
ТАҚРИЗ
ба автореферати диссертатсияи Хоҷамиров Муслиҳиддин 

Хоҷамирович дар мавзуи «Хусусиятҳои лексикӣ-семантикӣ ва сохтории 
«Ҷомеъ-ут-таворих»-и Рашидуддини Фазлуллоҳ, барои дарёфти дараҷаи 

илмии номзади илмҳои филологӣ, аз рӯйи ихтисоси
10.02.01 - Забони тоҷикӣ

Омӯзиш, таҳқиқ ва баррасии вижагиҳои лексикӣ-семантикӣ ва 
сохтории вожаҳо ва ба танзим даровардани низоми мукаммали таҳқиқ, 
заминаи таснифу табақабандии илмии онҳо яке аз масъалаҳои муҳими 
забоншиносии тоҷик маҳсуб меёбад. Омӯзиши осори адабиёти классикӣ 
барои таҳқиқи таърихи забони тоҷикӣ дар марҳалаву давраҳои гуногуни 
таърихи забон маводи пурқиматеро медиҳад. Дар робита ба ин, омӯзиши 
осори адабию илмӣ, фалсафию динӣ ва таърихии бузургони тоҷику форс 
аз аҳамияти амалию назариявй 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.

Ҷойи тазаккур аст, ки маҳорати баланди Рашидуддини Фазлуллоҳ 
дар «Ҷомеъ-ут-таворих» бо забони содаю равон ва тарзи баёни ӯ низ 
эҳсос мешавад. Муаллиф ба ороиши зоҳирии сухан таваҷҷуҳи зиёде 
дорад ва баъзан воқеаи мавриди тасвирро як сӯ гузошта, риштаи суханро 
ба сӯйи тавсифоти шоирона кашонида, ҳодисаро хеле муассир тасвир 
намудааст. Истифодаи дурусти калимаҳои забони тоҷикӣ дар осори ин 
муҳаққиқи суханвар равонию зебоӣ бахшидааст. Муаллиф барои 
пуробуранг баромадани забони асараш аз ташбеҳ ва маънои маҷозии 
калимаҳо бисёр истифода намудааст. Нависанда дар интихобу истифодаи 
луғат, калимаҳои муносиб, эҷоду корбасти таркиботи бадеъ ва хушоянди 
алоқаманд бо қиссаҳои асараш аз худ маҳорати баланд нишон дода, дар 
вожасозию вожагузинӣ дар мақоми алоҳида аст.

Муаллифи диссертатсия кушиш намудааст, ки хусусиятҳои лексикӣ- 
семантикӣ ва сохтории «Ҷомеъ-ут-таворих»-и Рашидуддини 
Фазлуллоҳро мавриди омӯзиши амиқи илмӣ қарор додааст.

Дар забони адабии муосири тоҷик ба таври муфассал «Ҷомеъ-ут- 
таворих»-и Рашидуддини Фазлуллоҳ мавриди таҳқиқу омӯзиши илмӣ 
қарор нагирифтааст ва дар таҳқиқоти диссертатсионии муҳаққиқ- 
Хоҷамиров Муслиҳиддин Хоҷамирович ба таври илмӣ ва пурра омӯзиш 
ва баррасӣ гардидааст. Ин таҳқиқот яке аз нахустин кушиши диссертант 
буда, таҳқиқ ва омӯзиши низоми мукаммали масоили лексикӣ-семантикӣ 
ва сохтории вожаҳо ба таври муфассал таҳқиқ гардидааст.

Аз ин ҷиҳат, таҳқиқи диссертатсионии Хоҷамиров Муслиҳиддин 
Хоҷамирович аз нуқтаи назари таваҷҷуҳи бештари забоншиносии муосир 
ба масъалаҳои омӯзиши вижагиҳои лексикӣ-семантикӣ ва сохтории асари 
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таҳқиқшаванда нигаронида шудааст.
Навгониҳои илмии таҳқиқ, пеш аз ҳама, дар он зоҳир мешавад, ки 

бори аввал омӯзиши вижагиҳои лексикӣ-семантикӣ ва сохтории «Ҷомеъ- 
ут-таворих» Рашидуддини Фазлуллоҳ аз ҷиҳати хусусиятҳои луғавию 
маъноӣ мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. Ҳамчунин, зимни баррасии 
вижагиҳои луғавию маъноӣ ва гурӯҳбандии маъноии вожаҳо, 
муносибати маъноиву корбурдии онҳо сурат гирифтааст.

Ҳадафи таҳқиқи мазкур аз баррасии вижагиҳои лексикӣ-семантикӣ 
ва сохтории «Ҷомеъ-ут-таворих» Рашидуддини Фазлуллоҳ аз ҷониби 
муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ, дар умум баррасӣ ва шарҳи таҳқиқоти 
анҷомшуда оид ба вижагиҳои лексикӣ-семантикӣ ва сохтории «Ҷомеъ-ут- 
таворих» Рашидуддини Фазлуллоҳ маҳсуб меёбад.

Пайдарпайии татбиқи ҳадаф ва вазифаҳо ба сохтори диссертатсия 
мувофиқ буда, аз муқаддима, се боб, хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат 
аст. Бобҳои рисола ба фаслҳо ва баъзе фаслҳо ба зерфаслҳо тақсим 
шудаанд. Ҳаҷми умумии диссертатсия 158 саҳифаи чопи компютериро 
ташкил медиҳад.

Муҳаққиқ дар муқаддимаи автореферати диссертатсия муаррифии 
кори тадқиқотии худро ба асоснок кардани мубрамии мавзуи тадқиқ, 
дараҷаи таҳқиқи мавзуъ, робитаи таҳқиқ бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва ё 
мавзуъҳои илмӣ, мақсади таҳқиқ, вазифаҳои тадқиқ, объекти таҳқиқ, 
предмети тадқиқ, асосҳои назарии тадқиқ, асосҳои методологии тадқиқ, 
сарчашмаҳои таҳқиқ, навгониҳои илмии тадқиқ, нуктаҳои асосии ба 
ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳамияти назариявӣ таҳқиқ, аҳамияти амалии 
таҳқиқ, дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои тадқиқот, мутобиқати 
диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ, саҳми фардии муҳаққиқ, 
тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ, нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи 
диссертатсия ва сохтор, ҳаҷми диссертатсия иборат буда, ҳадаф ва 
вазифаҳои таҳқиқро муайян мекунад.

Боби якуми диссертатсия дар мавзуи «Баррасии таркиби луғавии 
«Ҷомеъ-ут-таворих» аз рӯйи баромад» унвон дошта, аз панҷ фасл иборат 
аст. Дар фасли якуми боби мазкур - «Муқаррароти умумӣ» ном дорад, 
ки оид ба таркиби луғавии забони тоҷикй ба таври умумӣ тахдилу 
баррасӣ гардидааст. Дар идомаи ин фасл, диссертант доир ба таркиби 
луғавии забони тоҷикӣ аз ҷиҳати баромад ва қабатҳои луғавии онҳо 
маълумот додааст.

Фасли дуюми боби якумро-«Калимаҳои умумиэронӣ дар асар» 
муқаррар карда шуд, ки таркиби луғавии забони тоҷикӣ аз калимаҳои 
аслан тоҷикӣ ва калимаҳои аз забонҳои гуногун иқтибосшуда таркиб 
ёфтааст.

Дар ин фасл вобаста ба калимаҳои аслии забони тоҷикӣ дар асари 
таҳқиқшавнда мариди омӯзиш ва баррасӣ қарор гирифтааст. Диссертант 
калимаҳои аслан тоҷикии асарро аз ҷиҳати маъно ва ифодаи мафҳум ба 
қабатҳои луғавию маъноӣ ҷудо намудааст.
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Фасли сеюми боби аввал «Калимаҳои иқтибосии арабӣ дар «Ҷомеъ- 
ут-таворих» ном дошта, ба таҳқиқи калимаҳои иқтибосии арабӣ дар 
забони тоҷикӣ бахшида шудааст. Ба ақидаи муаллиф таркиби луғавии 
«Ҷомеъ- ут- таворих», ки аз забони арабӣ ба таркиби луғавии забони 
тоҷикӣ бештар луғати динию мазҳабӣ ворид шудаанд.

Фасли чоруми боби аввал-«Калимаҳои иқтибосии туркӣ-муғулӣ» ба 
баррасии калимаҳои туркию муғулии «Ҷомеъ-ут-таворих» бахшида 
шудааст. Таъкид мешавад, ки як миқдори ками калимаҳои таркиби 
луғавии забонамонро вожаҳои туркиву муғулӣ ташкил медиҳанд.

Фасли панҷуми боби аввал «Таркиби луғавии асар аз нигоҳи этникӣ 
(қавмҳо)» ном дошта, вобаста ба номи қавму қабилаҳо баҳс мекунад, 
зеро дар ин асари таърихӣ номи қавму қабилаҳои муғул ва турк, аз ҳама, 
бештар ба назар мерасад.

Боби дуюми диссертатсия «Таҳлили қабатҳои лексикию семантикии 
таркиби луғати асар» ном дошта, аз се фасл иборат аст. «Ҷомеъ-ут- 
таворих»-и Рашидуддини Фазлуллоҳ аз ҷиҳати забону услуб дорои бисёр 
хусусиятҳои насри бадеӣ аст. Метавон гуфт, ки намунаи барҷастаи 
забони насри таърихӣ аст. Асар аз ҷиҳати сабку забон нисбат ба асарҳои 
таърихии пеш ва баъдина бартарӣ дорад.

Фасли якуми боби дуюм «Калимаҳои сермаъно» унвон дорад, ки ба 
таҳлилу баррасии калимаҳои сермаънои «Ҷомеъ-ут-таворих» пардохта 
шудааст. Таъкид мешавад, ки дар ҳар забоне калимаҳое мавҷуданд, ки 
хусусияти ифодакунии якчанд маъноро доранд. Забони тоҷикӣ низ аз ин 
ҳодисаи семантикӣ истисно нест. Алоқаи семантикии калимаҳоро аз 
муносибати байни маъно ва мафҳуми онҳо муайян намудан мумкин аст.

Фасли дуюми боби дуюм «Муродифоти луғавӣ» ном дорад. 
Калимаҳои муродифӣ дар «Ҷомеъ-ут-таворих» корбурди фаровон дорад. 
Муаллиф барои тасвири ҳодисаю воқеаҳо ва таърихи ҳар давра, ки 
мақсади ӯро возеҳу равшан ифода карда тавонанд, аз муродифот кор 
мегирад.

Дар диссертатсия муродифоти луғавии «Ҷомеъ-ут-таворих»-ро аз 
рӯйи истеъмол ба гурӯҳҳои зиёд ҷудо намудем.

Фасли сеюми боби дуюм «Калимаҳои зидмаъно (антонимҳо)» ном 
дорад. Дар ин фасл калимаҳои зидмаънои «Ҷомеъ-ут-таворих» шарҳу 
маънидод шудааст.

Боби сеюми автореферати диссертатсия «Хусусиятҳои калимасозӣ 
дар асар» ном дорад. Калимасозӣ дар «Ҷомеъ-ут-таворих» бо равиши 
суннатии калимасозии забони тоҷикӣ сурат гирифтааст. Бо ёрии 
воситаҳои гуногуни грамматикӣ дар асар калимаҳои гуногунсохту 
гуногунтаркиб ба вуҷуд омада, ба ин васила таркиби луғавии забон бою 
ғанӣ гардидааст. Ин боб аз чор фасл иборат аст.

Фасли якуми боби сеюм «Пасвандҳои калимасоз дар «Ҷомеъ-ут- 
таворих» номгузорӣ шудааст, ки асосан пасвандҳои фаъоли асар 
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мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.
Фасли дуюми ин боб «Калимаҳои мураккаб дар «Ҷомеъ-ут-таворих» 

ном дошта, аз ду зерфасл таркиб ёфтааст.
Тарзи калимасозии мураккаб яке аз қадимтарин ва сермаҳсултарин 

равиши калимасозӣ дар таърихи забони тоҷикӣ маҳсуб мешавад.
Дар «Ҷомеъ-ут-таворих» маҳз ба воситаи калимасозӣ ва роҳҳои 

гуногуни морфологӣ сохта шудани калимаҳо мафҳум, ашё ва ҳодисаю 
воқеаҳои гуногун номгузорӣ шудаанд. Дар ин боб таваҷчуҳи асосӣ ба 
калимасозӣ, махсусан, калимасозии пасвандӣ ва тарзи мураккаби 
калимасозӣ равона шудааст.

Аз тариқи пасвандҳо сохтани калимаҳо дар забони тоҷикӣ 
густариши бештар пайдо кардааст, ки намунаашро дар осори 
таълифшуда зиёд аст.

Дар хулосаи автореферати диссертатсия масъалаҳои ба риштаи 
таҳқиқ кашидашуда бар асоси маводи мушаххаси амалӣ оварда шудаанд, 
ки таҳлил ва гурӯҳбандии он ба муҳаққиқ имкон додааст, ки вазифаҳои 
гузошташударо ҳал намояд.

Дар маҷмӯъ, таҳқиқи диссертатсионӣ дар мавзуи «Хусусиятҳои 
лексикӣ-семантикӣ ва сохтории «Ҷомеъ-ут-таворих»-и Рашидуддини 
Фазлуллоҳ, ки аз ҷониби Хоҷамиров Муслиҳиддин Хоҷамирович 
пешниҳод шудааст, пеш аз ҳама, барои ҳалли масъалаҳои муҳимтарини 
вижагиҳои лексикӣ-семантикӣ ва сохтории вожаҳо забони тоҷикӣ 
арзишманд ҳисобида мешавад.

Муҳаққиқ вобаста ба мавзуи диссертатсионӣ 4 мақола, аз ҷумла, 4 
мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудаанд, ки мавзуъ, масъалаҳо, мундариҷа ва 
натиҷаҳои муҳимтарини таҳқиқро инъикос менамоянд.

Аз мутолиаи автореферати диссертатсияи Хоҷамиров Муслиҳиддин 
Хоҷамирович чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки диссертант дар 
натаҷаи меҳнати чандсола ба мақсади худ расидааст. Таҳлилу муҳокима 
ва натиҷагирии муаллифи диссертатсия аз ҳар ҷиҳат ҷолиби диққат аст. 
Дар баробари муваффақияти бадастомада дар автореферат баъзе 
камбудиҳо мушоҳида карда шуд, ки ислоҳи онҳо ба манфати кор боис 
мегардад:

1 .Дар матни автореферати диссертатсия саҳифаҳои 3, 4, 7, 8, 11, 20, 
23 ва 24 ғалатҳои имлоӣ, китобӣ, техникӣ мавҷуд аст, ки ислоҳи он боиси 
боз ҳам беҳтар гаштани кори диссертатсионӣ мегардад;

2 .Ҷумлаҳои истифодашудаи матни автореферат ва нишон додани 
саҳифаи он дар ду шакл [саҳ.458]; (620) оварда шудааст. Хуб мешавад 
шакли қабулшудаи талаботи КОА риоя шавад.

Ҷойи зикр аст, ки камбудиву нуқсонҳои мазкур хусусияти ҷузъӣ 
дошта, ислоҳшавандаанд ва қиммати илмии авторефератро кам 
намекунад.
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Дар маҷмуъ, автореферати диссертатсияи Хоҷамиров 
Муслиҳиддин Хоҷамирович дар мавзуи «Хусусиятҳои лексикӣ- 
семантикӣ ва сохтории «Ҷомеъ-ут-таворих»-и Рашидудцини Фазлуллоҳ, 
дуруст, пурра ва мукаммал буда, ба талаботи Низомномаи Комиссияи 
олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ 
буда, барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи 
ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ сазовор мебошад.

Муқарриз н.и.ф., саромӯзгори кафедраи 
забоншиносӣ ва таърихи забони 
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи 
Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ: Шаҳбози Р.

Имзои н.и.ф., Шаҳбози Р.-ро 
тасдиқ мекунам:

. Сардори РК КМ Донишгоҳи давлатии 
Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ;

АТИ
РҲО

Маълумот дар бораи иртибот:
735360, ш. Кӯлоб, кӯчаи С.Сафаров 16
Е-шай: ги81аш81ю11-90@Ьк.ги
Телефон: (+992) 988-49-10-10
« с&С » « 2022
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