
ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи Хоҷамиров Муслиҳиддин Хоҷамирович 
дар мавзӯъи “Хусусиятҳои лексикӣ-семантикӣ ва сохтории “Ҷомеъ-ут- 
таворих”-и Рашидуддини Фазлуллоҳ” барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01- забони тоҷикӣ.

Донишу илмомӯзӣ, забондониву забоншиносӣ аз маҳорату 
малакаҳо ва роҳҳои расидан ба қуллаҳои баланд мебошанд, ки арзишу 
муҳиммияти онҳо аз ҷониби олимону муҳаққиқон пайваста мавриди 
омӯзиш қарор мегирад. Таҳқиқу омӯзиши роҳу равиш ва хусусиятҳои 
гуногунҷанбаи онҳо дар партави осори донишмандону равшанфикрони 
ҷомеа аз ҷумла, санаду арқоми таърихии онҳо роҷеъ ба забону адабиёт 
муҳим арзёбӣ мегардад.

Зимнан, метавон гуфт, ки муҳаққиқи ғайратманд 
Хоҷамиров М., тақҳиқоти худро роҷеъ ба “Хусусиятҳои лексикӣ- 
семантикӣ ва сохтории “Ҷомеъ-ут-таворих”-и Рашидуддини 
Фазлуллоҳ” ба анҷом расонд.

Мундариҷаи рисолаи ӯ иборат аз ихтисораҳо, муқаддима, 
бобҳо бо хулосаҳои алоҳида, хулосаи ниҳоӣ ва рӯйхати адабиёт 
иборат мебошад.

Дар оғози рисола муҳаққиқ зери унвони ихтисораҳо барои 
хонанда номи ихтисоршудаи китобҳои фарҳангу қомусҳоро баён 
карда боби аввали рисолаашро бо 13 зерфаслҳо тақсимбандӣ 
намудааст. Хусусият ва мубрамияти кору равиши муҳаққиқ дар 
онаст, ки рисолааш дар заминаи назари забоншиносону 
донишмандони дохиливу хориҷӣ бо шарҳу тавзеҳи луғату 
ибораҳо сурат гирифтааст.

Ҳамир тариқ, муҳаққиқ тақҳиқоти илмии худ аз муқоиса 
кор гирифта, калимаву ибораҳои тоҷикии “Ҷомеъ-ут-таворих”-ро 
табақибандӣ карда, баррасӣ намудааст.

Боби дуюм рисола, “қабатҳои лексикию семантикии асар” 
номгӯзорӣ шуда, ҳар калима бо мутазоду муродифоташ шарҳу 
баён гардидааст, ки дар он мақому мавқеи калимаҳои тоҷикӣ ва 
муродифоти онҳо мавриди муқоиса қарор мегирад.



Ҳамин тавр, муҳаққиқ дар боби сеюм оид ба хусусиятҳои 
ибораву калимасозӣ дар “Ҷомеъ-ут-таворих” баҳсу мунозира 
намуда, сабабу омилҳои забониву луғатии онҳоро мавриди 
омӯзиш қарор медиҳад.

Дар ниҳоят муаллифи рисола натиҷаи таҳқиқоти худро дар 
шакли хулосаи ниҳоӣ баён карда, тадқиқоташро оид ба мавзуъ 
комил сохтааст.

Хулоса, рисолаи номзадии Хоҷамиров Муслиҳиддин 
Хоҷамирович дар мавзӯъи “Хусусиятҳои лексикӣ-семантикӣ ва 
сохтории “Ҷомеъ-ут-таворих”-и Рашидуддини Фазлуллоҳ” гоми 
хубест дар ковишу баррасии масоили мубрами забоншиносии 
муқоисавӣ ва бо риояи талаботи Комиссияи олии аттестатсионии 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01- 
забони тоҷикӣ, тавсия дода мешавад. Бо чунин равишҳои 
омӯзишӣ, муҳаққиқ метавонад таҳқиқоташро роҷеъ ба дигар 
асарҳои Рашидуддини Фазлуллоҳ дар оянда идома диҳад.
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