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ТАҚРИЗИ
муассисаи пешбар - Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
ба диссертатсия ва автореферати Хоҷамиров Муслиҳиддин Хоҷамирович 
дар мавзуи «Хусусиятҳои лексикӣ - семантикӣ ва сохтории 
«Ҷомеъ-ут-таворих»-и Рашидуддини Фазлуллох», ки барои дарёфги 
дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - 
Забони тоҷикӣ пешниҳод шудааст.

Дар давраи Истиқлоли давлатӣ бо дастуру ҳидоятҳои бевоситаи 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи таҳқиқу омӯзиши 

осори гуногуни илмию адабии давраи классикӣ аҳамияти хосса зоҳир 
шуда истодааст ва дар партави ии ҳидоятҳо барои ба хатти сирилик 

баргардон кардани осори адибону донишмандон корҳои зиёде сурат 

гирифта истодааст. Дар ин замина, таҳқиқи илмии асарҳои мутафаррикаи 

марбут ба осори адибону донишмандон, таърихнигорон ва 

лексикографҳо аз масоили мубрами илмӣ ба шумор меравад. Махсусан, 
дар замони баъди нуфузи ислом масъалаи нигоштани таърих диққати 
муаррихонро ҷалб кардааст. Агар анъанаи таърихнигории баъдиисломй 
бо нигоштани «Таърихи Табарӣ» сар шуда бошад, дар замони Элхонони 

муғул ташаккул ёфта, як идда таърихномаҳои муҳимме дар давраҳои 

баъдӣ ба вуҷуд омадаанд, ки ба забони тоҷикӣ-форсӣ иншо шуда, то 
имрӯз расидаанд ва бо номҳои «Таърихи Ҷаҳонгушоӣ»-и Атомалики 

Ҷувайнӣ, «Ҷомеъ-ут-таворих»-и Рашидуддини Фазлуллоҳ, «Таърихи 
гузида»-и Ҳамдуллоҳи Қазвинӣ, «Таърихи Вассоф»-и Абдуллоҳ ибни 
Фазлуллоҳи Шерозӣ машҳуранд. Ҳамаи ин таърихиомаҳо аҳамияти 



муҳимми илмию таърихӣ доранд, аммо ба назари мо дар байни осори 

таърихии марбут ба аҳди муғул кори Рашидуддин Фазлуллоҳ 
«Ҷомеъ-ут-таворих» аз рӯйи фарогирн маводи забонӣ ҷойгоҳи хоса 

дошта, муаррификунандаи вазъи забонӣ дар давраи ҳукмронии мугул ба 
шумор меравад. Ин аст, ки баррасии илмии ин асар аз тарафи муҳаққиқ 
Хоҷамиров Муслиҳиддин Хоҷамирович саривақтӣ ва мубрам арзёбӣ 

гардида, дорои аҳамияти махсуси назариявию амалӣ мебошад.
Диссертатсияи муҳаққиқ М. X. Хоҷамиров ба масоили марбут ба 

лексика ва калимасозии «Ҷомеъ-ут-таворих» бахшида шуда, аз 
муқаддима, се боб, хулоса ва феҳристи осори таҳқиқӣ иборат аст.

Дар муқаддима М. X. Хоҷамиров роҷеъ ба муҳиммии мавзуъ. 

дараҷаи омӯзиш, мақсаду вазифаҳои таҳқиқ, маводи асосӣ, навоварии ои, 

аҳамияти илмиву амалӣ, нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодгардида ва сохтори 
кори диссертатсионӣ андешаронӣ намуда, дар идома ба таҳқиқи 

масъалаҳои асосии диссертатсионӣ пардохтааст.

Дар назди муаллифи диссертатсия вазифаи сирф лингвистӣ гузошта 

шудааст, ки он аз таҳқиқи вижагиҳои луғавию маъноӣ ва сохтории 

таркиби луғавии «Ҷомеъ-ут-таворих»-и Рашидуддини Фазлуллоҳ иборат 

мебошад. Баррасии вижагиҳои маъноӣ ба муаллиф имкон додааст, ки 

перомуни масоили калимаҳои аслию иқтибосӣ, яъне мансубияти забонии 

калимаҳо, сермаъноии вожаҳою муродифоти луғавӣ ва вожаҳои 

зидмаъно, ки муносибати байниҳамии калимаҳоро мушаххас менамоянд, 
даст занад. Самти дигаре, ки ба вазифа ва ҳадафҳои диссертант мансуб 
аст, таҳқиқи хусусиятҳои сохтории воҳидҳои лугавии 
«Ҷомеъ-ут-таворих»-и Рашидуддини Фазлуллоҳ ба шумор меравад. Ин 

масоил дар диссертатсия бо ҷалби маводи фаровон аз асари мазкур ба 

таври мушаххас мавриди таҳқиқи илмӣ қарор гирифтааст.

Дар забоншиносии тоҷик то имрӯз хусусиятҳои лугавию маъноӣ ва 

сохтории «Ҷомеъ-ут-таворих»-и Рашидуддини Фазлуллоҳ аз назари илмӣ 

таҳқиқ нагардидааст ва аз ин 'ҷиҳат икдоми унвонҷӯ Ҳоҷамиров М. X. 

кбри нави диссертатсионӣ маҳсуб меёбад. Нақшаи илмии диссертатсия ва 
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роҳу равиши интихобкардаи муҳаққиқ ба мақсаду вазифаҳо пурра 
мувофиқ буда, таҳлили ҳар боб мутобиқи мақсад сурат гирифтааст ва дар 
баррасии таърихномае чун «Ҷомеъ-ут-таворих» кори комилан тоза, илмӣ 
ва мудаллал буда, дар баррасии илмии осори мушобеҳ («Таърихи 
Ҷаҳонгушоӣ»-и Атомалики Ҷувайнӣ, «Таърихи гузида»-и Ҳамдуллохи 

Қазвинӣ, «Таърихи Вассоф»-и Абдуллоҳ ибни Фазлуллоҳи Шерозӣ) 

метавонад улгу бошад.
Боби аввали диссертатсияи М. X. Хоҷамиров «Баррасии таркиби 

луғавии «Ҷомеъ-ут-таворих» аз рӯйи баромад» ном дошта, аз панҷ бахш 
иборат буда, дар он таркиби луғавии «Ҷомеъ-ут-таворих»-ро аз рӯйи 

баромади забонӣ ба воҳидҳои лугавии аслии тоҷикӣ (умумиэронӣ) ва 

иқтибосӣ (арабӣ ва туркӣ) табақабандӣ кардааст. Барои дақиқ кардани 

баромади калимаҳо ба фарҳангҳои муътабари таърихи лексикографияи 

тоҷик ва корҳои илмӣ-тадқиқотии забоншиносон такя намуда, интихоби 

забонии калимаҳоро мушаххас карда, бо мисолҳои зиёде аз 

«Ҷомеъ-ут-таворих» фикри худро мукаммал мегардонад.

Дар фасли аввали боби якум, ки «Муқаррароти умумӣ» унвон дорад, 

асосан, перомуни «Ҷомеъ-ут-таворих» ва таркиби луғавии он маълумоти 

умумӣ пешниҳод менамояд. Фасли дигари кор «Калимаҳои умумиэронӣ 

дар асар» номгузорӣ гардидааст. Аз тахкиқи диссертант маълум мегардад, 

ки ин қабати луғавӣ яке аз қабатҳои асосии асар ба шумор мёравад ва 

доираи зиёди мавзуотро фаро мегирад. Ин аст, ки муаллиф оиҳоро ба 

гурӯҳҳои мавзуӣ-тематикӣ табакабандӣ менамояд. Аз ҷумла, калимаҳои 

мазкур ба номи мафҳумҳои хешовандӣ, узвҳои бадан, номи ҷонварон, 

номи мафҳумҳои табиат ва падидаҳои он ва дину мазҳаб марбутанд, ки 

дар «Ҷомеъ-ут-таворих» истифода гардидаанд. Ин мавзуъҳое мебошанд, 

ки дар таърихи забони тоҷикӣ нақши калон дораид ва барои нигаҳдории 

асолати таърихии забони тоҷикӣ мусоидат кардаанд ва барҳақ дар асари 
мавриди таъқиқ низ мақоми хоса доранд.

Таркиби луғавии забони тоҷикиро бидуни вожаҳои иқтибосӣ 
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тасаввур кардан ғайриимкон аст. Муҳаққиқони зиёде дар таҳқиқоти худ 

аз ногузир будани иқтибосот сухан гуфтаанд ва ин равандест, ки 

ҳамсафари доимии забонҳо ба шумор меравад. Доду гирифти калимахо 

боиси дар осори назмию насрӣ ворид шудани иқтибосот мегардад. Ин 

аст, ки фасли дигари боби мазкур «Калимаҳои иқтибосии арабӣ дар 

«Ҷомеъ-ут-таворих»» номгузорӣ шуда, ба тахкики ин кабати иқтибосӣ 

бахшида шудааст. Дар байни иктибосоте, ки дар забони тоҷикй маълум 

мебошанд, калимаҳои арабӣ мақоми махсус доранд ва ин ҳолат дар 

«Ҷомеъ-ут-таворих» низ равшан дида мешавад ва муаллифи дисертатсия 

дар баррасии худ ба калимаҳои диниву мазҳабӣ ва вожаҳои 

ифодакунандаи муносибатҳои хешовандии иқтибосии арабй таваҷҷуҳ 

карда, бо мисолҳои мушаххас онҳоро ба риштаи таҳқиқ кашидааст.

Таърихи забони тоҷикӣ гувоҳи он аст, ки дар баробари калимаҳои 

иқтибосии арабӣ вомвожаҳои туркӣ-муғулӣ дар таркиби луғавии забони 

тоҷикӣ зиёданд ва дар осори давраҳои гуногуни ташаккули забонамон 

мунъакис гардидаанд. Таҳкики маводи «Ҷомеъ-ут-гаворих» диссертантро 

водор кардааст, ки ба масъалаи баррасии калимаҳои туркӣ-муғулӣ 

таваҷҷуҳи хоса зоҳир намояд. Аз ин рӯ, фасли чоруми боби якум 

«Калимаҳои иқтибосии туркӣ-муғулӣ дар «Ҷомеъ-ут-гаворих» номгузорй 

шуда, ҷойгоҳи онҳоро дар асар маълум кардааст. Ба андешаи муаллифи 

диссертатсия воридшавии калимаҳои туркӣ-муғулӣ пас аз ҳамлаи муғул 

вусъат пайдо кардааст ва дар «Ҷомеъ-ут-таворих» низ зиёд ба иазар 

мерасанд. Ин вомвожаҳо дар кор аз рӯйи вижагиҳои луғавию маъноӣ 

гурӯҳбандию баррасӣ шуда, хулосаҳои илмии мантиқӣ бароварда 

мешавад.

Таъсири калимаҳои иқтибосӣ ба этнонимҳои забони асар муассир 

буда, муаллифи рисоларо водор ба баррасии алоҳидаи онҳо дар фасли 

дигари кор намудааст. Мантикан фасли панҷуми боби мазкур бо номи 

«Таркиби луғавии асар аз иигоҳи этникӣ (қавмҳо)» ба таҳқиқи 

этнонимҳои «Ҷомеъ-ут-таворих» бахшида шудааст. Истифодаи 
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андешаҳои муаллифи «Ҷомеъ-ут-таворих» - Рашидуддини Фазлуллоҳ ва 

муҳаққиқони номшинос барои ташреҳи илмии этнонимҳо мусоидат 
кардаанд.

Боби дуюми диссертатсия «Қабатҳои лексикию семантикии таркиби 

луғати асар» ном дорад. Бо таваҷҷуҳ ба омилҳои лингвистию 

экстралингвистӣ таркиби луғавии забони тоҷикӣ дар тули таърих зина ба 

зина мукаммал шуда, барои баёни андеша имконоти зиёде фароҳам 

омадааст. Ин имконот иборат аз қабатҳои семантикӣ-маъноӣ мебошанд, 

ки нависандагон дар баёни андеша аз онҳо ба таври фаровон истифода 

мекунанд. Дар боби мазкур унвонҷӯ хусусиятҳои маъноии калимаҳои ин 

гурӯҳро таҳқиқ карда, категорияҳои лугавию маъноии 

«Ҷомеъ-ут-таворих»-ро ба калимаҳои сермаъно, ҳаммаъно ва зидмаъно 

тасниф кардааст. Баррасиҳои унвонҷӯ гувоҳи он аст, ки Рашидуддини 

Фазлуллоҳ дар истифодаи кабатҳои семантикӣ кутаҳӣ накардааст. Ин 

аст, ки онҳо дар қалами нависанда барои тасвири ҳодисаю вокеаҳо ва 

муаррифии шахсиятҳои таърихӣ макоми махсус доранд. Унвонҷӯ ҳар яке 

аз онҳоро дар алоҳидагӣ таҳқиқи менамояд. Аз ҷумла, дар фасли аввали 

ин боб, ки «Калимаҳои сермаъно» унвон дорад, таҳқиқи шудаанд. 

Вожаҳои сермаъно аз ду ҷанба: маъиои аслӣ ва маҷозӣ мавриди баррасӣ 

қарор мегиранд. Мисолҳои таҳқиқкардаи унвонҷӯ боварбахшанд.

Дар пайвастагии масъалаҳои боби мазкур фасли дигари кор 

«Муродифоти луғавӣ» унвон дорад ва таркиби луғавии 
«Ҷомеъ-ут-таворих» имкон додааст, ки хусусият услубии истифодаи 

калимаҳои ҳаммаъно ба таври бояду шояд таҳқиқи илмӣ гардад. Дар кор 

муродифот аз рӯйи баромад баррасӣ шуда, ҷуфтҳои онҳо муайян 

гардидааст. Ба ҳамин минвол калимаҳои зидмаъно дар асар таҳкиқи илмӣ 
шудаанд.

Масъалаи дигаре, ки дар диссертатсия мавриди баррасй қарор 

гирифтааст, сохтори калимаҳои истифодашуда дар «Ҷомеъ-ут-таворих» 

мебошад. Маводи гирдоварда имкон додааст, ки онҳо дар боби алоҳида 
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баррасӣ шаванд. Ин аст, ки боби сеюми диссертатсня бо номи 

«Хусусиятҳои калимасозӣ дар асар» ба таҳқиқи сохтори калимаҳо дар асар 

бахшида шудааст. Масъалаҳои таҳқиқи сохтории асари мазкур се фасли 

алоҳидаро фаро мегирад. Дар фасли аввал, ки «Мукаррароти умумӣ» ном 
дорад, доир ба роҳҳои калимасозии забоии тоҷикӣ маълумоти кӯтох дода 

шуда, принсипҳои калимасозии «Ҷомеъ-ут-таворих» муайян гардидаанд. 

Дар ин фасл осори ба калимасозӣ бахшидашуда низ таҳқиқ мегардад, ки 

онҳо чун осори назариявӣ дар кори унвонҷӯ мусоидат кардаанд.

Дар ташаккули таркиби луғавии забони тоҷикӣ вандҳои калимасоз 

ҷойгоҳи махсус доранд. Ин ҳолат дар марҳилаҳои гуногуни таърихи 

заббнамон пай дар пай ривоҷ ёфтааст. Аз баррасии диссертант маълум 

мегардад, ки дар «Ҷомеъ-ут-таворих» низ пасвандҳои зиёде дар 
калимасозӣ иштирок кардаанд. Маводи асари мазкур имкон додааст, ки 

муаллифи рисола оид ба имконоти калимасозии пасвандҳои «-а», «-гор», 

«-гар», «-ор», «-чи», «-истон», «-гоҳ», «-иш» ва «-ин//-гин» таҳқики илмӣ 

анҷом дода, хусусиятҳои калимасозии онҳоро нишон диҳад.

Нақши калимаҳои мураккаб дар бою ғанӣ гардидан ва ташаккули 

забони тоҷикӣ калон аст. Дар ин росто фасли сеюми боби сеюми 

диссертатсия «Калимаҳои мураккаб дар «Ҷомеъ-ут-таворих» унвон 

гирифта, масъалаи мазкур таҳқиқ мегардад. Диссертант моҳияти 

калимаҳои мураккабро дар калимасозӣ баён карда, қолибҳои калимаҳои 

мураккаби пайваст ва тобеъро ба таври ҷудогона ба риштаи тахкиқ 
кашидааст. Хулосаи мантиқии унвонҷӯ аз он иборат аст, ки дар баёни 

андеша Рашидуддини Фазлуллоҳ нисбат ба калимаҳои мураккаби 

пайваст аз калимаҳои мураккаби тобеъ бештар истифода кардааст.

Хулосаи диссертатсия аз 15 банд иборат буда, дар онҳо муҳимтарин 

дастовардҳои кор ба таври фишурда оварда мешаванд.

Бидуни шак, диссертатсия дорои аҳамияти муайяии назариявй 

мебошад. Аввал ин ки кори анҷомёфта барои корҳои минбаъда ва 

таққиқоте, ки дар корҳои мушобеҳ карда мешавад, мусоидат мекунад.
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Дуюм ин аст, ки дисертатсия дар корҳои ҷамъбастии лингвистии марбут 

ба асри XIII аҳамияти муҳимми илмӣ дорад.

Дар баробари аҳамияти илмӣ-назариявӣ диссертатсия дорои 

ахамияти амалӣ низ мебошад. Ин ба он маънӣ аст, ки хулоса ва натиҷаҳои 

диссертатсияро метавон дар таҳияи грамматикаи таърихии забони 

тоҷикӣ, таҳияи луғатномаҳо, масоили назариявии калимасозӣ ва тадвини 

дастурҳои таълимии марбут ба таърихи забон истифода намуд.

-Дар баробари муваффакиятҳо баъзе камбудию норасоиҳо ба назар 
расид, ки ислоҳи онҳо дар оянда ҳусни корро меафзояд:

1. Муҳаққиқ, баъзан, ба баррасии масоили таърихӣ таваҷҷуҳ 

кардааст (саҳифаҳои 64-67). Хуб мешуд, ки кор сирф лингвистӣ мешуд.

2. Маълум аст, ки асарҳои ба таърихи марҳилаҳои гуногун 

бахшидашуда, аз дигар осор иқтибос мегиранд. Ба назари мо зимни 

баррасии китоби «Ҷомеъ-ут-таворих» истифодаи матнҳои марбуг ба 

қалами муаллиф аҳамияти калони илмӣ доранд, ҳарчанд кн иқтибосот 

ҳам инъикоскунандаи забони ҳамон замон аст.

'3 . Ба назари мо агар масъалаҳои марбут ба топонимҳо (1.2.6) ва 

этнонимҳо (1.5) дар як банд сурат мегирифтанд, беҳтар буд.

4. Тавре маълум аст, калимаҳои иқтибосии арабӣ дар таркиби 

луғавии забони тоҷикӣ ҷойгоҳи хосса доранд. Мушоҳидаҳо нишон 

медиҳад, ки дар «Ҷомеъ-ут-таворих» низ онҳо фаровон истифода 

шудаанд. Ин аст, ки ба баррасии онҳо бештар таваҷҷуҳ кардан лозим аст.

5. Дар саҳифаҳои диссертатсия кам бошад ҳам, такрор ба мушоҳида 

расид (саҳ. 22-44, 25).

6. Дар диссертатсия иштибоҳоти характери техникию услубӣ низ ба 

назар мерасад, ки ислоҳи онҳо дар оянда зарур аст (12, 13, 28, 29. 65, 83).

Камбудию норасоиҳои мазкур ислоҳшаванда буда, аҳамияти 

баланди кори илмӣ-таҳқиқотии унвонҷӯро кам карда наметавонанд. 
Кори диссертатсионӣ таҳқиқоти пурра ва комили баанҷомрасида ба 

шумор рафта, дар забоншиносии тоҷик саҳми муҳимми илмӣ дорад.
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Мутобиқати автореферат ба муҳтавои диссертатсия. Автореферати 
диссертатсия ва мақолаҳои дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чопкардаи муаллиф мазмуну 
мундариҷаи диссертатсияро инъикос менамоянд.

Мутобиқати тахассуси илмии довталаб ба дараҷаи илмӣ. 

Диссертатсияи Хоҷамиров Муслиҳиддин Хоҷамирович дар мавзуи 

«Хусусиятҳои лексикӣ-семантикӣ ва сохтории «Ҷомеъ-ут-таворих»-и 

Рашидуддини Фазлуллоҳ» ба талаботи Низомномаи намунавӣ оид ба 
Шурои диссертатсионӣ ва Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони 

илмӣ (дотсент, профессор), ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016, таҳти №505 тасдиқ гардидаанд, пурра 

ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ мебошад.

Тақриз дар ҷаласаи васеи кафедраи забони тоҷикии МДТ 

“Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав” 27-уми августи 

соли 2022, суратҷаласаи № 1 бо иштироки унвонҷӯ муҳокима ва қабул 
шуд.

Дар ҷаласаи кафедра иштирок доштанд: 15 нафар. Натиҷаи 
овоздиҳӣ: «тарафдор»- 15 нафар, «зид» -нест, «бетараф» -нест.

Раиси ҷаласа:

мудири кафедраи забони тоҷикии

МДТ “Донишгоҳи давлатии Бохтар 

ба номи Носири Хусрав”, номзади 

илми филология, дотсент Саидов Ҷаббор Зубайдович.

Эксперт:

номзади илми филология, декани
факултети филологияи тоҷики
Донишгоҳи давлатии Бохтар
ба номи Носири Хусрав Назаров Меҳрубон Ниёзмадович.
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Котиби илмии ҷаласа:

Омӯзгори кафедраи забони тоҷикии 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба моми 
Носири Хусрав Шомуддинова Фируза Олимовна.

Имзои дотсент Саидов Ҷ.З., н.и.ф. Назаров М., ва омузгор Шомуддинова
Ф. -ро тасдиқ мекунам:

Сардори шуъбаи кадрҳо ва 
корҳои махсуси МТД «ДДБ А*У/ 
ба номи Носири Хусрав»

? * У штли 1*
курзод Ҷамшед Абдуалим

Суроғаи муассисаи пешбар:

Нишони: 735140, Ҷӯмҳурии Тоҷикистон, вилояти Хатлон, ш. Бохтар, 
кӯчаи Айнӣ, 67, Тел: (+992-32-22), 2-45-20, 2-22-53, 2-54-81.
Е-таП: к1§и78@таП.ги, у/еЬ-сайт: \»\¥\у.к1$и. ебуҶ
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