
ХУЛОСАИ
ниҳоии шурои диссертатсионии 6И.КОА-021 назди 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илми филология

Парвандаи аттестатсионии №__
Қарори шурои диссертатсионӣ аз 22.09.2022, № 19

Барои сазовор донистани Хоҷамиров Муслиҳиддин Хоҷамирович, 
шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ.

Диссертатсияи “Хусусиятҳои лексикӣ-семантикӣ ва сохтории «Ҷомеъ- 
ут-таворих»-и Рашидуддини Фазлуллоҳ”, ки барои ҳимоя ҷиҳати дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - 
Забони тоҷикӣ пешниҳод шудааст, санаи 30 июни соли 2022, қарори №14 аз 
ҷониби шурои диссертатсионии 6В.КОА-21 назди Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17, фармоиши 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 01-уми июли соли 2022, №210) ба ҳимоя қабул карда шудааст.

Хоҷамиров Муслиҳиддин Хоҷамирович соли таваллудаш 1981, 
шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, айни замон ба ҳайси мутахассиси 
пешбари раёсати танзими анъана ва ҷашну маросими Кумитаи дин, танзими 
анъана ва ҷашну маросими назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият 
дорад.

Диссертатсия дар кафедраи назария ва амалияи забоншиносии 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ иҷро 
шудааст.

Роҳбари илмӣ: Раҳматуллозода Сахидод Раҳматулло - узви вобастаи 
АМИТ, доктори илмҳои филологӣ, профессор, муовини раиси кумитаи 
забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Муқарризони расмӣ:
Абодуллоева Сафина Юсуповна - доктори илми филология, профессори 

кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи Моёншо 
Назаршоев.

Юсупов Абдулло Исмоилович - номзади илми филология, дотсенти 
кафедраи забони тоҷикии МДТ “Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон 
ба номи Абуалӣ ибни Сино”.

Муассисаи пешбар - Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи 
давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» дар тақризи мусбати худ бо 
имзои раиси ҷаласа, номзади илми филология, дотсент, мудири кафедраи 
забони тоҷикӣ Саидов Ҷаббор Зувайдович ва ташхисгар, номзади илми 
филология, дотсенти кафедраи забони тоҷикӣ Назаров Меҳрубон 
Ниёзмадович таъкид кардааст, ки мавзуи диссрертатсияи Хоҷамиров 
Муслиҳииддин Хоҷамирович мубрам ва саривақтӣ арзёбӣ шуда, дар он 
хусусиятҳои лексикӣ-семантикӣ ва сохтории “Ҷомеъ-ут-таворих”-и 
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Рашидуддини Фазлуллоҳ мавриди пажуҳиш қарор дода шудаанд. 
Диссертатсияи Хоҷамиров Муслиҳиддин Хоҷамирович дар мавзуи 
«Хусусиятҳои лексикӣ-семантикӣ ва сохтории «Ҷомеъ-ут-таворих»-и 
Рашидуддини Фазлуллоҳ» таҳқиқоти баанҷомрасида буда, дар сатҳи 
баланди илмӣ таълиф шудааст. Диссертатсия бо муҳиммият, навгониҳои 
илмӣ ва аҳаммияти назарию амалиаш ба тамоми талаботи КОА назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқ буда, муаллифи он барои 
гирифтани дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 
10.02.21 - Забони тоҷикӣ сазовор аст.

Интихоби муқарризони расмӣ ва муассисаи тақриздиҳанда бо он 
асоснок карда мешавад, ки онҳо мутахассисони бевосита дар соҳаи 
филологияи тоҷик буда, дар ин самт асару мақолаҳои зиёдеро нашр 
кардаанд, ки мазмуну муҳтавояшон ба мавзуи диссертатсия наздикӣ доранд.

Унвонҷӯ вобаста ба мавзуи диссертатсия 2 монография ва 4 мақолаи 
илмӣ дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Презйденти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр гардидаанд.

Асарҳои илмӣ:
[1-М]. Хоҷамиров М.Х. Хусусиятҳои лексикӣ-семантикӣ ва сохтории “Ҷомеъ- 
ут-таворих”-и Рашидаддини Фазлуллоҳ. - Душанбе, 2021. - 124 с.
[2-М]. Хоҷамиров М.Х. Баррасии таркиби луғавии “Ҷомеъ-ут-таворих”-и 
Рашидаддини Фазлуллоҳ. - Душанбе, 2021. - 60 с.

Муҳимтарин интишороти унвонҷӯ аз рӯйи мавзуи диссертатсия:
[1-М]. Хоҷамиров М. X. Номи қавмҳо дар “Ҷомеъ-ут-таворих” //Паёми 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. - № 4/14. - Душанбе: Сино, 2017. - С. 73-76.
[2-М]. Хоҷамиров М. X. Қабатҳои лексикии луғати “Ҷомеъ-ут-таворих”-и 

Рашидаддини Фазлуллоҳ // Паёми Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон. - № 3 
(80). - Душанбе, 2019. - С. 43-45.

[3-М]. Хоҷамиров М. X. Корбурди калимаҳои туркию муғулӣ дар “Ҷомеъ-ут- 
таворих”-и Рашидаддини Фазлуллоҳ //Паёми Донишгоҳи омӯзгории 
Тоҷикистон. -№ 3 (86). - Душанбе, 2020. - С. 13-17.

[4-М]. Хоҷамиров М. X. Калимасозии пасвандҳои - гоҳ ва -истон дар “Ҷомеъ- 
ут-таворих” //Паёми Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон. - № 4 (87). - 
Душанбе, 2020. - С. 55-59.
Ба автореферати диссертатсия аз ҷониби шахсони зерин тақризҳо ба 

шурои диссертатсионй ворид шудаанд:
1. Шаҳбози Рустамшо - номзади илми филология, саромӯзгори 

кафедраи забоншиносӣ ва таърихи забони Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба 
номи А. Рӯдакӣ. Тақриз мусбат буда, дар он чунин эродҳо ҷой доранд:

- 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;

- Ҷумлаҳои истифодашудаи матни автореферат ва нишон додани 
саҳифаи он дар ду шакл [с.458]; (620) оварда шудааст. Хуб мешуд, агар 
шакли қабулшудаи талаботи КОА риоя шавад.
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2. Абдуллоева Гулрухсор Зиёдуллоевна - номзади илми филология, 
дотсенти забони тоҷикии Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба 
номи С. Улуғзода. Тақриз мусбат буда, эродҳои зайл пешниҳод шудаанд:

- агар миқдоре аз калимаҳои аслии тоҷикӣ вобаста ба мансубияташон 
ба гурӯҳҳои сермаъно аз ҷиҳати этимологӣ таҳлил мешуд, аҳаммиятнок буд, 
чунки рисолаи мазкур ба таърихи забон ихтисос дода шудааст;

- дар боби калимасозӣ низ, мутаассифона, танҳо калимаҳои бо 
пасвандҳо сохташуда ва калимаҳои мураккаб оварда шудаанд. Ягон 
калимаи бо пешванд сохташуда оварда нашудааст. Фаромӯш набояд кард, 
ки пешвандҳои аслии тоҷикии калимасози таърихӣ низ дар баробари 
пасвандҳо кам нестанд ва ҳеҷ имкон надорад, ки дар “Ҷомеъ-ут-таворих” 
низ аз онҳо истифода нашуда бошад.

3. Қодиров Ғиёсиддин - номзади илми филология, ходими пешбари 
илмии Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои 
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. Тақриз мусбат буда, муқарриз ягон 
эрод нагирифтааст.

4. Одинаев Абдуманон - номзади илми филология, дотсенти кафедраи 
умумидонишгоҳии забони тоҷикии Муассисаи давлатии таълимии 
“Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров”. Тақриз 
мусбат буда, дар он ҳамчунин баъзе камбудиҳо таъкид гардидаанд:

- боби якум «Баррасии таркиби луғавии «Ҷомеъ-ут-таворих» аз рӯйи 
баромад» номгузорӣ шудааст, ки, ба андешаи мо, агар «Баррасии таркиби 
луғавии «Ҷомеъ-ут-таворих» аз руйи баромади забонӣ» мешуд, мақсад 
мушаххас мегардид;

- дар фишурдаи рисола меъёрҳои имлои нави забонӣ тоҷикӣ (2021) 
сарфи назар шудааст;

- дар қисмати русии автореферат нишон додани мисолҳо дар 
транскрипсия ба мақсад мувофиқ буд.

Шурои диссертатсионӣ таъкид менамояд, ки унвонҷӯ дар асоси маводи 
зарурӣ ва фаровон хусусиятҳои лексикию семантикй ва сохтории “Ҷомеъ-ут- 
таворих”-ро ба таври амиқ мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор додааст:

дар ташаккул ва рушду инкишофи забони адабии тоҷикӣ осори 
манзуму мансури таърихӣ нақши калон доранд. Дар асри X марҳалаи 
ташаккули забони адабӣ бо тарҷума ва таълифи «Таърихи Табарӣ»-и 
Балъамӣ оғоз гардида, дар асрҳои баъдӣ идома ёфтааст. Намунаи 
беҳтарини онро дар асри XIII дар мисоли «Ҷомеъ-ут-таворих»-и 
Рашидуддини Фазлуллоҳ мебинем, ки бешак, инъикоскунандаи забони 
тоҷикии асри XIII аст;

- услуби «Ҷомеъ-ут-таворих» бо сабки асри XIII таълиф гардида бошад 
ҳам, вале забони асар ба сурати куллӣ он қадар душвору муғлақбаён нест ва 
суханпардозиҳои сунъӣ дар он камтар ба назар мерасанд;

муаллифи асар зимни таълиф аз калимаҳои туркию муғулӣ истифода 
кардааст ва дар бештари маворид ин калимаҳоро шарҳу тавзеҳ дода ва ё 
муродифи тоҷикии онҳоро овардааст. Минбаъд чунин калимаҳои туркию 



муғулӣ ба дигар осор ва фарҳангҳои тафсирии тоҷикӣ роҳ ёфта, то имрӯз 
маҳфуз мондаанд. Дар аксар фарҳангҳои тафсирии тоҷикӣ-форсӣ зимни 
шарҳи луғоти туркӣ шавоҳид аз «Ҷомеъ-ут-таворих» оварда мешавад;

бар пояи далелҳои забонии асар таъкид мегардад, ки «Ҷомеъ-ут- 
таворих» барои таҳқиқи этнонимҳо - номи халқу қавмҳои гуногун маводи 
фаровон ва арзишманди илмӣ медиҳад. Ҳамчунин таҳқиқи номвожаҳои 
ҷуғрофии асар арзиши баланди илмӣ доранд.

Моҳияти илмӣ-назариявии таҳқиқ дар он зоҳир мегардад, ки таҳқиқу 
таҳлили вижагиҳои луғавию маъноӣ ва калимасозии “Ҷомеъ-ут-таворих”, аз 
як тараф, агар барои баррасиҳои забоншиносӣ зарур бошад, аз тарафи 
дигар, барои пажуҳиши хусусиятҳои забони тоҷикӣ-форсии асри XIII 
мусоидат хоҳад кард. Кор метавонад дар пажуҳишҳои ҷамъбастии 
хусусиятҳои забони тоҷикӣ-форсии асри ХШ-Х1У чун таҳқиқи илмии 
забоншиносӣ истифода шавад.

Вобаста ба масъалагузории дар диссертатсия ҷойдошта таҳлили 
ҳамаҷонибаи забоншиносӣ ва ошкор намудани хусусиятҳои лексикию 
семантикӣ ва сохтории “Ҷомеъ-ут-таворих”, дар диссертатсия маводи 
гирдомада бо усули синхронӣ ва дар мавридҳои лозимӣ бо усули 
муқоисавӣ-таърихӣ ва муқобалаи таҳлили сохторӣ, луғавӣ-маъноӣ ва 
решашиносӣ таҳия гардидааст.

Зимни пажуҳиш аз асарҳои илмии муҳаққиқони ватанию хориҷӣ - Н. 
Маъсумӣ, Ш. Ниёзӣ, М. Н. Қосимова, Ҳ. Маҷидов, Б. Камолиддинов, Д. 
Саймиддинов, Ш. Рустамов, Д. Хоҷаев, А. Ҳасанов, М. Саломов (М. 
Саломиён), О. Қосимов, С. Раҳматуллозода, Ш. Кабиров, Ф. Шарипова, С. 
Назарзода, О. Муҳаммадҷонзода, 3. Мухторов, С. Сулаймонӣ, М. 
Султонов, С. Ҳалимов, А. Мирбобоев, С. Ҷоматов, С. Мирзоев, Д. Ҳомидов, 
В. С. Расторгуева, Д. Эделман, Л. С. Пейсиков, Маликушшуаро Баҳор, 
Парвиз Нотили Хонларӣ, Муҳсин Абулқосимӣ, Ҳасан Ризои Боғбедӣ ва 
дигарон истифода шудааст.

Аҳаммияти натиҷаҳои бадастовардаи довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ 
дар амалия чунин тасдиқ карда мешавад, ки дастовардҳои он барои таълифи 
китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълимӣ оид ба таърихи забони адабии 
тоҷикӣ метавонад чун мавод истифода шавад.

Дар таҳлилу баррасии диссертатсия чун сарчашмаи асосй мисолҳо аз 
матни «Ҷомеъ-ут-таворих»-и Рашидуддини Фазлуллоҳ истифода шудааст.

Баррасии эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ нишон доданд, ки 
натиҷагириҳои асосии таҳқиқ дар диссертатсия ва мақолаҳои нашргардидаи 
муаллиф сабт ёфтаанд. Хулосаҳо ва тавсияҳои илмии натиҷаҳои таҳқиқоти 
анҷомёфта ба муҳаққиқони минбаъда пешниҳод гардида, ҷанбаҳои тозаи ин 
равияи омӯзишро кушода медиҳанд.

Саҳми фардии муҳаққиқ дар он зоҳир мешавад, ки мавзуи мазкур бори 
аввал дар забоншиносии тоҷик мавриди пажуҳиши забоншиносӣ қарор 
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дода шуд ва хусусиятҳои лексикӣ-семантикӣ ва калимасозии забони 
тоҷикии асри XIII муайян гардиданд.

Дар маҷлиси шурои диссертатсионии бВ.КОА-021-и назди ДМТ санаи 
22.09.2022 дар бораи ба Хоҷамиров Муслиҳиддин Хоҷамирович додани 
дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони 
тоҷикӣ қарор қабул кард.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ дар шурои диссертатсионӣ аз 
шумораи умумии 15 нафар аъзои шурои диссертатсионӣ (фармоиши КОА аз 
07.01.2022, №210) 14 нафар иштирок доштанд, ки аз ин 5 нафар докторони 
илм аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ мебошанд. Натиҷаи 
овоздиҳӣ: тарафдор - 14 нафар, муқобил - нест, бюллетенҳои беэътибор - 
нест.

Котиби илмии шурои 
доктори илми филоло^

Раиси шурои диссертат^ 
доктори илми филоло

22.09.2022
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