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тАкризи

муассисаи тацриздиханда ба диссертатсия ва автореферати Хо,lамиров

Муслициддин Хо.lамирович дар мавзуи <Хусусиятхои лексикй-семантикй ва

сохтории <<\омеъ-ут-таворих)>-и Рашидуддини Фазлуллоц>>, ки барои

дарёфти дарачаи илмии номзади илмцои филологй аз руйи ихтисоси 10.02.01

- Забони тоlикй пешницод шудааст.

Суннатцои таърихнигорй баъд аз ислом бо таълифи "ТаърихиТабарй"

огоз шуда, дар давраи Сомониён нигориши таърих ба забони форсй аз суйи

муаррихон ба анчом расид. Щар даврони Элхонони муfул таърихнигорй

ривочи чашмгир ёфт ва паёмади он сабту забти бахши муцимме аз таърихи

башар ва таъсиргузор ба муаррихони баъдй буд, ки ба забони форсй иншо

шуда, то замони мо расидаанд: "Таърихи \ацонгуш ой" -и Атомалики

\увайнй, "\омеъ-ут-таворих"-и Рашидуддини Фазлуллоц, "Таърихи

гузида"-и {,амдуллоци Щазвинй, "Таърихи Вассоф"-и Абдуллоц ибни

Фазпуллоци Шерозй. Аз миёни тамоми осори таърихии марбут ба ахди

муfул асари Рашидуддин Фазлуллоц к\омеъ-ут-таворихD аз ацамияти вижае

бархурлор аст.

Мавриди пажjrциш царор додани ин асар аз .1ониби муцацкиц

Х,о.lамиров Муслициддин Хоцамирович иIцоми нек була, барои муайян

намудани вазъи забони форсии то.lикй дар ацди мугул ацамияти бузурги

назариявию амалй дорад.

Чанде пеш мухакциц Юсупов Шоцин Рацимбердиевич дар мавз}и

"ХусусиятNои морфологии "\омеъ-ут-таворих" диссертатсия барои
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дарёфти дарачаи илмии доктори фалсафа (phD) - доктор аз руйи ихтисос,

диссертатсия цимоя намуд ва рисолаи Хоцамиров м. х. кори дуюм

перомуни масоили забоншиносии аз руйи асари мазкур ба шумор меравад,

ки мутобици цадафу вазифа аз цамдигар фарци калон доранд.

,.щиссерта^гсияи Юсупов ш.р. ба масъалацои категорияцои грамматикии

,циссахои нутц дар "\омеъ-ут-таворих" бахшида шуда бошад, рисолаи

хоlамиров М. Х. ба масоили марбут ба лексика ва калимасозй вобаста аст.

Ин аст, ки кори диссертант Хоlамиров М. Х. як цадам ба пеш дар соцаи

баррасии яке аз асархои муцими давраи классикй - "\омеъ-ут-таворих" ба

шумор меравад.

.Щиссертатсия аз муцаддима, се боб, хулоса ва фецристи осори таццицй

иборат аст.

Дар мукаддима Хо.lамиров М. Х. ро.lеъ ба муциммии мавз!ъ, дара,lаи

омiзиш, мацсаду вазифацои тацциц, маводи асосй, навоварии он, ацамияти

илмиву амалии он, нуктацои ба цимоя пешницодгардида ва сохтори кори

диссертатсионй андешаронй намуда, баъдан, ба баррасии масъалаи

мецварии таццикот шуруъ кардааст.

Муаллиф цангоми таълифи диссертатсия пеши хул вазифа гузоштааст,

ки вижагицои луfавию маъной ва сохтории вожагони "\омеъ-ут-таворих"-и

Рашидуддини ФазлуJIлоцро таъйину тацциц намояд.

Муаллифи диссертатсия дар умум се самти асосии таркиби луfавии

"\омеъ-ут-таворих"-и Рашидуддини Фазлуллоцро мавриди тачIилу

баррасй карор додааст. Вожацои ин таърихнома дар диссертатсияи

Хо.lамиров М. Х. аз нигоци мансубият ба забон (калимацои аслй ва

ицтибосй), муносибати .байницамии кzLпимацо (сермаъноии вожацо.

муродифоти луfавй ва вожацои зидмаъно) ва вижагицои сохтории вожагон

(калимацои сохта ва мураккаб) мавриди омузиш карор гирифтааст.

Навгонии диссертатсия мазкур дар он зоцир мегардад, ки хусусиятцои

луfавию маъной ва сохтории "\омеъ-ут-таворих"-и Рашидуддини

Фазлуллох то имруз мавриди тацIилу баррасй царор нагирифта буд ва ин

ибтикори унвон.lу {,о.lамиров М. Х. сазовори дастгирист. Аз ин чих,ат,
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мавзуи диссертатсияи номзадии Хоцамиров Муслициддин Хо,lамирович

мубрам ва муцим ба шумор омада, он дар оянда барои пажуциши забони

форсии то.lикй дар ахди муfул ва тацкицу баррасии таърихномацои дигари

ин а>(д - "Таърихи {ацонгушоЙ"-и дтомалики \увайнй, "Таърихи гузида"-и

{,амдуллоци Щазвинй, "Таърихи Вассоф"-и Абдуллоц ибни Фазлуллоци

Шерозй метавонад мадади калон расонад.

Боби нахусти диссертатсияи Хо.lамиров м.х. кБаррасии таркиби

лугавии "tомеъ-Ут-таворих" аЗ рУйи баромад> ном дошта) аз панч бахш

иборат аст. Щар ин боб муаллиф таркиби луfавии "\омеъ-ут-таворих"-ро аз

рУйи баромад ба калимацои аслии то.lикй (умумиэронй) ва ицтибосй

(арабй ва туркй) чудо намуда, баромади онцоро бо такя ба фарцангх,ои

муътабар ва пажiцишцои забоншиносон муайян намуда, бо овардани

шоциди мушаххас аз "\омеъ-ут-таворих" ба таври муфассал шарцу тавзец

додааст.

Фасли аввали боби якум "Муцаррароти умумй" унвон дошта, муаллиф

дар ин фасл, асосан, доир ба "\омеъ-ут-таворих" ва таркиби лугавии он

маълумоти умумй додааст.

Муцацциц дар фасли "Калимацои умумиэронй дар асар" ба баррасии

гурffiои мавз!rЙ-тематикие пардохтааст, ки то имруз дар забони адабии

то.lикй мустаъмаланд. Ин цабатцои лугавй номи мафцумцои хешовандй.

узвцои бадан, номи чонварон, номи мафцумцоитабиат ва падидацои он ва

дину мазцаб мебошанд, ки дар "\омеъ-ут-таворих" истифода шудаанд. Аз

баррасии вожагони асар маълум мегардад, ки таркиби лугавии онро асосан.

калимахои точикй ташкил додаанд.

Фасли дигари боби мазкур "Калимахои ицтибосии арабй дар О'{омеъ-

ут-таворпх))" ба тац,лrилу баррасии калимацои ицтибосии арабй бахшида

шудааст, ки дар "\омеъ-ут-таворих" мавцеи асосиро ишfол намудаанд.

Муаллиф бештар калимацои диниву мазцабй ва калимацои ифодакунандаи

муносибатцои хешовандиро аз "\омеъ-ут-таворих" гирдоварй намуда, бо

мисолцо тац,лил намудааст.
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.Щар фасли чоруми боби якум "Калимац,ои ицтибосии туркй-мугулй лар

"\омеъ-ут-таворих" мавцеи калимацои туркй-мугулЙ дар низоми вожацои

асари мазкур баррасй гардидаанд. Муцацциц бо такя ба муцаццикони

забоншинос изхор мекунаД, Ки оfози вуруди калимахои туркй-мутулй ба

замони Сомониён рост меояд ва пас аз цамлаи муfул он вусъат пайдо

мекунад. Муцаццик дар ин фасл калимацои туркй-муfулии "\омеъ-ут-

таворих2'-ро аз рУйи вижагицои луfавиву маъной ба гурiццо тасниф

намуда, цайд мекунад, ки бархе аз калимацои туркй-мугулй ,1оЙИ

калимахои аслии точикиро гирифтаанд ва барои намуна вожаи тiйро

меорад, ки вожаи точикии сурро танг намудааст.

Фасли панчуми ин боб бо номи <<Таркиби луfавии асар аз нигоци

этникй (цавмцо)>> ба масъалацои этнонимцо ва истифодаи онцо аз тарафи

Рашидуддини Фазлуллоц дар "\омеъ-ут-таворих" бахшида шудааст ва дар

маркази таваччухи муцацциц этнонимхои туркию мутулй царор

гирифтааст. Муцаккиц зимни та&IIилу баррасии этнонимцои асар дар

бештари мавридхо шарци додаи Рашидуддини Фазлуллохро овардааст ва

дар баъзе мавориди дигар назари муцаццицони соцаро низ зикр намудааст.

Дар боби дуюми диссертатсия тацти унвони <Щабатцои лексикию

семантикии таркиби лугати асар) унвон.lу хусусиятхои маъноии калимацои

таркиби асарро пажjrциш кардааст. Социби диссертатсия категорияцои

луfавию маъноии "\омеъ-ут-таворих"-ро ба калимахои сермаъно,

цаммаъно ва зидмаъно чудо намудааст. Тибци мушоцидаи унвон.1}, цар яке

аз ин категорияхои лугавй дар "\омеъ-ут-таворих" мавцеи махсус дошта,

ба нависанда имконият додаанд, ки бо истифода аз онцо ба тасвири

цодисаю воцеацо ва шахсиятцои таърихй бипардозал.

Фасли аввали ин боб <<Калимацои сермаъно) унвон дошта, вожацои

сермаънои асар бо мисолцои фаровон ва шарци маънои аслию иловагй

оварда шудааст. Муцацциц бо мисолцои овардааш таъкид мекунад, ки

сермаъноии вожацо на танцо дар осори бадей, ба вижа осори манзум, балки

дар осори таърихй низ.lой доранд.
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Дар фасли <Муродифоти лугавй> унвонцу вижагицои услубии

порбурд" калимаХои хаммаъноро дар "\омеъ-ут-таворих" тацлилу баррасй

намудааст. Зимни тахдили муролиФот ,1уфтцои онх,оро аз рУйи баромал

сислисаИ муродифотрО муайяН кардааст. Вожагони зидмаъно низ аз руйи

баромад баррасй шудаанд.

БобИ сеюмИ диссертатсиЯ <<ХусусиrгцоИ калимасОзй дар асар)> унвон

гирифтааст ва 3 фаслро дар бар мегирад. Щар фасли аввал "МуКарраРОТИ

умумй" муаллифи рисола доир ба роцу равиши калимасозии "\омеъ-ут-

таворих" ва, умуман, забони тоцикй маълумоти умумй дода, пажlлq,ишцои

дар ин замина ба анцомрасидаро зикр намудааст.

Фасли дуюми ин боб ба та4пилу баррасии пасвандцои калимасози

"\омеъ-ут-таворих" бахшида шудааст. Муаллифи диссертатсия нацши

пасвандхои "-а", "-гор", 'о-aароо, 
оо-ор", "-чй", "-истон", "-гоц", 

66-иШ" ва "-

ин//-гин'2-ро дар калимасозии "\омеъ-ут-таворих" нишон додааст.

Муцаццик дар ин фасл бештар дар атрофи пасванди "-чй" бацс намудааст.

Пас аз тахJrилу баррасии калимасозии пасванди "-чй" социби диссертатсия

ба ин натича мерасад, ки пасванди "-чй" баромади туркй дорад, зеро ба

цавли муцацциц ин пасванд бо калимa>{,ои туркй омадааст.

Фасли сеюми боби сеюм <Калимацои мураккаб дар <<{омеъ-ут-

таворих)>) унвон дошта, ду зерфаслро фаро мегирад. Муаллиф ибтидо

рочеъ ба хелцои калимацои мураккаб маълумот дода, сипас, дар бахшцои

алоцида калимацои мураккаби пайваст ва тобеи "\омеъ-ут-таворих"-ро бо

мисолхои фаровон тацлил мекунад. Аз та4пил диссертант ба бардоште

мерасад, ки дар "{омеъ-ут-таворих" калимацои мураккаби тобеъ нисбат ба

калимацои мураккаби пайваст бештар ба назар мерасанд.

,Щар цисмати хулоса натичагирицои муаллифи диссертатсия аз таццици

дар ин замина анчомдодаиу дар 15 банд баён гардидаанд.

Аr(амияти назариявии диссертатсия дар он зоцир мегардад, ки тахцици

вижагицои луfавию маъной ва грамматикии "\омеъ-ут-таворих" дар

корхои лингвистии оянда в&, цамчунин, дар 1амъбасти паж}циши

хусусиятцои забони точикй-форсии асри XIII мусоидат карда метавонад.
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дцамияти амалии тахциц бо он асоснок карда мешавад, ки натичахои

диссертатсияро метавон барои тацияи грамматикаи таърихии забони

точикй, тадвини корцои лексикографию калимасозй ва дастурцои таълимии

марбут ба таърихи забон истифода намуд. Х,амчунин, маводи дисеертатсия

бароИ дарсцоИ лексионИю амалИи дониШгоNлО ва донишкадах,ои соцавй

муфид арзёбй мешавад.

.Щар радифи комёбицои бешумор дар диссертатсия баъзе сахву fалатцо,

нуктахои бацснок ба мушоцида мерасанд, ки дар оянда ба эътибор

гирифтани онцо боиси афзун шудани арзиши илмии таццик хоцад шуд:

1. Бештари цисматцои китоби "\омеъ-ут-таворих" баргирифта аз

дигар мутуни таърихй ба сурати ицтибос ва нацIи айни иборот аст, аз ин

рУ, хуб мешуд цангоми баррасии вожагон ба таърихномахои пешин барои

муцоиса ручуъ мешуд.

2. Щар боби якум,топонимцои умумиэронй ва "калимацои марбут

ба .1ойцо ва макон"-и туркй-мугулй ва дар фасли панчум этнонимхо

баррасй шудаанд, ки мавзуи бацси илми ономастика ва доираи бацси он

васеътар ва тавъам бо илми таъриху география ас,г, на аз лексикология.

3. Бархе аз матнцои шавоцид аз "\омеъ-ут-таворих" дар

диссертатсия такроран омадаанд (ниг. сац. 22-44, 25).

4. Мутаассифона теъдоди ками вожацои ицтибосии арабй баррасй

ва таснифоти маъной шудаанд. Баъди асри XI вурули босуръати вожагони

арабй ба таркиби лугавии забони адабии то.lикй огоз шуд ва дар асрцои

баъдй ин раванд бештар ш}дl ки "\омеъ-ут-таворих" намунаи боризи он

мебошад, ки барои исботи андеша порае аз матни асарро меорем:

l _.1 _ф FJ;.л p3i-а-c э. .цоТ 0з_l+ l ; t-;-l _ф j l О tJ _i+_a?

э .ixj *:;ij ц_J з Cbi; о Ц; l. .,J-a_. J-.i_o _н э .r+| .э_( }ПЬ

р}-Э бl сLЦ з '.ojб pl_o-j .?)-i ч oLbjJIJj J*д-а-, 0tЛЬ ;.ri
oljJ Ч L.,,i uL-Sэ_l+ э "r+l оэ;J 3эу OL.oU*З Lл,i a_S .r-_,.-rl.r-_l

ч 
'е9Jе ЬJэ ч ч dЁ*, o*{l 4_5 члt/ 6- jl ..LbJ_!-.

cg;,J*.ol_rj 3э_н 0L.лLjJ t-o.,il jl )Зl .F{l.rj .Jl Ь u- 4ljT р

[Д l ...6э Ц-l:-i l LлLiJ _ч 
"r+l 

Ь t- cl* 3эу б | ..r>
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5. овонавишти бархе аз вожагони цадима иштибоц оварда шуда,

бархе дигар ба алифбои кириллй навишта шудаанд (сах. з0, 32, 34, з6,4J,

53).

6. Бархе аз вожахо чанд тарзи навишт доранд: г!з-гуз, Отуз-Огуз;

дар автореферат: Щжоме'-ут-таворих _ Щжоме-ут-Таурих _ Щжоме ут-

Таворих - Щжоми ут-Таврих.

7. Бархе аз вожагон нодуруст решашинохтй шудаанд. Чунончи

вожаи дона ва дараро муштак аз вожаи сода ва пасванди _а гуфтаанл. Ин

вожа сохта буда, дар форсии миёна дар шакли diпаk ва darak будааст ва

дар давраи форсии нав поёнаи вожацои мазкур цазф гардидааст.

8. Дар сацифацои 64-67 муцацкиц аз доираи бацси масоили

лекскилогия берун баромадааст.

9. !,ар диссертатсия ва автореферат галатцои имлоиву техникиву

услубй чой доранд (дисс. сац.: 6, |З,|4,28,29,64,83; автореф. сац.:29,ЗЗ,47).

Норасоицои зикршуда .1узъй буда, ба цеч вачц ацамияти таццици

анчомдодаро халалдор намесозанд, зеро аксари онцо хусусияти иншоию

имлоЙ дошта, ба мазмуну мухтавои диссертатсия таъсир намерасонанд.

!,иссертатсия пажiциши мукаммали баан.lомрасида була, дар рушди

забоншиносии то.lикй, ба хусус таърихи забони адабии то.lикй сацми

муносиб мегузорад.

Автореферати диссертатсия ва мащолацои дар мачаллацои

тацризшавандаи КОА-и назди Президенти \умцурии Тоцикистон

чопкардаи муаллиф мазмуну мундаричаи диссертатсияро инъикос

менамоянд.

Щар ма.lмУъ, диссертатсияи Хо.lамиров Муслициддин Хоцамирович

дар мавз}и <<Хусусиятцои лексикй-семантикй ва сохтории <<{омеъ-ут-

таворир)-и Рашидуддини Фазлуллор> ба талаботи Низомномаи намунавй

оид ба Шурои диссертатсионй ва Тартиби додани дарачацои илмй ва

унвони илмй (дотсент, профессор), ки бо Щарори {,укумати \умцурии

То.lикичгон аз 26 ноябри соли 20|6, тахти М505 тасдиц гардидаанд, пурра
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чавобгУ буда, муаллифи он сазовори ларёфти дарачаи илмии номзади

илмцои филологй аз р}йи ихтисоси 10.02.01 - Забони то.lикй мебошад.

Тацризи муассисаи такриздиханда дар мачлиси кафелраи таърихи

забон ва типологияи Щонишгоци миллии Тоцикистон рУзи 
B'J:L:), о!

соли 202|, царори J\b_4_ бо иштироки унвонц} муцокима гардид.

Щар .1аласа иштирок доштанд 14 нафар.

Натицаи овоздицй: тарафдор 14 нафар, зид - 0, бетараф - 0.

Раиси чаласа:

мудири кафелраи таърихи забон ва типологияи

Щонишгоци миллии То.lикистон,

доктори илмцои филологй, профессор

Ташхисгар:

номзади илмцои филологй, дотсент

Котиби чаласа: ассистент

Шарипова Ф. Х.

Саъдуллозода У. Ц.

\обиров А. Б.

Сурога: 734025 ш. Щушанбе, х. Рулакй 17

Тел.: (+992 -37) 22l -'77 -|l
Факс: (+992-37) 221-48-84
Email: tgnu@mail.tj

Имзоцои профеосор Ф. Шарипова,

дотсент У. Саъдуллозода ва ассистент

А. \обировро тасдищ мекунам. &с

Сарлори. раёсати кадрцо

* Тавкиев Э. Ш
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