мешуд, дар



ин боб ба пажухиши этнолингвистии лексикаи гуйишхои Кулоб таваддухи 

бештаре равона карда мешуд. Зеро аз ин нигох лексикаи лахдаи ланубй то 

хол омухта нашудааст. Дар лексикаи гуйишхои ин минтака фарханги 

мардум ба таври густурда инъикос ёфтааст.

Сазовори тахсин аст, ки боби охири диссертатсия ба тахкики 

этнолингвитстии фолклори Кулоб бахшида шудааст. Дар фолклор фарханги 

мардумй инъикос ёфта тавассути вохидхои забонии халхй ифода меёбад. Аз 

ин ру, тахкики забони фолклор барои омузиши вижагихои гуйишхо аз 

ахамият холй нест ва дар тахкикоти этнолингвистй истифодаи васеъ дорад. 

Боби мазкур аз бахшхои тахлили этнолингвистии фолклор, робитаи 

этнолингвистика бо фолклор, зарурати тахкики забонии фолклори Кулоб, 

вижагихои этнолингвистии фолклори Кулоб иборат буда, оид ба дихатхои 

умдаи забони фолклор ва инъикоси масоили этнолингвистй дар он маълумот 

дода шудааст. Диссертатсия тибки коидаи маъмул бо н а т и д а г и р и х о  аз 

тахкикот ба поён мерасад ва муаллиф хулосахои худро оид ба натидахои 
пажухиш пешниход менамояд.

Диссертатсияи Шодиев Р.А.«Пажухиши этнолингвистии гуйишхои 

минтакаи Кулоб (тахкики таърихй ва хамзамонй)” тахкикоти навеет оид ба 

яке аз масъалахои омухтанашудаи лахдашиносии тодик, зеро дар ин самт то 

хол пажухишхои мукуммале андом наёфтаанд, Икдомоти муаллиф дар ин 

самт аз аввалин пажухишхо махсуб меёбад. Тахкикоти этнолингвистии яке 

аз гуйишхои дануби забони токикй на танхо барои лахдашиносии таърихии 

забони тодикй ахамияти калони назариявию амалй дорад, балки барои 

такмилу тахкики масъалахои назариявии забони адабии имруза низ муфид 
арзёбй мегардад.

Дар баробари дастовардхои диссертант метавон чанде аз масъалахои 

бахсталаб ва камбудихои диссетатсияро кайд кард.

1 Дар забоншиноей мафхумхои лахдахои минтакавй ва этникй (кавмй) - ро 

низ ба кор мебаранд. Тахти мафхуми лахдахои минтакавии забони тодикй 

гуйишхои аслй дар назар дошта мешаванд. Гуйишхо кавмй гуйишхоеро дар

€



бар мегиранд, ки забони тодикй аз тарафи сохибони забонхои дигар 

истифода бурда мешавад, масалан халдхо туркзабоне, ки байни 

тодикзабонхо зиндагй мекунанд ва гуйиш ё лахдаи алохидаи забони 

тодикиро истифода мебаранд. Ин масъала низ масъалаи долиби 

этнолингвистика мебошад, ки аз назари диссертант дур мондааст.

2. Дар до, ба до гузории фаслхои баъзе бобхо тартиби мантидй то андозае ба 

эътибор гирифта нашудааст. Масалан, ба назари мо дар боби аввал фасли 

шашум бояд дар аввал, баъд аз он фасли сеюм, баъд аз он фасли чорум, бади 

он фасли пандум ва дар охир фасли дуюм меомад.

3. Дар бобхои чорум ва пандум тахкикоти этнолингвистй камтар ба 

мушохида расида, умдатан мисолхои забонй ва матнхо оварда шуда тахлили 

этнолингвистй тибки усул ва назарияхои этнолингвистикаи муосир хира ба 

назар мерасад.
4. Дар баъзе мавридхо шарху тафсири номвожахои маъруф аз осори дигари 

илмй оварда мешавад, ки ба назари мо зиёдатианд.

5. Дар овонавишти лотинии вожахо ва номвожахо галатхои техникй ба назар 

мерасанд. (с. 134,135.151, ва г.).

Ёдоварй намудан ба маврид аст, ки мулохизахои баёнгардида ба хед вадх 

арзишии илмии диссертатсияи мазкурро кохиш намедиханд. Тахдидоти 

Шодиев Р.А - як кори мукаммали илмй буда, дорой арзиши баланди 

назариявию амалй мебошад ва дар забоншиносии тодик дастоварди намоён 

ба хисоб меравад. Мавзуи асар мубрам буда ба шиносномаи ихтисосхои илмй 

пурра мутобидат мекунад. Диссертатсия дар асоси омузиши осори зиёди 

забоншиносию таърихй таълиф ёфта, заминай кавии назариявй дорад.

Диссертатсияи Шодиев Рустамхон Азизуллоевич дар мавзуи «Пажухиши 

этнолингвистии гуйишхои минтакаи Кулоб (тахдиди таърихй ва 

хамзамонй)”дар сатхи баланди илмиву назариявй идро шуда, дар тахдиди 

масъаладои этнолингвистии забони тодикй аз дум лай нахустин тахдидоти 

мукаммал ба хисоб меравад.Маводи диссертатсия дар пажухишхои минбаъда 

ва тахияи асархои илмй дар мавзуи этнолингвистикаи забони тодикй чун
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сарчашмаи боэътимоде хизмат карда метавонад. Фишурда ва асару 

маколахои нашршудаи диссертант мухтавои диссертатсияро пурра инъикос 

менамоянд. Бо боварй метавон гуфт, ки диссертатсияи Шодиев Рустамхон 

Азизуллоевич дар мавзуи «Пажухиши этнолингвистии гуйишхои минтакаи 

Кулоб (тахкики таърихй ва хамзамонй)” ба талаботи Комиссияи олии 

аттестатсдгонии назди Президента Думхурии Точ;икистон чдвобгу буда, 

муаллифи он Шодиев Рустамхон Азизуллоевич ба дарёфти дарачди илмии 

доктори илми филология аз руи ихтисоси 10.02.01.- Забони тодикй шоиста 

аст.
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