
Тацризи

мукарризи расмП ба диссертатсияи Хоlамиров Муслициддин Хоlамирович

дар мавз!и <Хусусиятхои лексикй-семантикП ва сохтории <<!омеъ-ут-

таворих)-и Рашидуддини Фазлуллор> барои дарёфти дарачаи илмии

номзади илмхои филология аз рУйи ихтисоси 10.02.01. - Забони точикй

Осори илмию бадей, таърихию бостоншиносй ва лексикографии

миллати точик дар цазорсолаи ахир хазинаи пурганчеро мемонад, ки дар

он ба масъалацои хаётан муцими башарият дахл намуда, дар самти

пешбурди монеаи тарбиявию ахJIокй ва барои матрац кардану кушодани

гиреццои мушкилкушои илмй хизматцои арзишманд кунанд. .Щастраси

оммаи васеъ кардан ва баррасии илмии онцо аз масъалацои

таъхирнопазир аст. Аксари осори ба масоили мазкур бахшидашуда то

цол ба таври бояду шояд ом!хта нашудааст. Махсусан, дар бахши

забоншиносй корцои зиёд дар пешанд, ки мутахассиси худро

интизоранд.

Бинобар ин, аз назари лексикй - семантикй ва сохторй ба риштаи

тацкик кашидани ин ё асари бадей, таърихй лексикографй ва г. барои

муайян намудани тах,аввулу ташаккул ва рушду инкишофи забони

тоцикй, маводи хуберо рУйи кор меорад. То имр!з доир ба чицатцои

лексикй - семантикй ва сохтории осори бадей корцои муътамади илмй

ба анчом расидааст. Аммо мавзуе, ки муаллифи диссертатсия Хо.lамиров

М.Х. дар кори илмии хеш мавриди тацлилу баррасй карор додаст,

мубрам буда, дар забоншиносии точик кушодани укдацои ин мавзуъ ба

фоидаи кор аст.

Мубрамии мавзуъ дар он зохир мегардад, ки осори адабиёти

классикй барои ом!зиши таърихи забони адабии точикй дар марцилаву

даврацои гуногуни таърихи забон маводи арзишмандеро медицад.

Бинобар ин, ом!зишу паж!циши осори адабии дар цар як аср

навишташуда барои илми забоншиносии имр!з муфиду арзёбй мегардад.
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МацсаДиТаДкикотбаррасииВижагицоилУгаВиюмаъноЙВа

калимасозии забон дар мисоли <<ýомеъ_ут-таворих)-и РашидуддинИ

Фазлуллоц ба цисоб меравад.

навигарии рисола дар он зоцир мегардад, Ки бори нахуст дар

забоншиносии точик вижагицои лугавию маъной ва кrUIимасозии яке аз

бецтарин таърихномацои форсии точикй <<{омеъ_ут-таворию)-и

Рашидуддини Фазлуллох ба сурати диссертатсионй мавриди таЦКИКУ

баррасии забоншиносй карор гирифта, чанбацои лексикологии забОни

ин асар дар шаклгирии насри таърихии форсии точикй ба таври илмй

тацкик мегардад.

Щиссертатсия аз мукаддима, се боб (хар як боб аз зербобцо), хулоса

ва руйхати адабиёт иборат аст.

Боби якуми рисола <Баррасии таркиби лугавии к\омеъ-ут-

таворих) аз р!йи баромад> ном дошта, аз панч фасл иборат мебошад.

Щар фасли якуми боби якум, ки <Мукаррароти умумй) ном дорад,

муаллифи рисола доир ба таърихи забон ва таркиби лугавии забони

точикй маълумот дода, таърих ва сабаби навиштани асари мавриди

тах,цикро баён кардааст. Дар баробари ин, муаллиф калимацои асарро

аз р!йи мансубияташон ба ин ё он забон тахJIил намуда, маълумоти

оморй пешницод намудааст.

Фасли дуюми боби якум зери унвони <Калимацои умумиэронЙ>> ба

таърихи баромали калимах,ои аслан точикй бахшида шудааст. .Щар ин

фасл муаллиф бо овардани далелцои муътамад таърихи цадима ва бою

рангин доштани забони точикиро нишон додааст. Инчунин, муаллиф

сарчашмаи пайдоиши калимацои аслан точикиро хеле равшан ба тарици

зайл баён намудааст: кМанбаи пайдоиши калимацои аслан точикй

забонцои эронии кадим ва миёна ба хисоб мераванд ва дар забони

форсии нав цоло низ чунин калимацоро метавон пайдо намуд). [с.17].

Щар диссертатсия муаллиф зимни тацлили ааари мавриди тацкик

барои равшану возец баён ва муайян намудани вожацои <{омеъ-ут-

таворих) аз р!йи маъно ба гуруцхои зерин чудо намудааст:
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1. Номи мафцумхои хешовандйi

2. Номи аъзои бадан;

3. Номи чонварон;

4. Номи мафцумцоитабиат ва падидацои он;

5. Калимацои мансуби дину мазхаб;

6. Топонимdо;

7. Номи вазифа, рутба ва унвонцо.

Зикри ин нукта мухим аст, ки ба истиснои цаламх,ои динию мазхабй

дигар кабатцои лугавии матрацшуда таърихи цадимй дошта, аз дурицои

таърихи забони точикй маншаъ мегиранд ва ба фонди асосии лугавии

забон шомилан д. Ин цабатцои лугавии баррасишуда ба цаёти харр!заи

мардум алокаманд мебошанд ва тацкици онцо ташаккули забони

точикиро дар асрцои миёна собит месозад.

Фасли сеюми боби зикршуда <<Калимацои ицтибосии арабй дар

<{омеъ-ут-таворир) ном дошта, аз ду зерфасл кЛугати диниву

мазцабй> ва кКалимацои ифодакунандаи муносибатцои хешовандй>

иборат мебошад. Дар ин фасл муаллиф калимахои арабии <<{омеъ-ут

таворих)-ро ба ду гурУх дастабандй намуда, дарачаи истифода, мавкеъ

ва зарурати истифодаи калимацои ицтибосии арабиро дар асар таъкид

кардааст.

Тацкицоти забоншиносй гувоци он аст, ки дар лунё цеч забоне ёфт

намешавад, ки аз забони дигар истифода накарда бошад, магар забоне,

ки дар г!шае аз лунё ба танхои зиндагй мекарда бошад. Забони точикй

дар тули мавчудияти худ цодисаю воцеацои зиёдеро дидаст, ки он ба

таркиби лугавияш таъсир расонида, ба андозаи зиёде цам дар осори

даврацои гуногун сабт шудаанд. Намунаи барчастаи ин осор <{умцурии

Точикистон) мебошад, ки аз тарафи муцаккик М.Хочамиров ба риштаи
тацкиц кашида шудааст.

Фасли чоруми боби якум ба тацкики калимацои ицтибосии туркй-

мугулй дар (Чомеъ-ут-таворих) бахшида шудааст. Дар ин фасл доир ба

иктибосшавии калимацои туркй-мугулй ба забони точикй, шарт, шароит
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ва таъсири калимацои туркй-мугулй ба таркиби лугавии забони тОЧИКй

маълумот дода шудааст. Дар ин фасл муаллиф рохцои муайян карДани

мансубияти калимацои туркиву мугулиро дар забони точиКй хеле хУб

нишон додааст. Мавкеъ ва меъёри истифодабарии калимацои туркиву

мугулиро дар асари мавриди таццик баррасй намудааст.

Фасли панчуми боби якум кТаркиби лугавии асар аз нигохи этникй

(цавмцо)) номгузорй гарлидааст. Ин чо к!шиш ба харч дода шудааст, ки

рочеъ ба калимахои ифолагари номцои кавмхо маълумоти возецу

равшан арзёбй гардад. Муаллиф сараввал дар бораи истилохи этнос

(кавм1 ва калимацое, ки бо ин истилоц (реша) сохта шудаанд, маълумоти

таърихй додааст. Масалан, муаллиф чунин цайд кардааст: <Бояд гуфт, ки

номи аквому кабилы(оро дар забоншиносй илми ономастика (юн. Etnas-

хiUIк, апаmа - ном) меомузад, ки як шохаи илми ономастика мацсуб

мешавад. Муродифи этнос дар забони точикй кавм буда, доираи

корбурдаш васеъ аст.)) [с.57]

Боби дуюми рисола <Цабатцои лексикию семантикии таркиби

лугати асар) номгузорй шула, аз ду фасл иборат мебошад.

Фасли якуми боби мазкур кМукаррароти умумй> номгузорй шуда,

ин чо дар хусуси калима цамчун воциди асосию муцимтарини нутц

маълумоти муътамад дода шудааст. Бо овардани далелцои зиёд аз осори

забоншиносони ватаниву хорицй хусусиятцои маъной ва семантикии

калимацоро баён кардааст.

Фасли дуюми боби дуюми рисола <<Та>шили семантикии

калимацои асар) ном дорад. Зимни баррасии ин фасл муаллиф

калимацои асари мавриди тацкикро аз лицози маънои лугавй тахлил

намудааст. Дар ин фасл калимацои сермаъно, муродифоти лугавй,

калимацои зидмаъно бо мисолцои зиёд аз асари тахкикшаванда мавриди

тацлилу баррасй карор гирифтааст.

Боби сеюми рисола кХусусиятхои калимасозй дар асар) ном дошта,

аз се фасл иборат мебошад.
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Фасли якуми боби мазкур (Мукаррароти yMyMЙ>> ном дошта, дар
ин фасл муаллиф Доир ба калимасозй, роццои калимасозии забони
тоцикй маълумот додааст. Муаллиф барои таквияти фикрцояш ба
назарияцои забоншиносони машцур монанли С. {алимов, III. Ниёзй, Ш.
рустамов, С. Рацматуллозода ва монанди инцо такя намудааст.

Фасли дуюми боби сеюм <<Пасвандцои калимасоз дар <{омеъ-ут-

таворих) ном дошта, муаллиф дар ин фасл дар бораи пасвандцои

калимасози асари тацкикшаванда доир ба пасандхои калимасози -а, -й, -

гар, -гор, - дон, -ор, -иш ва монанди инцо сайри таърихй намудааст.

Фасли сеюми боби сеюм кКалимацои мураккаб дар к{омеъ-ут-

таворих) ном дошта, роццои кчшимасозии калимацои мураккаб ва

дарачаи истифодабарии ин роци кЕuIимасозй дар асари мазкур нишон

дода шудааст.

{амин тарик, метавон хулоса кард, ки муаллифи рисола дар иншо

намудани рисола ба тамоми максаду хадафцои дар пеш гузоштааш бо

сарбаландй расидааст.

Щар рисолаи мавриди назар лар баробари мувафацциятхои зиёде

баъзе камбудицо ба назр расиданд:

1.Дар рисола баъзе калима ва чумлацои тацрирталаб ба чашм

расиданд |c.7,12,t7,24,467.

2.Дар рисола чо-чо такрори ицтибос ва муцокимаю хулосахои

муаллиф дида мешавад [с.7б].

3.Дар дохили рисола номи баъзе фаслцо бо мундаричаи кор

мувофицат намекунанд (фасли дуюми боби якум дар мундарича

кКалимацои умумиэронй унвон шудааст, лек дар дохили кор

<<Калимацои умумиэронй дар асар) номгузорй шудааст).

4.Рисола аз галатцои имлой, аломатгузорй орй нест |c.7,L2,17]

Бояд кайд намуд, ки камбудицои чойдошта кимату арзиши

рисоларо намекоханд ва ислоцшавандаанд.

Фишурда муцтаво ва нуктацои асосию муцимми диссертатсияро

инъикос менамояд. Маколахои нашр кардаи диссертант, ки дар
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о мачаллацои такризшавандаи КОА-и ФР ва КОА назди Президенти {Т
чоп шудаанд, мазмуну муцтавои диссертатсияро фаро мегиранд.

!иссертатсияи Хоцамиров Муслициддин Хочамирович кори

илмии ба анцомрасида буда, унвонцу цадафцои дар наздаш гузоштаро

пурра анчом додааст.

Хулоса, диссертатсияи Хочамиров Муслициддин Хочамирович дар

мавзуи <<ХусусияIхои лексикП семантикП ва сохтории <<{омеъ-ут

таворих>-и Рашидуддинп Фазлуллор> ба талаботи Низомномаи намуна-

вй оид ба Ш!рои диссертатсионй ва Тартиби додани дарачацои илмй ва

унвони илмй (достсент, профессор), ки бо Щ,арори ýкумати {умцурии
Точикистон аз 26 ноябри соли 2016, тацти NЬ505 тасдиц гардидаанд,

пурра цавобг} буда, муаллифи он сазовори дарёфти дарачаи илмии

номзади илмцои филологй аз р!ийи ихтисои 10.02.01 - Забони тоцикй

мебошад.

IvIУКАРРИЗИРАСМЙ :

номзади илмхои филология, дотсенти

кафедраи забони точикии,Щонишгоци
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Нишонии муассиса:

'l З4025 {умцурии Точикистон

ш.,Щушанбе, к!ч. М.Турсунзода 30

Тел: +9929 (44) 620 42 |5
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