
Тақризи 

муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Хоҷамиров Муслиҳиддин Хоҷамирович 

таҳти унвони “Хусусиятҳои лексикӣ-семантикӣ ва сохтории «Ҷомеъ-ут- 

таворих»-и Рашиддуддини Фазлуллоҳ» барои дарёфти дараҷаи илмии 

номзади илмҳои филологй аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикй

Омӯзиши осори адабӣ дар ҳар як давраи таърихӣ барои илми 

забоншиносии имрӯза 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. Аз ин лиҳоз, омӯзиши осори адабию илмӣ, фалсафию динӣ ва 

таърихии бузургони тоҷику форс аз аҳамияти амалию назариявӣ холӣ нахоҳад 

буд. Солҳои охир аксарияти пажӯҳишҳои самти забоншиносӣ ҷанбаҳои забонии 

осори манзуму мансурро фаро гирифтаанд. . Осори таърихии аз тарафи 

муаррихони форсу тоҷики дар гузашта таълифгардида, камтар мавриди таваҷҷӯҳи 

забоншиносон қарор гирифтааст.

Инкишоф ва рушди забони адабии тоҷикӣ пас аз даврони шаклгирии он дар 

асрҳои 1Х-Х-И милодӣ ба таври густурда дар сарзамину минтақаҳое паҳновар 

интишор ёфта, дар баробари аҳли илму адаб, муаррихону мунаҷҷимон, 

пизишкону кишваршиносон, таваҷҷӯҳи аҳли дину муфассиронро низ ба худ ҷалб 

кардааст. Манбаъ ва сарчашмаи забони адабӣ дар асрҳои ХШ-Х1У низ матнҳои 

осори бадеӣ, таърихӣ, илмӣ ва динии манзуму мансур ба шумор мераванд. 

Бинобар ин, дар инкишофу рушди ин забон, дар баробари шоирону нависандагон 

саҳми олимону донишмандони бахшҳои гуногуни илм, муаррихону муфассирон 

низ басо назаррас аст. Ин давра, яъне асрҳои ХШ-Х1У, яке аз давраҳои хеле 

мураккаби инкишофи забони адабӣ ба шумор рафта, аз як тараф, воқеаю 

ҳодисаҳои зиёди таърихӣ, сиёсӣ, адабӣ рӯй дода бошад, аз тарафи дигар, осори 

гуногуни хаттӣ, асарҳои мухталифи манзуму мансури таърихӣ, бадеӣ, илмӣ, 

мазҳабӣ ва ғайра офарида шудааст, ки ҳар кадоми онҳо дорои хусусиятҳои 

луғавӣ, грамматикӣ ва услубии умумӣ ва фардӣ мебошанд. Дар ҳамин давра 
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муаррихон барои сабти рӯйдоду воқеаҳои гузашта ва замони худ таърихномаҳо 

таълиф намудаанд. Барои пажӯҳиши забони форсии тоҷикӣ осори таърихӣ аз 

манобеи муҳимми пажӯҳишӣ ба ҳисоб мераванд.

«Ҷомеъ-ут-таворих»- и Рашиддуддини Фазлуллоҳ» яке аз ин намунаҳои 

барҷастаи осори таърихӣ ба шумор рафта, бо забони салису равон ва тавсифоти 

шоирона офарида шудааст.

Рисолаи Хоҷамиров Муслиҳиддин Хоҷамирович таҳти унвони 

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

Рашиддуддини Фазлуллоҳ» унвон дошта, ба омӯзиши ин манбаи муҳимми 

таърихӣ, этнографӣ, ҷуғрофӣ ва фарҳангӣ бахшида шудааст. Диссертатсия аз 

рӯйи талаботи таҳияи рисолаҳои номзадӣ омода гардида, аз муқаддима, се 

боб, хулоса ва рӯйхатти адабиёт иборат аст. Бобҳои рисола ба фаслҳо ва баъзе 

фаслҳо ба зерфаслҳо тақсим шудаанд.

Дар қисмати муқаддимавии рисола мубрамии мавзуи таҳқиқ, дараҷаи 

омӯзиши он, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ, навгониҳои таҳқиқ, аҳамияти назарӣ ва 

амалии таҳқиқ, манбаъҳо, асосҳои методологии таҳқиқ, нуктаҳои асосии ба дифоъ 

пешниҳодшаванда ва татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот муаррифӣ карда шудааст.

Муаллиф дар боби якуми диссертатсия «Таркиби луғавии «Ҷомеъ-ут- 

таворих» аз рӯйи баромад»-ро мавриди омӯзиш қарор гирифта, боби мазкур аз панҷ 

фасл иборат аст. Дар фасли якуми боби мазкур - «Муқаррароти умумӣ» таркиби 

луғавии забони тоҷикӣ ба таври умумӣ мавриди тахдил қарор гирифта шудааст.

Фасли дуюми боби аввали рисола - «Калимаҳои умумиэронй дар асар» муқаррар 

карда шуда, дар он калимаҳои аслан тоҷикӣ ва калимаҳои аз забонҳои гуногун 

иқгибосшуда мавриди омӯзиш қарор дода шудаанд.

Фасли сеюми боби аввал «Калимаҳои иқтибосии арабӣ дар «Ҷомеъ-ут-таворих»» 

ном дошта, ба таҳқиқи калимаҳои иқтибосии арабӣ дар забони тоҷикӣ бахшида 

шудааст. Тахдили таркиби луғавии «Ҷомеъ-ут-таворих» нипюн медиҳад, ки аз забони 

арабӣ ба таркиби луғавии забони тоҷикӣ бештар луғати динию мазҳабӣ ворид шудаанд.

Фасли чоруми боби аввал - «Калимаҳои икдибосии туркӣ-муғулӣ» ба баррасии 

калимаҳои туркию муғулии «Ҷомеъ-ут-таворих» бахшида шудааст. Таъкид мешавад,
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ки як микдори ками калимаҳои таркиби луғавии асарро вожаҳои туркиву муғулӣ 

ташкил медиҳанд.

Фасли панҷуми боби аввал «Таркиби луғавии асар аз нигоҳи этникӣ (қавмҳо)» 

ном дошта, перомуни номи қавму қабилаҳои аз қабили: турк, муғул, уғуз, оғуз, уйғур, 

қипчоқ, қарлуқ, қанқалӣ, қарлуқ, қалх баҳс мекунад, зеро дар ин асари таърихӣ 

номи қавму қабилаҳои муғул ва турк аз ҳама бештар ба назар мерасанд.

Боби дуюми диссертатсия «Таҳлили қабатҳои лексикию семантикии таркиби 

луғати асар» ном дошта, аз се фасл иборат аст. Дар ин боб сермаъноии вожаҳо, 

муродифот ва антонимҳои асар таснифу ташреҳ шудаанд.

Фасли якуми боби дуюм «Калимаҳои сермаъно» унвон дорад, ки ба таҳлилу 

баррасии калимаҳои сермаънои «Ҷомеъ-ут-таворих» пардохта шудааст.

Фасли дуюми боби дуюм «Муродифоти луғавй» ном дорад. Калимаҳои 

муродифӣ дар «Ҷомеъ-ут-таворих» корбурди фаровон дорад. Муаллиф барои тасвири 

ҳодисаю воқеаҳо ва таърихи ҳар давра, ки мақсади ӯро возеху равшан ифода карда 

тавонанд, аз муродифот кор мегирад.

Фасли сеюми боби дуюм «Калимаҳои зидмаъно (антонимҳо)» ном дорад. Дар ин 

фасл калимаҳои зидмаънои «Ҷомеъ-ут-таворих» шарху маънидод шудааст.

Боби сеюми диссертатсия «Хусусиятҳои калимасозй дар асар» ном дошта, дар он 

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.

Дар қисмати хулоса натиҷаҳои асосии таҳқиқи диссертатсионӣ дар асоси 

маводи таърихӣ оварда шудаанд, ки таҳлилу таснифи онҳо ба муҳаққиқ 

имкон додааст, ки вазифаҳои гузощташударо дуруст ва дақиқ ҳаллу фасл 

намояд.

Маҷмуан диссертатсияи Хоҷамиров Муслиҳиддин Хоҷамирович таҳти 

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

Рашиддуддини Фазлуллоҳ» барои ҳалли омӯзиши вижагиҳои луғавию маъноӣ 

ва калимасозии яке аз беҳтарин таърихномаҳои форсии тоҷикӣ - «Ҷомеъ-ут- 

таворих»-и Рашидуддини Фазлуллоҳ ба сурати диссертатсия мавриди таҳқиқу 
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баррасии забоншиносӣ қарор гирифта, ҷанбаҳои лексикологии забони ин асар дар 

шаклгирии насри таърихии форсии тоҷикӣ ба таври илмӣ таҳқиқ мегардад.

Дастовардҳои илмии муаллифи рисола дар он зоҳир мешавад, ки бори 

аввал таҳқиқу таҳлили вижагиҳои луғавию маъноӣ ва калимасозии «Ҷомеъ-ут- 

таворих» ба роҳ монда шуда, он барои пажӯҳиши хусусиятҳои забони тоҷикӣ- 

форсии асри XIII мусоидат хоҳад кард. Натиҷаҳои ба дастовардаи таҳқиқот 

метавонанд дар таҳия намудани грамматикаи таърихии забони тоҷикӣ, тартиб 

додани луғатҳои тафсирӣ ва калимасозии забони тоҷикӣ ва дар таълифи китобҳо 

ва дастурҳои таълимии марбут ба грамматика ва таърихи забони адабии тоҷикӣ 

истифода шаванд.

Боиси қайд аст, ки муаллифи рисола зимни таҳқиқоти масъалаи мазкур 

ба дастовардҳои фаровон ноил гардида, натиҷаҳои назарраси илмиро ба 

даст овардааст, ки натиҷаҳои мазкур дар қисмати хулоса арзёбӣ карда 

шудаанд. Дар баробари комёбиҳои зиёди илмӣ дар рисола баъзе камбудиҳо 

ба назар мерасанд, ки ба инобат гирифтани онҳо аз аҳамият холӣ нахоҳад 

буд, аз ҷумла:

1. Дар рисола ҳангоми таҳлил калимаҳои порсӣ бо хатти сирилик 

навишта шудаанд. Хуб мешуд, ки калимаҳои номбурда бо расмулхатти 

форсӣ навишта шуда, транскрипсияи онҳо дар шакли лотинӣ нишон 

дода шавад (ниг.саҳ.29)

2. Хднгоми таҳлили калимаҳои диниву мазҳабӣ муаллифи рисола дар 

қавсайн фақат саҳифаро нишон додааст, ки тибқи талаботи навишта 

шудани корҳои илмӣ, ҳангоми ишора ба адабиёти муайян бояд дар қавси 

квадратӣ аввал рақами китоб, ки аз рӯи он китоб дар библиография ҷой 

дода шудааст ва баъд саҳифаи истифода кардашуда нишон дода шавад 

(ниг.саҳ 29-и рисола).

3. Ҳангоми таҳлили калимаҳои ифодакунандаи рутба ва унвон бояд 

мантиқан тартиби он риоя карда шавад, яъне аввал подшоҳ, баъд каниз 

ва навкар (ниг.саҳ 34-35).

4. Хуб мешуд, ки ҳангоми пеш бурдани таҳлили калимаҳои ифодакунандаи 

номи қавму қабилаҳо термини лингвистии этноним истифода шавад.
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5. Дар баъзе саҳифаҳои рисола хатогиҳои техники ба назар мерасанд (саҳ.

16, 18, 36,40, 42, 44, 56,86, 28).

Бояд қайд намуд, ки эродҳо ва камбудиҳои зикршуда ҷузъӣ буда, 

аҳамияти илмии рисоларо кам ва ба муҳтавои он халал намерасонад. 

Автореферат ба сохтор ва мазмуну муҳтавои диссертатсия комилан мувофиқ 

буда, 6 адад мақола дар нашрияҳои тавсияшудаи Муассисаи давлатии КОА- 

и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки муаллиф нашр намудааст, 

мундариҷа ва натиҷаҳои муҳимтарини таҳқиқро инъикос мекунанд.

Диссертатсияи Хоҷамиров Муслиҳиддин Хоҷамирович таҳти унвони 

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

Рашиддуддини Фазлуллоҳ» тадқиқоти анҷомёфта буда, ба талаботи 

Низомномаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҷавобгӯ ва муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии 

номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ мебошад.
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