
ТАҚРИЗИ 

муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Шодиев Рустамхон Азизуллоевич 
таҳти унвони «Пажуҳиши этнолингвистии гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб 
(таҳқиқи таърихӣ ва ҳамзамонӣ)» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори 
илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ

Дар аввал «этнолингвистика» танҳо ҳамчун фасли забоншиносӣ 
фаҳмида мешуд. Дар луғати энсиклопедии фалсафӣ чунин таърифро 
пайдо мекунем: Этнолингвистика (аз юнонии ейюз - қабила, халқ ва 
забоншиносӣ), як самт дар забоншиносӣ, ки таъсири мутақобилаи 
омилҳои забонӣ, этнофарҳангӣ ва этнопсихологиро дар амал ва 
таҳаввули забон меомӯзад. (ФЭС.М., 1989).

Истилоҳи «этнолингвистика» ҳамчун соҳаи таҳқиқоти илмӣ нав 

нест ва солҳои 40-ум пайдо шуда, аслан бо номи муҳаққиқони амрикоӣ 
Ф.Боас ва Э.Сапир алоқаманд аст. Ҳамчунин решаҳои этнолингвистика 
аслан аз бузургтарин лингвофилософ ва назарияшиноси забон Вилгелм 

фон Гумболдт (ғояи ӯ дар бораи «антропологияи муқоисавӣ») - муқоисаи 

ҷамоаҳои гуногуни инсонӣ бо мақсади муайян кардани хусусиятҳои 

маънавии онҳо сарчашма мегирад. В.Гумболдт навишта буд, ки забон 
самарабахштарин воситаи асрори инсон ва табиати халқҳо мебошад.

Ҳамин тариқ, этнолингвистика, тибқи таърифи маъмултарин, 
илмест, ки робитаи падидаҳои забонӣ ва фарҳангиро меомӯзад, аммо дар 
баробари ин таърифи умумӣ ҷараёнҳои дохилии хеле гуногун ҷой 
доранд. Онро аслан соҳаи васеи таҳқиқоти дорои хусусияти байнисоҳавӣ 

бо марзҳои нисбатан номуайян ҳам тавсиф мекунанд.

Дар этнолингвистика ду мавқеи асосӣ ба назар мерасанд: 
намояндагони аввал барои дарки фарҳанг тавассути забон кӯшиш 
мекунанд, ҷонибдорони дуюм дар назди худ вазифаи омӯзиши 

падидаҳои забоншиносиро дар заминаи фарҳангӣ гузоштаанд. Воқеан, 
як ҷанбаи этнолингвистика ба этнология (антропология) дар мавзуъ ва 

ҳадафҳои таҳқиқоти худ наздик шуда, ба таҳқиқи фаъолияти забон 
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ҳамчун як зернизоми фарҳангӣ машғул аст, ки қодир аст дар бораи 

дигарон, маҳз «донишҳои этнология» маълумот диҳад.

Муносибати бунёдии фарҳанг ва забон ҳамчун ду низоми якхела 

муташаккил ва якхела фаъолияткунанда имкон медиҳад, ки дастгоҳи 
консептуалӣ ва усулҳои таҳқиқи забоншиносӣ ба маводи фарҳанги 

маънавии анъанавӣ аз усулҳои ҷуғрофияи забонӣ татбиқ карда шавад.
Сарчашмаҳои асосии этнолингвистика маводҳои этнографӣ, 

археологӣ, харитаҳои этнолингвистӣ ва диалектӣ; луғатҳои диалектӣ, 
луғатҳои нутқи гуфтугӯйӣ ва матнҳои фарҳанги мардумӣ ба ҳисоб 

мераванд.
Забон на танҳо воқеиятро инъикос мекунад, балки онро шарҳ 

медиҳад, воқеияти махсусеро ба вуҷуд меорад, ки дар он инсон зиндагӣ 
мекунад. Аз ин рӯ, этнолингвистика, ки робитаи забон - этнос - 
фаҳрангро ошкор мекунад, дар низоми ҳама гуна донишҳои гуманитарӣ 
мавқеъҳои методологии муҳимро ишғол мекунад ва дар омӯзиши 
фарҳанги бадеии мардумӣ бе ёрии он кор кардан ғайриимкон аст.

Этнолингвистика дар чорроҳаи этнография, фолклор ва 
забоншиносӣ буда, фарҳанги суннатии мардумӣ ва зеҳну мафкураи 
қавми муайянро меомӯзад ва забонро ҳамчун рамзи фарҳанг, рамзи 
маънавии фарҳанг, калиди дониши мардумӣ истифода мебарад.

Маълум аст, ки тамоми фарҳанги мардумӣ лаҳҷаю шевайӣ аст ва 
биноан, предмети этнолингвистика забони семантикии (рамзии) 

фарҳанги мардумӣ дар шакли шеваи худ мебошад.
Ба ибораи дигар, этнолингвистика бахши забоншиносӣ буда, 

муносибати забон ва фарҳанг, ҳамчунин дарки ҷаҳонро аз ҷониби 

гурӯҳҳои этникии гуногун меомӯзад. Ин омезиши забоншиносӣ ва 
этнология буда, илмеро ифода мекунад, ки ҷанбаҳои ҳаёти тамоми 
ҷомеаҳоро меомӯзад, яъне он ҷанба ва хусусиятҳое, ки як ҷомеаро аз 

дигарон фарқ мекунанд.
Ду масъалаи ба ҳам алоқамандро масъалаҳои умда ва асосии 

этнолингвистика номидан мумкин аст: «когнитивӣ» ва 
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«коммуникатсионӣ». Этнолингвистика ҳамчун илм ба равоншиносӣ ва 
забоншиносии фарҳангӣ наздик аст. Этнолингвистика хусусиятҳои дарки 
ҷаҳон ва таъсири консептуализатсия ба забонро меомӯзад ва 
алоқамандии ин равандҳоро бо фарҳанг ва ҷомеа нишон медиҳад.

Забоншиносии фарҳангӣ пешрафти назариявӣ ва таҳлилии ҳам 
маърифатӣ (аз ҷумла омӯзиши низомҳои мураккаб ва тақсими қобилияти 

маърифатӣ) ва ҳам антропологияро метезонад. Забоншиносии фарҳангӣ 
чӣ тавр инъикос намудани забонҳои гуногун консепсияҳои фарҳангиро, 
аз ҷумла намунаҳои фарҳангӣ ва категорияҳои фарҳангиро тавассути 

хусусиятҳои худ меомӯзад. Дар доираи забоншиносии фарҳангӣ забон 
ҳамчун чизе ба назар мерасад, ки дар сатҳи гурӯҳӣ, фарҳангии маърифат 

реша дорад. Равишҳои забоншиносии фарҳангӣ, аллакай дар баъзе 
бахшҳои забоншиносии амалӣ, аз ҷумла муоширати байнифарҳангӣ, 
азхудкунии забони дуюм ва вариантологияи тамосии забони англисӣ 
татбиқ мешаванд.

Ба истилоҳи дигар, этнолингвистика самти забоншиносӣ аст, ки 
забонро дар робитаи он бо фарҳанг, таъсири мутақобилаи забонӣ, 

этнофарҳангӣ ва этнопсихологӣ омӯхта, омилҳои фаъолият ва 
таҳаввулоти забонро фаро мегирад. Ба маънои васеътар, 
этнолингвистикаро таълимоти мураккабе мешуморанд, ки бо ёрии 
забоншиносӣ усулҳои мазмуни фарҳангро муайян карда метавонад. 

Фаҳмиши васеътари мавзуъ ва вазифаҳои этнолингвистика ба эҳёи 
солҳои 70-80 асри XX ба пешбурди таҳқиқот дар соҳаи фолклор 

мусоидат кард, ки дар онҳо ҷанбаю хусусиятҳои нави муносибатҳои 
забон ва фарҳанг ошкор карда мешаванд.

Аз ин мавқеъ мавзуи диссертатсияи мавриди баррасии Шодиев 
Рустамхон Азизуллоевич таҳти унвони «Пажуҳиши этнолингвистии 
гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб (таҳқиқи таърихӣ ва ҳамзамонӣ)» барои 
дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 
10.02.01 - Забони тоҷикӣ хеле мубрам ва арзишманд аст.
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Таҳқиқоти диссертатсионии тақризшаванда муҳиммияти илмии 

зиёд дошта, баррасии маҷмуии масъаларо фаро гирифта, ба яке аз 
масъалаҳои камтар омӯхташуда дар забоншиносии тоҷик тааллуқ дорад.

Дар таҳқиқоти диссертатсионӣ мулоҳиза ва хулосабарориҳои 

муаллиф мавҷуданд, ки дар бораи омодагии илмии диссертант аз як 
ҷониб шаҳодат дода, аз ҷониби дигар, маводи фаровонеро барои 

андешаю мулоҳизаҳо дар оянда пешкаш менамояд.
Дар тадқиқоти диссертатсионӣ маводи фаровони илмӣ пешниҳод 

гаштааст, ки дар феҳристи адабиёт таҷассум ёфта, дар навбати худ, 
минбаъд барои машғул шудан ба омӯзиши масъалаҳои дигар мусоидат 

карда метавонад.
Мазмуну муҳтавои автореферат. Автореферат пурра ва дуруст 

нуктаҳои асосии таҳқиқот, хулоса ва натиҷаҳои онро инъикос мекунад ва 
бо диссертатсия мувофиқат карда, дар шакли муъҷаз ва мухтасар 

мазмуну муҳтаво ва сохтори диссертатсияро инъикос ва ифода мекунад.
Услуб ва ба расмиётдарорӣ: Диссертатсия дар маҷмуъ бо забони 

илмии хуб таълиф шудааст.
Арзёбии таълифот. Натиҷаҳои асосии кори таҳқиқотӣ дар 33 

таълифоти илмӣ ифода ёфтаанд.
Диссертатсия аз муқаддима, панҷ боб, хулоса ва рӯйхати адабиёт 

иборат аст. Ҳаҷми умумиии диссертатсия 304 саҳифаи чопи 

компютериро ташкил медиҳад.
Дар Муқаддима оид ба гузориши масъала, зарурати интихоби 

мавзуъ, дараҷаи омӯхта шудани мавзуъ, аҳаммияти илмӣ ва амалии 
таҳқиқ, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ, сарчашмаҳои таҳқиқ, методҳои 
таҳқиқ, маводи асосии таҳқиқ, сохтори диссертатсия маълумот дода 

шудааст.
Боби аввали рисола «Масъалаҳои назарӣ ва амалии 

этнолингвистика» ном дошта, иборат аз 6 фасл аст. Дар фасли аввали 
боби аввал «Матолиби муқаддамотӣ» масъалаҳои умумии назарӣ 
баррасӣ гаштаанд. Дар фасли дуюми боби якум «Этнолингвистика ва 
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гӯйишҳои забони тоҷикӣ» роҷеъ ба гӯйишҳои забони тоҷикӣ маълумот 

дода шудааст. Фасли сеюм боби якум «Вазъи забонӣ ҳамчун объекти 
этнолингвистика» ном гирифтааст. Дар забоншиносии қавмӣ ду 
масъалаи муҳимми бо ҳам алоқаманд мавҷуд аст, ки онҳоро «когнитивӣ» 

(аз лотинӣ сотйю - «фаҳмиш») ва «коммуникативӣ» (аз лотинӣ 
сошшитсабоп - «муошират») меноманд. Дар фасли чоруми боби якум 

«Этнолингвистика ва ҳимояи забонҳо» оид ба сиёсати забонӣ ва 
этнолингвистика пажуҳиш сурат гирифтааст. Фасли панҷуми боби якум 

«Этнолингвистика ва региолект» ном дошта, дар он дар бораи гӯйишҳои 
минтақавӣ маълумот оварда шудааст. Дар фасли шашуми боби якум 

«Этногенез ва таърихи этникӣ - объекти муҳимми этнолингвистика» 
этногенез ва ташаккули раванди этникӣ мавриди пажуҳиш қарор 
гирифтааст.

Боби дувуми диссертатсия «Пажуҳиши минтақаи Кӯлоб аз нигоҳи 
забоншиносии таърихӣ» номгузорӣ шуда, аз се фасл иборат буда, дар 
фасли якуми боби дувум «Кӯлоб ва вазъи таърихию забонии он дар 
давраи бостонии рушди забонҳои эронӣ» мавриди баррасӣ қарор 
гирифтааст. Фасли дувуми боби дувум «Вазъи таърихӣ, ҷуғрофӣ ва 

этнолингвистии минтақаи Кӯлоб дар давраи миёнаи рушди забонҳои 
эронӣ» номгузорӣ шудааст. Фасли сеюми боби дувум «Минтақаи Кӯлоб 
дар давраи нави рушди забонҳои эронӣ» унвон дошта, дар бораи вазъи 
таърихии минтақа ва гӯйишҳои минтақавӣ маълумот оварда шудааст.

Боби сеюми диссертатсия «Номҳои ҷуғрофии таърихӣ ва бархе аз 

масоили забонии минтақаи Кӯлоб» номгузорӣ шудааст. Боби мазкур аз 
шаш фасл иборат аст. Дар фасли якуми боби сеюм «Матолиби 
муқаддамотӣ» масъалаҳои умумии назарӣ мавриди баррасӣ қарор 
гирифтааст. Фасли дуюми боби сеюм «Номвожаҳои минтақаи Кӯлоб дар 

сарчашмаҳои арабӣ» унвон дошта, номвожаҳои минтақа аз маводи 
сарчашмаҳои арабӣ мавриди пажуҳиш қарор гирифтааст. Фасли сеюми 

боби сеюм «Сарчашмаҳои чинӣ ва номҳои таърихии ҷуғрофии Кӯлоб» 
унвон дошта, номвожаҳои минтақа аз маводи сарчашмаҳои чинӣ 
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мавриди пажуҳиш қарор гирифтааст. Дар фасли чоруми боби сеюм 

«Гунаҳои таърихии номҳои ҷуғрофӣ» мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. 
Фасли панҷуми боби сеюм «Табдили таърихии номҳои ҷуғрофӣ» унвон 
дошта, масъалаи тадбили номвожаҳои ҷуғрофии минтақа мавриди 
пажуҳиш қарор гирифтааст. Фасли шашуми боби сеюм «Номҳои кунунии 

ҷуғрофии таърихӣ» ном дошта, номвожаҳои кунунии ҷуғрофӣ дар пояи 
пажуҳишҳои этнолингвистӣ таҳқиқ гардидааст.

Боби чорум «Таҳқиқи таърихӣ ва забоншиносии вожаҳои хоси 
гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб» номгузорӣ шуда, аз се фасл иборат мебошад. 
Дар фасли якум «Матолиби муқаддамотӣ» маълумоти умумӣ дар бораи 

гӯйишҳои минтақа оварда шудааст. Дар фасли дуюми боби чорум 
«Пажуҳиши ҳамзамонии (синхронии) гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб» 
мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Фасли сеюми боби чорум «Таҳқиқи 
мавзуӣ ва вожагонии вожаҳои хоси гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб» ном 

дошта, дар он вожаҳои куҳани маҳфуз дар гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб бо 
истифода аз манобеи хаттӣ, фарҳангномаҳои классикӣ ва ҷалби осори 
забонҳои ғарбӣ ва шарқии эронии бостон ва миёна мавриди таҳлилу 
таҳқиқи забоншиносӣ қарор мегирад.

Боби панҷуми диссертатсия «Таҳлили этнолингвистии фолклори 

Кӯлоб» ном дошта, аз чор фасл иборат мебошад. Фасли якуми боби 
панҷум «Матолиби муқаддамотӣ» масоили умумии таҳқиқи 

этнолингвистикаи фолклори Кӯлоб мавриди пажуҳиш қарор додааст. 
Фасли дуюми боби панҷум «Робитаи этнолингвистика бо фолклор» 
номгузорӣ шуда, дар он иртиботи этнолингвистика бо фолклор баррасӣ 
шудааст. Фасли сеюми боби панҷум «Зарурати таҳқиқи забонии 

фолклори Кӯлоб» ном дошта, хусусиятҳои забонии фолклори Кӯлоб 
мавриди пажуҳиш қарор гирифтааст. Фасли чоруми боби панҷум 

«Вижагиҳои этнолингвистии фолклори Кӯлоб» унвон дошта, дар он 
фолклори Кӯлоб аз нигоҳи этнолингвистӣ таҳқиқ гардидааст.

Дар қисмати Хулосаи кор дар доираи 28 банд таҳқиқот натиҷагирӣ 
карда шудааст.

6



Қисмати Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқ 

иборат аз 8 банд аст.
Қисмати Нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия фарогири 

номгӯйи 33 адад таълифоти муаллифро фаро мегирад.
Мутаассифона, дар баробари дастовардҳо ва ҷиҳатҳои мусбӣ дар 

кор нуқсу камбудиҳое ҳам ошкор шуданд:
1. Дар қисмати муқаддима мақсади таҳқиқ, объекти таҳқиқ, асосҳои 

назарӣ баён карда шудааст, ки зиёд ба назар мерасад. Дар ҳолате, ки 
онҳоро мухтасару муъҷазтар баён намудан мумкин буд.

2. Таҳқиқи хусусиятҳои лингвистию этнолингвистии гӯйишҳо дар 
забони мардуми ҳудудҳои муайян асосан таҳқиқ, мушоҳида, муойина ва 

қайду сабтҳои доманадори саҳроии бевосита муҳаққиқро тули солҳои 
дароз дар нуқтаҳои маскунии зиёд талаб мекунад, мутаассифона, 
муаллифи диссертатсия ному насаби муаллифу мураттибони луғату 

фарҳангҳои зиёдеро оварда, нишон надодааст, ки аз кадом сол то кадом 
соли мушаххас ва дар куҷоҳо таҳқиқҳо ва қайду сабтҳои бевоситаи 

доманадори саҳроӣ гузаронидааст.
3. Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, ки дар 9 банд ва 

ҷумла оварда шудаанд, ҳама ҷанба ва хусусиятҳои тавсиявӣ доранд, ки 
натиҷаи муваффақонаи пажуҳиши илмиро собит месозад. Ин натиҷагирӣ 

маҳсули таҳқиқи чандинсолаи рисоланавис дар ин ҷода мебошад. 
Албатта, агар ин натиҷагириву тавсияҳо бо пешниҳодҳои хусусиятҳои 
амалидошта, ки бешак дар рисола ба мушоҳида мерасанд, тақвият дода 
мешуданд, аҳаммияти илмии рисоларо афзун менамуд. Махсусан 
нуктаҳову омилҳои таҳқики вожаҳои гӯйишӣ ва аҳаммияти онҳо дар 
ғанисозии таркиби луғавии забони меъёр, муайян кардани нақши 
омилҳои гӯйишӣ, суннату анъанаҳои мардумӣ дар рушди забоншиносии 
минтақавӣ хеле муҳим ба ҳисоб меравад. (с. 10-11 диссертатсия)

4. Муаллиф дар мавриди топоними «Данғара маълумот додааст 

(саҳ. 145 диссертатсия), чунин менигорад: «[Дар мавриди номи Дангара ва 
йртиботи ҷузъи нахусти он бо дон/дан ниг.: 15, с. 90]. Дар феҳристи 
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адабиёт таҳти рақами 15 автореферати диссертатсияи доктории Ҷ. 
Алимӣ зикр шудааст ва он ҳамагӣ 47 саҳ. аст ва саҳ. 90 надорад).

5. Номҳои ҷугрофии Лафак, Личак, Лагонӣ, Лодабо, Лушийон, 
Лагмон, Лашан, Лъсу, Лов, Луҷон, Лодара, Ларсой, Лойпук бе зикри манбаъ 
истифода шудаанд (с. 152 диссертатсия). Ҳарчанд манбаъ маълум аст: 
Ҷумъахон Алимӣ. Топонимияи минтақаи Кӯлоб (тадқиқи таърихӣ- 
забоншиносӣ). - Душанбе: «Андалеб-Р», 2015.-с. 181-182).

6. Диссертант бо сабабҳои номаълум монографияи Ҷумъахон 
Алимиро таҳти унвони «Ташаккул ва таҳаввули топонимияи минтаҳаи 

Кӯлоб» ҳама ҷо чаппаю галат дар матни диссертатсия бо соли нашри 2015 
нишон додааст, ҳарчанд ин монография ҳанӯз соли 1996 нашр шуда буду 

соли 2015 монографияи мукаммали дигари муаллиф таҳти унвони 
«Топонимияи минтақаи Кӯлоб (таҳҳиҳи таърихӣ-забоншиносӣ (солинашр 
- 2015). Худи монографияи Ҷ.Алимӣ таҳти унвони «Ташаккул ва 
таҳаввули топонимияи минтақаи Кӯлоб», ки ҳанӯз соли 1996 нашр шуда 
буд, дар матни диссертатсия соли 2015 нишон дода шуда, дар «Феҳристи 
адабиёт» умуман зикр нашудааст.

7. Тавсияҳои муаллиф оид ба истифодаи амали натиҷаҳои таҳқиқ 
аксаран хусусият ва ҷанбаи тасдиқӣ доранд, на тавсиявӣ

Бо вуҷуди чунин нуқсу камбудиҳо, бо назардошти ҷиҳатҳои мусбии 
он, таҳқиқоти диссертатсиониро арзёбӣ намуда, дар маҷмуъ гуфтан 
мумкин аст, ки новобаста ба баъзе саҳву иштибоҳот, он як таҳқиқоти 
пурра анҷомёфта аст, ки шахсан аз ҷониби муаллиф сурат гирифтааст.

Таҳқиқоти диссертатсионии пешниҳодшуда дар дараҷаи баланд 
анҷом дода шудааст, талаботҳои нисбати диссертатсияҳои докториро 
қонеъ менамояд.

Автореферати диссертатсия, гузоришҳои илмӣ ва маколаҳои ба чоп 
расонидаи Шодиев Рустамхон Азизуллоевич муҳтавои асосии 
диссертатсияро инъикос намуда, аз лаёқати баланди илмии довталаби 
дараҷаи илмӣ гувоҳӣ медиҳанд.
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Дар маҷмуъ, диссертатсияи Шодиев Рустамхон Азизуллоевич дар 

мавзуи «Пажуҳиши этнолингвистии гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб (таҳқиқи 
таърихӣ ва ҳамзамонӣ)» ба талаботи бандҳои 31-35-уми Тартиби додани 
дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30- 
юми июни соли 2021-ум таҳти №267-ум тасдиқ шудааст, инчунин ба 
талаботи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, 

муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии доктори илми филология 
аз рӯйи ихтисоси 10.02.01-Забони тоҷикӣ мебошад.

Муқарризи расмӣ:
доктори илми филология,
профессор, мудири кафедраи
забоншиносӣ ва таърихи забони
Донишгоҳи давлатиии Кӯлоб ба номи
Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ: Ҷумъахон Алимӣ
«19» январи 2023

Суроға: 735360, Ҷумҳурии Тоҷикистон
шаҳри Кӯлоб, кӯчаи С.Сафаров, 16
Телефон: (+992) 918-11-26-62
Е-шай: аНт1-62@таП.ги

Имзои д.и.ф., профессор^Алимӣ-ро
тасдиқ мекунам: С
Донишгоҳи давлат

Суроға: 735360, Ҷ}

Абуабдуллоҳи Руд КОРҲОИ
МАХСУС

ров, 16

Амиров Ф.А.

шаҳри Кулоб, кучг 
Телефон: (83322) 2-35-06 
Е-таП: т!о@кгиЛ1
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