
ТАҚРИЗИ

муқаризи расмӣ, номзади илми филология Юсупов Абдулло Исмоилович 

ба диссертатсияи Хоҷамиров Муслиҳиддин Хоҷамирович «Хусусиятҳои 

лексикй-семантикӣ ва сохтории «Ҷомеъ-ут-таворих»-и Рашидуддини 

Фазлуллоҳ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ 

аз рӯйи ихтисоси 10.02.01-Забони тоҷикй пешниҳод шудааст.

Мавзуи пажуҳишии диссертатсияи номзадии Хоҷамиров 

Муслиҳиддин «Хусусиятҳои лексикй-семантикй ва сохтории 

«Ҷомеъ-ут-таворих»-и Рашидуддини Фазлуллоҳ» аз лиҳози забоншиносии 

муосир ҷолиб буда, муаллиф кӯшидааст, масоили луғавию маъноӣ ва 

сохтории забони тоҷикии охири асри XIII ва ибтидои садаи Х1У-ро дар мисоли 

яке аз осори пурарзиштарини ин давра ба таҳқиқ гирифта, вижагиҳои онро 

нишон диҳад.

Заминаи муҳиммияти ин самти пажуҳиш дар ин нукта низ инъикос 

меёбад, ки муаллифи асари мавриди таҳқиқ аз ҷумлаи барумандтарин афроди 

давлати Элхониён ё ба истилоҳи дигар Хулагуиён буда, чун вазири ин дарбор 

барои рушди илму фарҳанги замон саҳмгузор будааст ва 

«Ҷомеъ-ут-таворих»-и ӯ асрҳост, ки чун ганҷинаи таркиби луғавии забони 

тоҷикӣ хизмат мекунад. Бар ин асос метавон гуфт, ки мавзуи интихобнамудаи 

унвонҷӯ мубрам ва замонавӣ буда, барои рушди забоншиносии тоҷик 

мусоидат менамояд.

Рисола дар чаҳорчӯбаи муқаррарии илми муосир таълиф гардида, 

ҷанбаи илмии қаввию тахдилӣ дорад.

Унвони рисола мазмун ,ва моҳияти таҳқиқотро ифода карда, 

мундариҷаи кор фарогир буда, инъикосгари муҳтаво ва сохтори диссертатсия 

мебошад. Дастгоҳи илмии рисола ҷавобгӯи талаботи илми муосир аст.

Диссертатсия аз муқаддима (9 саҳ.), 3 боб, 10 фасл, 17 зерфасл, хулоса 

ва рӯйихати адабиёт таркиб ёфта, дар 158 саҳифа танзим гардидааст.



Муқаддимаи рисола (саҳ. 3-11) бо асосноксозии мубрамӣ ва зарурати 

интихоби мавзуи таҳқиқ оғоз гардида, дар он дараҷаи омӯзиши мавзуъ, 

мақсаду вазифаҳои таҳқиқот, аҳамияти назариявию амалии диссертатсия, 

нукоти ҳимояшаванда дуруст ва пурмазмун муайян карда шуда, муаллиф 

роҷеъ ба навгониҳои кор, заминаҳои методологӣ ва усулҳои таҳқиқ 

маълумоти зарурӣ пешниҳод кардааст.

Истифодаи усулҳои ҷолибу фарогири таҳқиқ дар ин маврид бо мақсади 

ошкор сохтани вижагиҳои луғавию маъноӣ ва сохтории асари мазкур арзиши 

пажуҳиши тақризшавандаро афзуда, муҳимияти мавзуи таҳқиқро амиқтар ба 

исбот расонидааст.

Нахустбоби рисола ба «Баррасии таркиби луғавии «Ҷомеъ-ут- 

таворих» аз рӯйи баромад» бахшида шуда, шомили 5 фасл ва 9 зерфасл 

мебошад. Фасли аввал ба муқаррароти умумӣ марбут буда, хонандаро бо 

мазмуни умумии рисола ошно менамояд.

Фасли дувуми боби мазкур ба тахдили вожаҳои умумиэронӣ, 

калимаву мафҳумҳои ифодагари хешутаборӣ (падар, модар, духтар, писар, 

бача, шавҳар, зан, амписар, бародарзода, фарзандзода, аммазода, шавҳар, зан, 

канизак, хеш, аъмом), номи аъзои бадан (тан, пистон, шикамба), ҷонварону 

махлуқот (буз, дарозгӯш, гов, саг, чаҳорпо), табиат ва рӯйдоҳои он, (кӯҳ, 

осмон, замин, об, оташ), дину мазҳаб (Худо, дин, худопарастӣ, худошиносӣ, 

гуноҳ), маҳаллу макон (Эронзамин, Бухоро, Тало, Сайрам ё Қорӣ Сайрам), 

вазифа, рутба ва унвонҳо (шоҳ, подшоҳ, подшоҳӣ, каниз, канизакон, навкар) 

бахшида шудааст.

Дар ДУ фасли баъдй калимаҳои араби (кофир, муваҳҳид, олоҳ, 

ҳазрат, Ислом, шайх, хола, амак, амма, завҷа, арус, аҳли байт ва ғ.) ва туркиву 

муғулй (суюрғол, айғоқ, ақточӣ, ахтаҷӣ, босқоқ, булук, ёғӣ, ёсоқ, ёроқ, ёрғу, 

қадоқ, қариндош, қомон, қубҷур, қӯрҷӣ, кенгоҷ, иртоқон, тикишмишӣ, тағор, 

суромишӣ, сумоқ, улус, улҷо, улҷомишӣ, уруғ, уртоқ, ярлиғ, элӣ, элхон, элчӣ, 

юғ ва ғ.) баррасӣ гардидаанд. Дар ин маврид баъзе номҳо ҳам аслӣ ва ҳам 
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иқтибосӣ ҳисобида шудаанд, ки таҳқиқи амиқтареро металабанд: Сайрам, 

Талое (с. 95).

Дар таҳлили эникӣ андешаҳои ҷолиб гирдоварӣ шудаанд. Хулосаи 

боби аввал хуб аст, вале онро ихчамтару мушаххастар кардан беҳтар буд.

«Қабатҳои лексикию семантикии таркиби луғати асар» унвони 

боби дуюми рисолаи мавриди тақризи мо буда, аз 3 фасл иборат аст ва дар он 

калимаҳои асар аз лиҳози сермаъноӣ (сар, чашм, дил, даст, замин), 

ҳаммаъноӣ (саҳронишину айлоқӣ, азиму бузург, масофу муҳориба, асиру 

банда, муътабар ва муҳтарам, маъруф ва машҳур), муродифӣ (саҳронишин - 

айлоқӣ, масоф - муҳориба, азим - бузург ва ғ.) ва зидмаъной (ҷанубу шимол, 

шаҳру қишлоқ, ибтидою интиҳо, осмону замин, наринаю модина, шабу рӯз ва 

ғ.) баррасӣ гардидаанд. Категорияҳои лугавии мазкур дар асоси мисолҳои 

мушахаси «Ҷомеъ-ут- таворих» ба тахдил гирифта шудаанд.

Аз муоинаи таркиби луғавии асар муаллиф ба хулосае расидааст, ки 

нависанда барои тасвири ҳодисаву воқеоти таърихӣ вожаҳои серпаҳлуву 

сермаънои гуногунҷилоро ба кор мебарад. Бо вуҷуди он ки «Ҷомеъ-ут- 

таворих» асари таърихист, нависанда ба тобиши маъноии калимаву мафҳумҳо 

таваҷҷуҳи махсус зоҳир намудааст.

Муҳаққиқ қайд менамояд, ки «Калимаҳои аслан тоҷикӣ асоси лексикаи 

матни асарро ташкил дода, қисми хеле ками онҳо тағйири маъно кардаанд ва 

аксарияташон бо ҳамон маъное, ки дар асри таълифи асар истеъмол 

мешуданд, ҳамон гуна имрӯз низ дар истеъмоланд. Категорияҳои семантикӣ - 

синонимҳо ва антонимҳо дар қолабҳои тоҷикӣ-тоҷикӣ, тоҷикӣ-арабӣ, 

арабӣ-арабӣ корбурд шудаанд» [Дисс., с. 103, ].

Пашӯҳишгар махсус таъкид дорад, ки аксари ҳаммаъноҳову 

зидмаъноҳои луғавии асар ба таври ҷуфт корбурд шуда, омили кутоҳбаёнӣ ва 

мушаххасгуи гардидаанд. Ҳамчунин, сермаъношавии калимаҳо ва ифодаҳои 

маҷозӣ ба асар таровати тоза додааст.

Сеюмин боби рисола муфассалтарин буда, фарогири вижагиҳои 
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калимасозии асар ва 3 фаслу 2 параграф аст. Фасли аввали ин боб низ бо 

муқаррароти умумӣ оғоз шудааст. Унвонҷӯ бар он аст, ки дар калимасозии 

«Ҷомеъ-ут-таворих» калимаҳои мураккаб мақоми махсус доранд. Муаллифи 

он дар навбати аввал вожаҳои нобу асили тоҷикиро ҳифз намуда бошад, дар 

мавриди дигар, калимаҳои бисёре офарида, дар тасвири худ истифода 

бурдааст ва аксари онҳо аз назари пажуҳишгар дур намондаанд.

Дар рисола ба исбот расидааст, ки Рашидуддини Фазлуллоҳ калимаҳои 

навсохташро маҳз ба воситаи калимасозӣ ва роҳҳои гуногуни морфологӣ 

офарида, барои ифодаи мафҳум, ашё ва ҳодисаю воқеаҳои гуногун корбаст 

кардааст. Аз ин ҷост, ки таваҷҷуҳи асосии муҳаққиқ ба калимасозӣ, бавижа 

калимасозии пасвандӣ ва тарзи мураккаби калимасозӣ дар асоси шавоҳиди 

«Ҷомеъ-ут-таворих» равона гардидааст.

Аз шиносоӣ бо рисола маълум шуд, ки дар асари мавриди пажуҳиш 

пасвандҳои -а (овозаа, замона, хӯша, маҳалла, якмоҳа, чаҳорҳазора, 

сездаҳсола, дида, офарида, гурехта), -гор (Офаридгор ва Парвардигор, 

парҳезгор, рӯзгор), -ор (рафтор, гуфтор, кирдор, дидор), -чӣ (қушчӣ, 

битикчиён, элчӣ) -истон (Муғулистон, Ӯйғуристон, Ғарҷистон), - гоҳ (даргоҳ, 

боргоҳ, шикоргоҳ, хиргоҳ, зиёратгоҳ, ҷойгоҳ, лашкаргоҳ, хуфтангоҳ, 

сиёсатгоҳ), -зор (марғзор, алафзор), -иш (супориш, парвариш, ҷунбиш, хоҳиш, 

навозиш, хониш, афзоиш, ранҷиш, намоиш, ситоиш, совиш, варзиш), -ин 

(оҳанин, чӯбин, заррин) сохташуда бештар ба назар мерасанд.

Мусаллам аст, ки дар забон калимаҳои мураккаб мақоми босазое 

доранд. Усули калимасозии мураккаб яке аз роҳҳои қадимтарин ва 

муҳимтарину серистеъмолтарини калимасозии забони адабии тоҷикӣ маҳсуб 

меёбад. Дар забони тоҷикӣ ба якдигар ҳамроҳ карда, сохтани калимаҳо хеле 

рушд дорад, зеро вожаҳои мураккаб на танҳо ибораҳо, ҳатто ҷумлаҳоро низ 

иваз карда, барои муъҷазбаёнӣ мусоидат мекунанд. Дар фасли сеюми рисола 

М.Хоҷамиров маҳз ба тахдили калимаҳои мураккаб, роҳу усули бунёд ва тарзи 

истифодаи онҳо дар «Ҷомеъ-ут-таворих» пардохтааст. Ӯ даставвал ба дараҷаи 
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омӯзиши масъала назар андохта, чанде аз пажуҳиши пешинро ба тахдил 

гирифта, пасон назарияҳои маъмулиро дар мисоли асари интихобнамудааш 

тадбиқ кардааст. Дар рисола роҷеъ ба калимаҳои мураккаби пайваст 

(саропарда, бесарупоӣ, кашокашӣ, шабохун, ҷафсокашӣ, пора-пора, 

фавҷ-фавҷ) ва тобеъ (оҳубара, рӯдхона, чаҳорпоӣ, якдил, соҳибдавлат, 

сардор, найзадор, роҳзан, қаламтарош, тандуруст, гармсер, сардсер, гумроҳӣ, 

шаҳрёр, саховатабъ, мурувватзот, гаронмоя, баландқад, мунқабизхотир, 

қавиҳол, сафшикан, шерафкан, гетинамо, сесола, садсола, яксар, нимхоб, 

ниммаст) мисоли зиёд оварда шудааст. Миёни мисолҳои таҳлилшуда 

баробари калимаҳои маъмул вожаву унсурҳои нодире ба мисли ҷафсокашӣ, 

сардсер, саховатабъ, мурувватзот, мунқабизхотир низ ба мушоҳида 

расиданд. Аз тахдили сохтори морфологии таркиби луғавии асар муҳаққиқ ба 

чунин натиҷа расидааст, ки нақш ва мақоми калимасозии пасвандӣ ва 

калимасозии навъи мураккаб дар «Ҷомеъ-ут-таворих» баробар набуда, 

калимасозии пасвандӣ бартарӣ дорад.

Ногуфта намонад, ки қариб ҳамаи мисолҳо аз лиҳози решашиносӣ, 

муносибати онҳо ба шева ва забони адабии муосири тоҷик таҳқиқ шудаанд ва 

бо вуҷуди баъзе иштибоҳоти решашиносӣ ҷанбаи муқоисавии таърихии 

рисоларо қуват бахшидаанд.

Хулосаи рисолаи мазкур дар 15 банди ҷомеъ ифода гардида, вижагиҳои 

диссертатсионии пажуҳишро дар бар гирифтааст. Унвонҷӯ ба натиҷаи 

дурусти илмӣ расида, чунин таъкид кардааст: «Пухтагии забои ва таркиби 

луғавии «Ҷомеъ-ут-таворих» нишон медиҳад, ки забони форсии тоҷикӣ барои 

баёни мафҳум ва матлабҳои гуногуни илмӣ, сиёсӣ, ҷамъиятӣ, динӣ ва фалсафӣ 

тавоноӣ ва имконоти луғавии кофӣ доштааст. Забони асар шевою равон буда, 

тамоми дороии забони форсии асрҳои ХШ-Х1У -ро фаро гирифтааст. 

Омӯхтани ин таърихнома ба омӯхтани вазъи забони он давра мусоидат 

мекунад» [Дисс., с. 147].

Рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат аз 4 қисм ва 194 адад нишон 
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дода шудааст. Феҳраст ҷавобгӯи талабот аст, вале гоҳо алифбо ва тарзи нишон 

додани маъхазҳои истифодашуда гуногун аст. Аз ҷумла: Бартольд В. В. 

Избранные труды. Т. 3. - М., 1963. - 962 с.; Шукуров М. Пайванди замонҳо ва 

халқҳо: маҷмуаи мақолаҳо./ М. Шукуров - Душанбе; «Ирфон», 1982.

Дар анҷоми диссертатсия тибқи талаботи КОА ҶТ феҳрасти мақолаҳои 

ба мавзуъ дахлдоштаи муаллиф ҷоӣ дода шудааст.

Унвонҷӯ аз сарчашмаҳо ва адабиёти назариявӣ хуб истифода карда, 

барои тақвияти андешаҳояш дар мавридҳои зарурӣ иқтибосҳо овардааст.

Муаллиф дар таҳқиқоти хеш дар заминаи равиши муайяни илмӣ ва 

таҷрибавӣ ҷанбаҳои назариявӣ, омилҳои пайдоишу ташаккули таркиби 

лӯғавии забони тоҷикиро дар раванди рушди он ба таври муқоисавӣ дуруст 

муайян кардааст. Бинобар он, диссертатсияи мазкур пажуҳиши хуби илмиву 

амалӣ буда, ба омӯзиши масъалаҳои ташаккули маъноиву корбурд ва сайри 

таърихии луғоти адабиёти классикӣ ва давраҳои ташаккули он дар мисоли як 

асари фарди эҷодкор бахшида шудааст.

Муқаррароти назариявии кор метавонад барои муҳаққиқони соҳаҳои 

луғатшиносӣ, фарҳангнигорӣ ва ғайра кумаки хуб расонад.

Муқаррароти асосӣ ва натиҷаҳои диссертатсия, тарзи баён ва услуби 

нигориш гувоҳӣ аз он медиҳад, ки Хоҷамиров Муслиддин Хоҷамирович 

қобилияти хуби пажуҳишгарӣ дошта, метавонад мустақилона таҳқиқоти илмӣ 

анҷом диҳад ва вазифаҳои ҷиддии таҳқиқиро бо муваффақият ба субут 

расонад.

Мақолаҳои дарҷкардаи муаллиф ва автореферата рисолаи илмӣ мазмун 

ва муҳтавои асосии диссертатсияро ифода мекунанд ва ҳамагӣ ҷавобгӯи 

талаботи илми муосиранд.

Сарфи назар аз дастовардҳо дар матни диссертатсияи унвонҷӯ ва 

автореферати он баъзе норасоиҳо роҳ ёфтаанд, ки ислоҳи онҳо дар оянда 

боиси беҳтар гаштани сифати нашри натиҷаҳои пажуҳиш хоҳад шуд:

1. Ба назари мо Аҳамияти назариявии таҳқиқ ва Аҳамияти амалии 
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таҳқиқ андаке омехта шудааст (с. 9). Дар изҳори назарияи илмӣ такрори 

ақидаҳои олимони пешин бартарӣ дорад.

2. Мисоли зиёд гирдоварӣ карда шудаанд, вале оид ба ҳар банд бо 

таҳлили 3-5 мисол иктифоъ шудаст, агар ба таҳлилу баррасӣ мисоли бештари 

хоси муаллифи асари мавриди таҳқиқ оварда мешуд, беҳтар буд.

3. Забон ва услуби тахдилу баён бад нест, вале ҷумлаҳои 

таҳрирталаб низ кам нестанд (саҳ. 5, 16, 27, 45, 86, 97, 112, 128 ва ғ.).

4. Ягонагии корбасти истилоҳот таъмин нашудааст: забони форсӣ- 

тоҷикӣ, забони тоҷикӣ-форсии асри ХШ-Х1У (с. 9), Рашидаддин (дар 

мақолаҳои муаллиф) Рашидуддин; тарзи гуногуни навишти артикли ал 

(“Ҷомеъ-ут-таворих», «Ҷомеъу-т-таворих», «Низому-т-таворих», 

«Равзату-л-албоб», с. 13).

5. Дар матни тоҷикӣ ва русии автореферат гоҳо иштибоҳоти услубӣ 

ба назар мерасад, инчунин, тарҷумаи баъзе мисолҳо ислоҳталабанд.

6. Тарзи ягонаи истифодаи иқтибосот риоя нашудааст (с. 14,101, 13 6, 

143, 146 вағ.).

7. Ғалатҳои техникиву имлоӣ ва китобатӣ (с. 6, 7, 15, 30, 84, 128, 142 

ва ғ.) ба назар мерасанд.

Норасоиҳои мазкур арзиши илмии диссертатсияро коста намесозанд. 

Унвонҷӯй вазифаҳои дар наздаш гузоштаро бомуваффақият иҷро карда, ба 

ҳадафи пажуҳишаш расидааст.

Ҳамин тариқ, диссертатсияи Хоҷамиров Муслиҳиддин Хоҷамирович 

дар мавзуи «Хусусиятҳои лексикӣ-семантикй ва сохтории «Ҷомеъ-ут- 

таворих»-и Рашидуддини Фазлуллоҳ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии 

номзади илмҳои филологй аз рӯйи ихтисоси 10.02.01-Забони тоҷикй 

пешниҳод шудааст, таҳқиқоти баанҷомрасида буда, дар сатҳи хуби илмӣ 

таълиф шудааст.

Диссертатсия бо муқаррароту натиҷаҳои асосии худ ва аҳамияти 

назариявию амалиаш ба талаботи Низомномаи намунавӣ оид ба Шурои 
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диссертатсионӣ ва тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (номзади 

илмҳои филологӣ), ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26- 

ноябри соли 2016, таҳти № 505 тасдиқ гардидаанд, ҷавобгӯ мебошад. 

Муаллифи диссертатсия Хоҷамиров Муслиҳиддин Хоҷамирович барои 

гирифтани дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 

10.02.01-Забони тоҷикӣ сазовор аст.

Номзади илми филология, дотсенти 

кафедраи забони тоҷикии МДТ 

«Донишгоҳи давлатии тиббии 

Тоҷикистон ба номи Абуалй ибни Сино Юсупов А. И.

Суроға:

ҶТ, ш.Душанбе, х.Рӯдакӣ 139 

Тел.: (+992) 37 -224-36-87, 

Факс: (+992) 7-224-36-87
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