
Тақриз
ба рисолаи Шодиев Рустамхои Азизуллоевич дар мавзуи “Пажуҳиши 

этнолингвистии гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб” (таҳқиқи таърихӣ ва 
ҳамзамонӣ), ки барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илми филология аз 
руйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ ба дифоъ пешниҳод шудааст

Солҳои охир таваҷҷуҳи ҷомеа ба фарҳанги суннатии мардум, ки дар 
худ хотираи халқу миллатро сабт менамояд, кам шудааст. Аҳли таҳқиқ ба 
миён омадани ин ҳолат, яъне бетаваҷҷуҳӣ ба фарҳанги суннатии 
мардумро ба дунёи нави иттилоотӣ ва фановарӣ марбут медонанд. 
Этнолингвистика илмест, ки маҳз ҳамин мушкилот, яъне робитаи байни 
падидаҳои забонию фарҳангиро мавриди омӯзиши густурда қарор 
медиҳад. Дар шинохти этнолингвистика ду ҷанбаи асосӣ вуҷуд дорад. 
Ҷанбаи аввал фарҳангро тавассути забон фаро гирифта, ҷанбаи дувум 
иттилооти забониро дар заминаи фарҳанг меомӯзад. Як ҷанбаи 
этнолингвистика аз руйи мавзуъ ва ҳадафҳои таҳқиқоташ ба этнология 
қаробат дорад ва ба таҳқиқи масъалаи вазифаи забон ҳамчун зернизоми 
фарҳанг машғул гардида, метавонад дар бобати ба истилоҳ 
«этнодонишҳо» маълумот пешниҳод намояд. Ҷанбаи дигар як бахши 
муҳимми забоншиносӣ будани этнолингвистика аст, ки оид ба таҳияи 
назарияҳои умумии муоширати забонӣ дар заминаи фарҳангҳои 
мушаххас масъалагузорӣ намуда, бо забоншиносии иҷтимоӣ 
(сотсиолингвистика) ва забоншиносии равонӣ (психолингвистика) 
омезиш пайдо мекунад.

Мубрамияти рисолаи илмии мавриди назар пеш аз ҳама дар он 
мебошад, ки дар забоншиносии тоҷик бори нахуст гӯйишҳои як минтақаи 
васеи Тоҷикистон аз нуқтаи назари этнолингвистӣ ё пайванд бо суннатҳои 
мардумӣ дар шакли диссертатсияи докторӣ мавриди баррасӣ ва 
пажуҳиши илмӣ қарор мегирад. Инчунин, дар робита ба гӯйишҳои 
минтақаҳои Тоҷикистон аз нуқтаи назари этнолингвистӣ ва гӯйишҳои 
минтақавӣ ҳамчун як ҷузъи том ҳанӯз таҳқиқоти маҷмуӣ сурат 
нагирифтааст ва таълифи диссертатсияи мавриди назар дар ин замина 
холигоҳи пажуҳиширо пур мекунад.

Рисолаи доктории Шодиев Рустамхон Азизулоевич “Пажуҳиши 
этнолингвистии гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб” (таҳқиқи таърихӣ ва 
ҳамзамонӣ) барои равшанӣ андохтан ба бисёр паҳлуҳои 
этнолингвистикаи гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб арзишманд маҳсуб 
мешавад. Муҳаққиқ зимни тадқиқоти сомондодаи хеш дар поёни ҳамаи 
фаслу бобҳо ва зерфаслҳо хулосабардорӣ намуда, дар интиҳои рисола ба 
натиҷагирии комили илмӣ омадааст, ки падидаи мазкур боиси афзунии 



арзиши илмии рисола гардидааст. Автореферати диссертатсия, 
монография, гузоришҳои илмӣ ва мақолаҳои ба чоп расонидаи Шодиев 
Рустамхон Азизуллоевич муҳтавои асосии диссертатсияро инъикос 
мекунанд.

Диссертатсия ба мавзуи хеле муҳим ва таҳқиқношудаи илми 
забоншиносӣ бахшида шудааст. Воқеан, муҳаққиқ возеҳу бамаврид 
таъкид мекунад, ки этнолингвистика ҳамчун шохаи алоҳидаи илми 
забоншиносӣ аввалҳои асри XX ба вуҷуд омад, вале истилоҳи 
этнолингвистика ва равишҳои этнолингвистӣ дар илми забоншиносӣ 
собиқаи пештар доранд. Андешаҳои наздик ба этнолингвистика дар 
асарҳои И.Г. Гердер (а. XVIII), В. Гумболд, Ф. Буслаев, А. Афанасев ва А. 
Потебня (а. XIX) ба мушоҳида мерасанд. Пайдоиши равияи илмии 
этнолингвистика бо номи пажуҳишгарони амрикоӣ - мардумшинос 
Франс Боас ва забоншиносу мардумшинос Эдуард Сепир алоқаманд 
мебошад, ки дар робита ба забонҳои бехати ҳиндувони амрикоӣ 
(сокинони муқимии Амрико) ва фарҳангу анъанаҳои онҳо таҳқиқот анҷом 
додаанд. Ин таҳқиқоти бунёдӣ ба пайдоиши равияи илмии 
этнолингвистика пойдевори мустаҳкам гузошт.

Асосҳои назарии таҳқиқ осори донишмандони ватаниву хориҷӣ оид 
ба этнолингвистика, муносибати забон ва ҷомеа, гӯйишҳои гуногуни 
забон, пайдоиши гӯйишҳои минтақавӣ, хусусиятҳои хоси лаҳҷаҳои забони 
тоҷикӣ ва махсусан гӯйишҳои Кӯлоб буда, дар оянда барои пажуҳиши 
пурвусъати этнолингвистӣ дар забони тоҷикӣ мусоидат мекунад. Натиҷаи 
пажуҳиши илмӣ дар бораи гӯйишҳои минтақавӣ дар намунаи гӯйишҳои 
минтақаи Кӯлоб барои муайян кардани самтҳои мухталифи 
этнолингвистӣ дар сохтори забон аҳаммияти бузурги илмию амалӣ дорад.

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. 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 хоси гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб таҳқиқ 
анҷом пазируфтааст.

Ҷанбаи дигари муҳимми диссертатсия аз он иборат аст, ки ба 
таҳқиқоти минбаъда дар заминаи этнолингвистикаи гӯйишҳои дигар 
минтақаҳои мамлакат роҳ боз мекунад.

Натиҷаҳои амалии рисоларо метавон зимни таълифи китобҳои илмӣ ва



дастурҳои таълимӣ оид ба этнолигвистика, лаҳҷашиносӣ, топонимика ва 
дарсҳои амалии донишҷӯёни факултетҳои филологӣ мавриди истифода 
қарор дод. Маводи диссертатсия ҳангоми навиштани китобҳои илмию 
дарсӣ аз этнолингвистика (забоншиносии қавмӣ), мардумшиносӣ, номҳои 
ҷуғрофӣ ва ғайра метавонад ҳамчун манбаъ истифода бурда шавад.

Бо назардошти нукоти зикршуда рисолаи Шодиев Рустамхон 
Азизуллоевич дар мавзуи “Пажуҳиши этнолингвистии гӯйишҳои 
минтақаи Кӯлоб” (таҳқиқи таърихӣ ва ҳамзамонӣ)-ро кори илмии 
баанҷомрасида ва ҷавобгӯ ба талаботи КОА-и назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба навиштани рисолаҳои докторӣ аз руйи 
ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ меҳисобам ва онро барои дифоъ тавсия 
менамоям.
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