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Диссертатсияи Хоҷамиров Муслиҳиддин Хоҷамирович 

“Хусусиятҳои лексикй-семантикӣ ва сохтории «ҷомеъ-ут-таворих»-и 

Рашидаддини Фазлуллоҳ» дар кафедраи назария ва амалияи 

забоншиносии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. 

Айнӣ ба анҷом расонида шудааст.

Хоҷамиров М.Х. соли 2015 ба шуъбаи аспирантураи назди Донишгоҳи 

давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ қабул шуда, 
онро соли 2018 хатм кардааст.

Роҳбари илмӣ - Ҷӯраев Ғаффор, доктори илмҳои филологӣ, 

профессор, сарходими илмии Инстути забон ва адабиёти ба номи 
Абӯабдулло Рӯдакӣ АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон буд. Ба сабаби даргузашти 
роҳбари илмӣ бо қарори кафедраи назария ва амалияи забоншиносӣ аз 
27.09.2018, суратҷаласаи №2 доктори илмҳои филологӣ, узви вобастаи АИ 

ҶТ, Раҳматуллозода Сахидод роҳбари илмии диссертант таъйин гардид.

Мавзӯи диссертатсия дар ҷаласаи Шӯрои олимони Донишгоҳи 

давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, аз 27.05.2016, 
қарори №7/8.1 тасдиқ шудааст.

Аз муҳокимаи диссертатсия чунин натиҷгирӣ шуд:



Диссертатсияи номзадии унвонҷӯйи кафедраи назария ва амалияи 
забоншиносии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи 
С.Айнӣ, Хоҷамиров М.Х. ба яке аз масъалаҳои кам омӯхташудаи 

хусусиятҳои лексикӣ-семантикӣ ва сохтории «ҷомеъ-ут-таворих»-и 

Рашидаддини Фазлуллоҳ бахшида шудааст.

Диссертатсия дар доираи нақшаи илмии кафедраи назария ва амалияи 

забоншиносӣ таҳия гардида, натиҷаҳои таҳқиқот дар маҷаллаҳое, ки КОА 

назди Президенти ҶТ ва КОА ФР таъйид намудаанд, интишор 

гардидаанд.
Мубрамии кор бо он муайян мегардад, ки осори адабиёти классикӣ 

барои омӯзиши таърихи забони адабии тоҷикӣ дар марҳалаву давраҳои 

гуногуни таърихи забон маводи арзишмандеро медиҳад. Бинобар ин, 
омӯзишу пажӯҳиши осори адабии дар ҳар як аср навишташуда барои илми 
забоншиносии имрӯз муфиду арзишманд аст. Бо омӯзишу баррасиҳои 
забоншиносии ин осор метавонем, вижагиҳои забонии ҳар як асрро 
маълуму муайян кунем. Баррасии вижагиҳои забонии як асар, аз як тараф, 

сабку услуби як шоир ва ё нависандаро бозгӯ кунад, аз тарафи дигар, 
хусусиятҳои забонии як асрро маълум месозад ва барои пардохтан ба 

пажӯҳиши осори дигар адибон роҳнамоӣ мекунад. Дар робита ба ин, 

омӯзиши осори адабию илмӣ, фалсафию динӣ ва таърихии бузургони 

тоҷику форс аз аҳамияти амалию назариявӣ холӣ нахоҳад буд. Аксарияти 

пажӯҳишҳои забоншиносии солҳои охир ҷанбаҳои забонии осори манзуму 

мансурро фаро гирифтаанд. Осори таърихие, ки муаррихони форсу тоҷик 

дар гузашта таълиф намудаанд, камтар мавриди таваҷҷуҳи забоншиносон 

қарор гирифтааст.

Таҳқиқи осори форсии классикӣ таваҷҷуҳи муҳаққиқони зиёдеро ба 

худ ҷалб иамудааст. Муҳаққиқону забоншиносон дар ду маврид ба ин 

масьала рӯй овардааид. Нахуст дар китобҳое, ки бевосита ба омӯзиши 

марҳилаву давраҳои таърихии забони адабии тоҷикӣ бахшида шудааст, 

осори ҳар як марҳиларо мавриди баррасии забоншиносии қарор додаанд.
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Чунончи, китобҳои таълифнамудаи М. Баҳор, А. Содиқӣ, Ж. Лаззар, 

Муҳаммадҳусайни Ямин, М.Н. Қосимова, С. Ҳалимов, Э. Раҳмон аз ҳамин 

қабиланд. Бахши дувумро мақолаву рисолаҳои таҳқиқотие ташкил 

медиҳанд, ки баррасии вижагии мушаххаси ин ё он асари тоҷикӣ-форсии 

классикиро фаро мегирад. Дар забоншиносии муосир муҳаққиқони зиёде 

ба таҳқиқи забон ва услуби осори манзуму мансури форсу тоҷик 

пардохтаанд. Чунончи, солҳои охир забоншиносон М.Н. Қосимова, С. 

Ҳалимов, А. Оасанов (А. Ҳасанзода), М. Султонов, С. Назарзода, О.Ҳ. 
Қосимов, С. Анварӣ, Ш. Кабиров, Ш. Каримов, 3. Мухторов, М. Саломов 
(М. Саломиён), Қ. Мухторӣ, Ш. Исматуллозода, С. Ҳалимова, Ф. 

Шарипова, Ж. Гулназарова, X. Кабиров, X. Табаров ва дигарон ҷанбаҳои 

гуногуни осори форсии классикро аз дидгоҳи луғавию грамматикӣ ва 

услубӣ мавриди баррасӣ қарор додаанд. Вале ҳанӯз ҳам тамоми осори дар 

гузашта ба забони форсии тоҷикӣ таълифшуда ба таври бояду шояд 

мавриди таҳқиқи забоншиносон қарор нагирифтааст ва то имрӯз бисёре аз 

осори арзишманди форсии классикӣ рӯйи таҳқиқро надидааст.

Мақсади таҳқиқи баррасии вижагиҳои луғавию маъноӣ ва 

калимасозии забон дар мисоли “Ҷомеъ-ут-таворих”-и Рашидаддини 

Фазлуллоҳ мебошад. Бо мақсади мушаххас гардонидани доираи таҳқиқ 

чунин вазифаҳоро назди худ гузоштем:

- ҷамъоварӣ ва ба низом даровардани мавод аз матни «Ҷомеъ-ут- 

таворих»;

- муайян сохтани мансубияти калимаҳо аз нигоҳи таърихию забонӣ;

- муайян кардани мавқеи калимаҳои аслии тоҷикӣ дар асар;

- муайян намудани калимаҳои иқтибосии арабӣ ва туркию муғулии 

асар;
- гурӯҳбандии калимаҳо ба категорияву қабатҳои луғавӣ;

- муайян намудани мавқеи этнонимҳо ва хусусиёти корбурди онҳо 

дар асар;



Навоварии диссертатсия дар он зоҳир мегардад, ки бори нахуст дар 

забоншиносии тоҷик вижагиҳои луғавию маъноӣ ва калимасозии яке аз 

беҳтарин таърихномаҳои форсии тоҷикӣ - «Ҷомеъ-ут-таворих»-и 

Рашидаддини Фазлуллоҳ ба сурати диссертатсионй мавриди таҳқиқу 

баррасии забоншиносӣ қарор гирифта, ҷанбаҳои лексикологии забони ин 

асар дар шаклгирии насри таърихии форсии тоҷикй ба таври илмй таҳқиқ 

мегардад.
Асосҳои назариявӣ ва методологии диссертатсияи мазкурро асарҳои 

илмию назариявии муҳаққиқони забоншинос, ки доир ба назарияи забон 

ва вижагиҳои забонии осори манзуму мансури форсии тоҷикӣ таҳқиқоти 

боарзише ба анҷом расонидаанд, ташкил медиҳад. Зимни пажӯҳиш аз 

асарҳои илмии муҳаққиқони ватанию хориҷӣ - Н. Маъсумӣ, Ш. Ниёзӣ, М. 

Н. Қосимова, Ҳ. Маҷидов, Б. Камолиддинов, Д. Саймиддинов, Ш. 

Рустамов, Д. Хоҷаев, А. Ҳасанов, М. Саломов (М. Саломиён), О. Қосимов, 

С. Раҳматуллозода, Ш. Кабиров, Ф. Шарипова, С. Назарзода, О. 

Муҳаммадҷонзода, 3. Мухторов, С. Сулаймонӣ, М. Султонов, С. Ҳалимов, А. 

Мирбобоев, С. Ҷоматов, С. Мирзоев, Д. Ҳомидов, В. С. Расторгуева, Д. 

Эделман, Л. С. Пейсиков, Маликушшуаро Баҳор, Парвиз Нотили 

Хонларӣ, Муҳсин Абулқосимӣ, Ҳасан Ризои Боғбедӣ ва дигарон истифода 
шудааст.

Таҳқиқу таҳлили вижагиҳои луғавию маъноӣ ва калимасозии 

“Ҷомеъ-ут-таворих” аз як тараф, агар барои баррасиҳои забоншиносӣ 

зарур бошад, аз тарафи дигар, барои пажӯҳиши хусусиятҳои забони 

тоҷикӣ-форсии асри XIII мусоидат хоҳад кард. Кор метавонад дар 

пажӯҳишҳои ҷамъбастии хусусиятҳои забони тоҷикӣ-форсии асри XIII- 

XIV чун таҳқиқоти илмии забоншиносӣ истифода шавад.

Аҳамияти амалии таҳқиқ дар он зоҳир мешавад, ки натоиҷи онро 

метавон дар таҳия намудани грамматикаи таърихии забони тоҷикӣ, тартиб 

додаии луғатҳои тафсирӣ ва калимасозии забони тоҷикӣ ва, ҳамчунин, дар 
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таълифи китобҳо ва дастурҳои таълимии марбут ба грамматика ва таърихи 

забони адабии тоҷикӣ истифода кард. Маводи диссертатсияро метавон дар 

дарсҳои лексионию амалии донишгоҳҳо ва донишкадаҳои филологӣ барои 

гузаронидани фанҳои тахассусии забоншиносӣ, таърихи забони адабӣ ва 

номшиносӣ (ономастика) ба кор бурд.

Кори таҳқиқотӣ, асосан, аз рӯйи методи таҷзия, таҳлил ва тасвири 

лингвистӣ иҷро шудааст. Ҳамчунин, дар кор аз равишҳои умумиилмии 

мушоҳида, шархдиҳӣ ва усулҳои махсуси таҳлили семантикию услубӣ, 
методи таҳлили лингвистии матни бадеӣ, таҳлили тафсири луғавӣ ва гоҳо 
методи таҳлили оморӣ мавриди истифода қарор гирифтааст. Равиши 

таҳқиқи диссертатсия бо усули диахронию синхронӣ низ сурат гирифта, 

дар мавридҳои лозимӣ аз усулҳои муқоисавӣ-таърихӣ кор гирифта 
шудааст.

Қисматҳои асосии мазмуну муҳтавои асосии диссертатсия дар 

конференсияҳо ва дигар ҳамоишҳои илмӣ, ки дар ДДОТ ба номи 

С.Айнӣ, ДМТ баргузор гардидаанд, ҳамчунин дар шакли 7 мақолаи 

илмӣ дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и ФР ва КОА-и ҶТ нашр 

шудаанд.

Диссертатсияи Хоҷамиров Муслиҳиддин Хоҷамирович “Хусусиятҳои 

лексикӣ-семантикӣ ва сохтории «ҷомеъ-ут-таворих»-и Рашидаддини 

Фазлуллоҳ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯи 

ихтисоси 10.02.01 - забони тоҷикӣ ба ҳимоя пешниҳод карда мешавад.

Хулоса дар асоси қарори ҷаласаи кафедраи назария ва амалияи 

забоншиносии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ, 
бароварда шудааст.

Дар маҷлис ҳузур доштанд 14 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ “ҷонибдор” 14 

нафар, “муқобил” - нест, “бетараф” - нест, суратҷаласаи №10 аз «19»-уми 
октябри соли 2020.

Раиси сексияи забоншииоси,
5



н.и.ф., дотсент:

Е-тай: ах1х_т1гЪоЪоеу@та11.ги
Тел.: + 992935846542

Мирбобоев А.

Котиби илмии сексияи 

забоншиносӣ, н.и.ф., и.в. дотсент: 
Тел.: + 992937987373

Ҷӯраев Х.А.

Имзоҳои н.и.ф. дотсент А. Мирбобоев
ва н.и.ф., и.в. дотсент Х.А. Ҷураевро 

тасдиқ 'мекунам.

Сардори раёсати кадрҳо 
ва корҳои махсусии 

ДДОТ ба номи С. Айнӣ: РАЙСДТГ 
КАДРҲО. 

ВД КОрЖ 
МАХОӮб?
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Назаров Д.
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