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ХУЛОСАИ ШУРОИ ОЛИМОНИ ФАКУЛТЕТИ ФИЛОЛОГИЯ ВА 

РӮЗНОМАНИГОРИИ ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ДАНҒАРА

Диссертатсияи Раҳмоналиев Ҷовидон Худоёрович таҳти унвони 

“Лексикаи «Кимиёи саодат»-и Абуҳомид Муҳаммади Ғаззолӣ” барои 

дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 

10.02.01 - Забони тоҷикӣ омода карда шудааст. Диссертатсия аз ҷониби 

унвонҷӯйи Донишгоҳи давлатии Дангара дар назди кафедраи забон ва 

адабиёти тоҷики факултети филология ва рӯзноманигорӣ анҷом дода 

шудааст.

Роҳбари илмии диссертант Ҷ.Х. Раҳмоналиев доктори илмҳои 

филологӣ, профессор, Ректори Филиали Донишкадаи рушди менеҷменти 

Сингапур дар шаҳри Душанбе Мухторов Зайнидин Мухторович 

мебошад.

Шурои олимони факултети филология ва рӯзноманигории 

Донишгоҳи давлатии Данғара диссертатсияи унвонҷӯй Ҷ.Х. 

Раҳмоналиев таҳти унвони “Лексикаи «Кимиёи саодат»-и Абуҳомид 

Муҳаммади Ғаззолӣ” бо иштироки д.и.ф., профессори кафедраи 

забоншиносии муқоисавӣ ва назарияи тарҷумаи Донишкадаи давлатии 

забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода Турсунов Фаёзҷон 

Мелибоевич ва номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи забонҳои 

муассисаи давлатии таълимии Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон 

Қурбонмамадов Сомон Хушқадамович баррасӣ ва муҳокима намуда, аз 

таърихи 12.05.2022, қарори №10 ба ҳимоя тавсия додаанд.

Дар баррасии кори диссертатсия, аввалан сухан ба муқарризи 

холиси якум д.и.ф., профессори кафедраи забоншиносии муқоисавӣ ва 

назарияи тарҷумаи Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи 



Сотим Улуғзода Турсунов Фаёзҷон Мелибоевич дода шуд. Мавсуф 

зимни баромад иброз дошт, ки мавзуи диссертант актуалӣ буда, 

ҷавобгӯй ба талаботи замон мебошад, зеро дар таҳқиқи мавзуи мазкур 

дар доираи матни асар масоили баҳсбарангез ва ҳалталаб мавҷуд аст, ки 

аз ҷониби диссертант мавриди тадқиқу баррасии амиқи илмӣ қарор 

гирифтаанд. Аз маводи фаровони диссертатсия хулоса кардан мумкин 

аст, ки диссертант зимни тадқиқу таҳлили матни асар андешаҳои 

судманд баён кардааст. Ҳамзамон муҳаққиқ дар диссертатсия таъкид 

доштааст, ки тадқиқи ин мавзуъ дар ҳалли бисёре аз масъалаҳои 

хусусиятҳои лексикӣ-семантикӣ дошта, маводи муфид дода метавонад.

Рисолаи мавриди назар, ки аз ҷониби унвонҷӯй Ҷ.Х. Раҳмоналиев 

дар доираи асари мутафаккир Абуҳомид Муҳаммади Ғаззолӣ анҷом 

дода шудааст, мавзуи хеле муҳим ва дастнохӯрда мебошад, ки дар 

доираи се бобу зербобҳо ҷамъбаст гардидааст. Муҳаққиқ дар доираи 

боби якуми рисола, ки ба масъалаҳои забон ва услуби баёни «Кимиёи 

саодат», таснифоти вожагони асар аз рӯйи баромад бахшида шудааст, 

андешаронӣ намуда, сабабҳои даст задани эшон ба эҷоди чунин як асари 

динию ахлоқӣ ва ба кадом гурӯҳи аҳолӣ пешбинӣ шудани он, инчунин 

мавқеъ ва корбурди вожагони аслӣ ва иқтибосиро муайян кардааст. 

Зимни муайянсозии масоили болозикр бо такя ба назарияҳои муосири 

забоншиносӣ вобаста ба мавзуи таҳқиқгардида, мавқеи кори илмии 

худро муайян намудааст.

Бо вуҷуди ин, дар рисолаи тақризшаванда дар баробари комёбию 

муваффақиятҳои фаровони илмӣ баъзе камбудию нуқсонҳо ба назар 

мерасанд, ки зикри онҳо барои бехдошти сифати рисола дар мавриди 

корҳои минбаъда ва чопи рисола аз манфиат холӣ нест:

1. Қисмати муқаддимаи диссертатсия ба сохтори намунавии 

диссертатсия, ки аз ҷониби КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон пешниҳод гардидааст, мувофиқат кунонда шавад.



2. Дар рӯйхати адабиёт тартиби алифбо ва дар баъзе ҳолатҳо 

тартиби хронологии манбаъ дуруст нишон дода нашудааст, аз ин рӯ 

муҳаққиқро мебояд, камбудии ҷойдоштаро баратаф намоянд.

3. Рисолаи мазкур босаводона таълиф гардидааст, вале бо 

вуҷуди ин дар он баъзе ғалатҳои имлоӣ, услубӣ ва техникӣ ба назар 

мерасанд, ки ислоҳи онҳо аз манфиат холӣ нест.

Бояд қайд кард, ки нисбат ба камбудиҳои ҷойдошта дастовардҳои 

илмии диссертант назаррасанд ва муаллифи диссертатсия дар ҳаллу 

фасли масъалаҳои назариявию амалии лексикаи «Кимиёи саодат»-и 

Абуҳомид Муҳаммади Ғаззолӣ ба натиҷаҳои дилхоҳ расидааст. Дар 

маҷмуъ, эродҳо ва камбудиву норасоиҳои баёншуда моҳияти илмӣ ва 

дастовардҳои муаллифи диссертатсияро коста намесозанд, баръакс 

ғалатҳову камбудиҳои ҷойдошта ислоҳшаванда буда, ислоҳи онҳо боиси 

беҳтар гардидани ҷанбаҳои илмии кор мегардад.

Ҳамин тавр, диссертатсияи Ҷ.Х. Раҳмоналиев таҳти унвони 

“Лексикаи «Кимиёи саодат»-и Абуҳомид Муҳаммади Ғаззолӣ” барои 

дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 

10.02.01 - Забони тоҷикӣ арзишманд буда, метавон онро ба дифоъ 

пешниҳод намуд.

Дар мавриди баррасии кори диссертатсия, сипас сухан ба 

муқарризи холиси дуюм номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи 

забонҳои Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии тиббии 

Хатлон” Қурбонмамадов С.Х. дода шуд. Мавсуф низ зимни баёни 

назари хеш дар бораи кори баанҷомрасидаи унвонҷӯй Ҷ.Х. Раҳмоналиев 

ёдовар шуд, ки омӯзиш ва таҳлилу таҳқиқи забонии эҷодиёти аҳли адабу 

шуаро яке аз масъалаҳои муҳим дар қисмати забоншиносӣ ба ҳисоб 

меравад. Албатта дар ташаккул ва рушду нумуъ бахшидани ҳар як забон 

нақши адибону нависандагон ва шоирон ниҳоят барҷаста аст ва бо эҷоди 

калимаву ибораҳои нави шоирона фонди луғавии забон боз ҳам бойтару 

пурратар мегардад. Ҳамзамон мавриди истифода қарор дода шудани 



паҳлуҳои гуногуни лексикаи асарҳои бадеӣ-таърихӣ, аз қабили синониму 

антоним, омониму маҷоз, сермаъноии калимаву ибораҳои фразеологӣ, 

лексикаи куҳнашудаву вожаҳои нав, калимаҳои иқтибосӣ ва амсоли инҳо 

аз як тараф агар маҳорату ҳунари нависандагиву шоирии муаллифонро 

нишон диҳад, аз тарафи дигар то чӣ андоза бою рангин будани забонро 

инъикос менамояд. Метвон гуфт, ки маҳз асарҳои бадеии аҳли адаб чун 

нигаҳдорандаи калимаву вожаҳои забонӣ дар тули асрҳову қарнҳо боқӣ 

мемонанд.

Аз ин рӯ, мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор дода шудани яке аз 

асарҳои бузурги адабиёти классикии форсу тоҷик - «Кимиёи саодат»-и 

Абуҳомид Муҳаммади Ғаззолӣ аз ҷониби Ҷ.Х. Раҳмоналиевро 

дастоварди хуб номид, зеро маводи он барои қисмати лексикологияи 

забони адабии муосири тоҷик хеле муҳим арзёбӣ мегардад. Таъкид 

доштанд, ки омӯзиши мавзуи мазкур, бешак, дар муқаррар сохтани услуб 

ва тарзи баёни асарҳои классикӣ, аз ҷумла «Кимиёи саодат»-и Абуҳомид 

Муҳаммади Ғаззолӣ, инчунин дар шинохти лексикаи аслӣ ва иқтибосӣ ва 

вазифаҳои забонии онҳо кӯмаки бевоситаи амалӣ мерасонад.

Рисолаи мавриди назар, ки аз ҷониби унвонҷӯй Ҷ.Х. Раҳмоналиев 

дар доираи асари мазкур таҳия шудааст, маҳз ба ҳамин мавзуъ бахшида 

шуда, кӯшиши навбатиест дар самти нишон додани махсусиятҳои 

лексикӣ-семантикӣ вожгон дар забони тоҷикӣ. Рисолаи мазкур тибқи 

сохтори маъмули шаклгирии диссертатсияҳо аз муқаддима, се боби 

асосӣ, зербобҳо, хулоса ва феҳрасти манобеи истифодашуда иборат 

мебошад, ки дар доираи он муаллифи рисола ба ҳалли илмии мавзуи 

интихобшуда даст ёфтааст.

Дар рисолаи тақризшаванда дар баробари комёбию 

муваффақиятҳои фаровони илмӣ баъзе нуқтаҳои баҳсталаб ва мавридҳои 

номафҳум ба назар мерасанд, ки ислоҳи минбаъдаи онҳо зарур буда, ба 

пиндори инҷониб, боиси боз ҳам боло рафтани ҳусни илмии рисола 

хоҳанд гардид:



1. Хуб мешуд, ки ба баромади калимаҳои “қозӣ”, “қодир”, 

“қолаб”, ки вожаҳои иқтибосии туркӣ-муғулӣ нишондод шудаанд, 

диққати махсус равона карда шавад. Хдмзамон бахши калимаҳои 

туркию юнонӣ тачдиди назар карда мешуд.

2. Ба андоза ва шакли ҳуруф, фосилаи воҳидии байни сатрҳо, ба 

саҳифаи иқтибосҳои овардашуда аҳамияти ҷиддӣ дода мешуд ва ба 

талаботи рисолаи илмӣ мувофиқ карда мешуд.

Дар умум, эродҳо ва камбудиҳои ҷойдошта моҳияти илмӣ ва 

дастовардҳои муаллифи рисоларо коста намегардонанд, баръакс 

ғалатҳову камбудиҳои ҷойдошта ислоҳшаванда буда, ислоҳи онҳо боиси 

беҳтару хубтар шудани ҷанбаҳои илмии ин қисмати кор хоҳанд гардид.

Ҳамин тавр, диссертатсияи Ҷ.Х. Раҳмоналиев таҳти унвони 

“Лексикаи «Кимиёи саодат»-и Абуҳомид Муҳаммади Ғаззолӣ” барои 

дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 

10.02.01 - Забони тоҷикӣ арзишманд дониста шуда, метавон онро ба 

дифоъ пешниҳод намуд.

Ҳамин тариқ, вобаста ба баромади муқарризон - номзади илмҳои 

филологӣ, дотсент Д.С. Қодиров ва аъзои Шурои олимони факултети 

филология ва рӯзноманигории Донишгоҳи давлатии Данғара нисбат ба 

ҳусну қубҳи илмии диссертатсияи Ҷ.Х. Раҳмоналиев ба чунин хулоса 

омаданд:

Диссертатсия ба мавзуи хеле муҳим ва таҳқиқношудаи илми 

забоншиносӣ бахшида шудааст. Воқеан, муҳаққиқ возеҳу бамаврид 

таъкид мекунад, ки яке аз гурӯҳҳои вожагони асар аслӣ ва дигаре 

иқтибосиро ташкил намуда, дар доираи он таснифоти мавзуии вожагон, 

инчунин хусусиятҳои лексикӣ-семантикии онҳо ба роҳ монда шудааст, ки 

онҳо аҳамияти муҳими илмӣ доранд, аз ҷиҳатҳои забонӣ низ ба 

хусусиятҳои гуногун соҳиб буда, гурӯҳи ҷудогонаи воҳидҳои забониро 

ташкил менамоянд.



Муҳаққиқ қайд намудааст, ки дар забони тоҷикӣ доир ба ҷанбаҳои 

забон ва услуби баён, таснифи вожагон аз рӯйи баромад, таснифи 

истилоҳот, махсусиятҳои лексикӣ-семантикии вожагон таҳқиқот анҷом 

дода шудааст, аммо дар доираи асари «Кимиёи саодат»-и Абуҳомид 

Муҳаммади Ғаззолӣ анҷом дода нашудааст. Бо назардошти ин, дар 

доираи ин диссертатсия тасмим гирифта шуд, ки ҷиҳатҳои мавҷудаи 

болозикр муфассал таҳқиқ карда шаванд.

Унвонҷӯй ҷиҳати ба мақсади таҳқиқи худ ноил шудан ҳаллу фасли 

вазифаҳои зеринро зарур мешуморад:

Мо дар диссертатсия мақсад гузоштем, ки хусусиятҳои луғавию 

семантикии «Кимиёи саодат»-и Абуҳомид Муҳаммади Ғаззолиро 

ҳаматарафа ва ба таври муназзам таҳқиқу баррасӣ намоем.

Вазифаҳои таҳқиқ. Барои иҷрои мақсади мазкур мо мақсади зерин 

гузоштем:

омӯзишу таҳлили забон ва услуби баёни Абуҳомид 

Муҳаммади Ғаззолӣ дар «Кимиёи саодат»;

таснифи дақиқ ва низомноки вожагони «Кимиёи саодат» аз 

лиҳози баромади забонӣ;

муайян намудани калимаҳои аслӣ ва истифодаи онҳо дар 

«Кимиёи саодат»;

муайян ва таҳлилу баррасии калимаҳои иқтибосии арабӣ, 

туркӣ ва юнонии асар;

таснифоти мавзуии истилоҳоти соҳаи дин, фалсафа, илм, 

сиёсат ва тиббӣ дар «Кимиёи саодат»;

омӯзиш ва таснифоти вожагон аз рӯйи ифодаи мафҳумҳои 

гуногун: вожагони ифодагари номи ашхос, номгузории узвҳои бадани 

инсон (анатомия), молу ашё, воситаҳои меҳнат, растаниву гиёҳ 

(фитонимҳо), номи ҳайвонот (зоонимия), ҷирмҳои осмонӣ, рангҳо, таъм, 

ҳаҷм, мавзеъҳо, сару либос, анъана ва расму русум (этнографизмҳо), 

силоҳ;



муайян ва таҳлили калимаҳои сермаъно, ки дар асар мавриди 

истифода қарор дода шудаанд;

ошкор намудани синонимия ҳамчун падидаи забонӣ дар асар 

ва таҳлил намудани онҳо дар мувофиқат бо меъёрҳои забонӣ;

муайян ва таҳқиқи омонимҳо дар асар ва асоснок намудани 

онҳо мувофиқи қоидаҳои забонӣ;

муайян ва омӯзиши антонимҳо дар асар ва муқаррар кардани 

онҳо аз назари мавзуъ.

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

услуби баёни Абуҳомид Муҳаммади Ғаззолӣ бештар бо 

муайян намудани сабаби навиштани асар алоқаманд аст. Муайян карда 

шуд, ки мақсади асосии навиштани асар дар чӣ зоҳир мегардад. 

Мувофиқи ҳадафи гузошташуда услуби баёни муаллифи «Кимиёи 

саодат» муайян карда шуд. «Кимиёи саодат» дар замоне навишта 

шудааст, ки аксари муҳаққиқон осори худро бо забони арабӣ таълиф 

менамуданд. Ба хотири оммафаҳм шудани асари худ Абуҳомид 

Муҳаммади Ғаззолӣ кӯшиш намудааст, ки дар асар бештар калимаҳои 

аслиро истифода намояд. Ҳамчунин, барои пурғановат намудани асар ва 

услуби баён муаллиф калимаҳои арабӣ, юнонӣ ва туркӣ, ки дар он давра 

дар байни мардум васеъ паҳн гардида буданд, мавриди истифода қарор 

додааст;

дар асоси таҳлил ва баррасиҳо муайян карда шуд, ки аксари 

вожагони «Кимиёи саодат»-ро калимаҳои аслӣ ташкил медиҳанд. Бо 

назардошти замони навишта шудани асар метавон зикр намуд, ки 

калимаҳои аслӣ дар ҳолатҳои зарурӣ корбаст шудаанд;

дар забони муосири тоҷикӣ қабатҳои мухталифи манбаӣ 

мушоҳида мешаванд. Дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ дар қатори 

калимаҳои аслӣ, ки микдори муайянро ташкил медиҳанд, микдори зиёди 

калимаҳо аз забонҳои дигар ворид шудаанд. Аммо зикри ин нукта ба 

маврид аст, ки ин калимаҳоро имрӯз калимаҳои бегона шуморидан



дуруст нест, зеро онҳо аз асолати худ дур шуда, ба меъёрҳои истеъмолии 

забони тоҷикӣ пурра мутобиқ шудаанд. Ин аст, ки таркиби вожагони 

«Кимиёи саодат»-ро микдори зиёди калимаҳои арабӣ, юнонӣ ва ба 

андозае туркӣ низ ташкил медиҳанд. Замони таълифи «Кимиёи саодат», 

ки ба забони форсии тоҷикӣ иншо шудааст, истифодаи чунин калимаҳои 

иқтибосӣ зарур буда, зеро бе корбурди онҳо муаллиф наметавонист, 

андешаву назари худро ба пуррагӣ ва ба таври дақиқ иброз намояд;

гурӯҳҳои мавзуӣ аз нуқтаи назари баромади таърихӣ ва аз 

нигоҳи рушди семантика ва имкониятҳои калимасозӣ нисбат ба дигар 

категорияҳои нутқ қадима буда, дар муошират талаботи зиёд ба онҳо 

мавҷуд аст. Дар заминаи таҳлилу баррасии «Кимиёи саодат» истилоҳоти 

динӣ, фалсафӣ, илмӣ, сиёсӣ ва тиббӣ ба таври густурда ва амиқ мавриди 

баррасӣ қарор дода шуд;

омӯзиш ва таснифоти вожагони «Кимиёи саодат» аз рӯйи 

ифодаи мафҳумҳои гуногун нишон дод, ки вожагони асар аз ҳайси 

мавзуъ ва мафҳум басо ғанӣ буда, дар сархати онҳо номи ашхос, узвҳои 

бадани инсон (анатомия), молу ашё ва воситаҳои меҳнат, растаниву гиёҳ 

(фитонимҳо), номи ҳайвонот (зоонимия), ҷирмҳои осмонӣ, рангҳо, таъм, 

ҳаҷм, мавзеъҳо, сару либос, анъана ва расму русум (этнографизмҳо), 

силоҳ) ва ғайраҳо қарор доранд;

баррасӣ ва таҳлили услуби тавлиди маънои нав ва муқоиса 

намудани моҳият ва хусусиятҳои он бо калимаҳои таркиби «Кимиёи 

саодат» нишон дод, ки тамоми ин роҳу усулҳои ташаккули маънои 

калимаҳо дар асар самаранок истифода шудааст. Калимаҳои алоҳида бо 

маъноҳои гуногун истифода шуда, ба ин васила фасоҳати забони асарро 

таъмин кардаанд;

мавқеъҳои истифода, вазъи ифодаи эҳсосот ва ҳамнишинии 

бомавриди калимаҳои синонимӣ арзиши хоссаи онҳоро ба вуҷуд 

меоваранд, ки дар вижагиҳои нотакрори маъноии калимаҳо ва дар 

ҷанбаҳои фарқкунандаи онҳо зоҳир мегардад. Дар «Кимиёи саодат» 



мувофиқи мазмун ва ифодаи ҳолати эҳсосот, яке аз калимаҳои силсилаи 

муродифӣ истифода гардидааст, ки мазмуну мундариҷаи умумии матнро 

фарохтар ва дарку фаҳмиши онро сода менамояд;

дар забони тоҷикӣ роҳҳои мухталифи тавлиди калимаҳои нав 

мавҷуд аст, ки ҳамчун омонимҳо баромад менамоянд. Таҳлили матни 

«Кимиёи саодат» нишон дод, ки дар асар аксари роҳҳо ва воситаҳои 

тавлиди калимаҳои омонимӣ ба таври ҷолиб истифода шудаанд;

ҷанбаи дигари муҳимми гурӯҳи лексикӣ ва ифодаи маъно 

антонимия ё худ калимаҳои мутазод ба ҳисоб мераванд, ки дар онҳо 

тафовут нисбат ба монандӣ бартарӣ дорад. Маънои мухолиф ҳамчун яке 

аз воситаҳои муҳимми ифодаи муъҷази фикру ақида баромад менамояд. 

Дар «Кимиёи саодат»-и Абуҳомид Муҳаммади Ғаззолӣ калимаҳои 

зидмаъно бо тақозои андеша истифода шуда, тарзи сохти онҳо то 

андозае фарқ менамояд ва вижагиҳои хоси услубию маъноӣ мебошанд.

Муҳтавои мавзуи диссертатсия дар 5 мақолаи илмӣ, ки дар 

маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
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[5-М] Мухторов 3., Раҳмоналиев Ҷ.Х. Забон ва услуби баён дар 

«Кимиёи саодат»-и Муҳаммад Ғаззолӣ // Паёми Донишгоҳи миллии 
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Барои расидан ба мақсаду ҳадафҳои таҳқиқ муҳаққиқ ба пажӯҳиши 

назарии паҳлуҳои мухталифи забон, афкор ва осори Абуҳомид 

Муҳаммади Ғаззолӣ, ки аз тарафи донишмандони собиқ Иттиҳоди 

Шуравӣ, аз ҷумла Тоҷикистон, муҳаққиқони Эрон ва Ғарб мавриди 

омӯзиш ва баррасӣ қарор дода шудааст, такя намуда, аз онҳо самаранок 

истифода бурдааст. Дар ин самт метавон номи муҳаққиқон А.Е. 

Кримский, В.В. Бартолд, Е.Э. Бертелс, И.П. Петрушевский, С.Н. 

Григорян, А.А. Игнатенко, А.С. Кирабаев, Г.М. Керимов, А.Э. Шмидт,

B. В. Наумкин, (муҳаққиқони рус); Б. Ғафуров, А.М. Баҳоваддинов, М.С. 

Осимӣ, М. Диноршоев, 3. Вазиров, А.А. Шамолов, 3. Диноршоева 

(муаллифони тоҷик); М. Иқбол, М. Шариф, 3. Сафо, С. Нафисӣ, Ш. 

Нуъмонӣ, Ғ.И. Динонӣ, Абӯато ар-Рифоӣ, Ал-Олусӣ (муҳаққиқони 

эронӣ ва араб)-ро ном гирифт.

Масъалаи таҳлили мавзуӣ ва хусусиятҳои луғавӣ-семантикӣ 

вожагон дар осори нависандагон аз тарафи муҳаққиқони зиёде мавриди 

омӯзиш ва баррасӣ қарор дода шудаанд. Метавон қайд намуд, ки 

масъалаи танзими истилоҳ ва истилоҳсозӣ аз тарафи забоншиносони 

тоҷик, ба монанди Ш. Рустамов, М. Шукуров, муҳаққиқони риштаи 

лексикология ва семантика дар забони адабиёти классикӣ М. Қосимова,

C. Ҳалимов, Д. Хоҷаев, М. Саломов, Ш. Ҳаитова, Ф. Шарифова, С. 

Сулаймонов, Ф.Р. Амонова, Р. Ғаффоров, Т.К. Ҷураев ва дигарон 

мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор дода шудааст.

Дар забоншиносии муосири тоҷик то ба имрӯз ҷанбаҳои забонии 

осори Абуҳомид Муҳаммади Ғаззолӣ мавриди омӯзиши амиқ ва 

доманадор қарор дода нашудааст, ки ин боиси интихоб намудани мавзуи 

мазкур гардид.



Дар кори диссертатсионӣ ҷанбаҳои забонии асари «Кимиёи 

саодат»-и Абуҳомид Муҳаммади Ғаззолӣ, аз ҷумла, забон ва тарзи баёни 

муаллиф, вожаҳо аз назари мавзуӣ дар асар, ҷанбаҳои луғавӣ- 

семантикии калимаҳо ва ибораҳои асар мавриди омӯзиши амиқи илмӣ 

қарор дода шудаанд. Маҳз чунин муносибат, муҳиммияти омӯзиши 

мавзуи мазкурро муайян намудааст.

Навгонии илмии таҳқиқ. Дар диссертатсияи мазкур бори аввал 

лексикаи «Кимиёи саодат»-и Абуҳомид Муҳаммади Ғаззолӣ аз ҷиҳати 

сохтори маъноӣ мавриди таҳқиқи мукаммал қарор дода шудааст. Зимни 

омӯзиши пурраи лексика ва баромади онҳо муайян гардид. Дар 

диссертатсия хусусиятҳои маъноии вожаҳо низ муайян карда шудаанд.

Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ дар ҷамъбастнамоии корҳои 

илмии муҳаққиқон, ки ба коркарди масъалаи хусусиятҳои луғавию 

семантикӣ ва услубию маъноии вожагон, омӯзиши маъноии калимаҳо 

дар асарҳо, таҳлили луғавии матн бахшида шудаанд, зоҳир мегардад, ки 

ба таҳлили луғавӣ дар асар имкон медиҳад. Таҳқиқоти мазкур имкон 

медиҳад, ки муносибатҳои нав дар таҳлили маъноиву услубии матн 

коркард карда шавад.

Натиҷагириҳо аз ин таҳқиқ назарияи илми лексикологияи тоҷикро 

боз ҳам мукаммалтар намуда, дастовардҳои он барои таълифи китобҳои 

дарсӣ ва дастурҳои таълимӣ оид ба лексикология ва тартиб додани 

луғатҳои соҳавӣ метавонад чун мавод истифода шаванд.

Автореферати диссертатсия ва мақолаҳои ба табъ расонидаи 

муҳаққиқ муҳтавои рисоларо комилан инъикос менамоянд.

Вобаста ба дастовардҳои зикршуда, Шурои олимони факултети 

филология ва рӯзноманигории Донишгоҳи давлатии Данғара бо қарори 

№10, аз таърихи 12.05.2022, диссертатсияи номзадии Ҷ.Х. 

Раҳмоналииевро зери унвони “Лексикаи «Кимиёи саодат»-и Абуҳомид 

Муҳаммади Ғаззолӣ” кори муҳиму арзишманд арзёбӣ намуда, онро 

комилан анҷомёфта меҳисобад. Диссертатсия ба талаботи корҳои илмӣ 



ҷавобгуй буда, метавон онро барои дифоъ дар назди Шурои 

диссертатсионии 6В.КОА-021 назди муассисаи таълимии “Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми 

филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ пешниҳод намуд.

Иштирок дошт: 17 нафар. Натиҷаи овоздиҳи: «тарафдор»-17 нафар,

«зцд» - нест, «бетараф» - нест. Суратҷаласаи № 10, аз 12-уми майи соли 2022.
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