
ТАСДИҚ МЕКУНАМ»:

Диссертатсияи Асоева Бунафша дар мавзуи “Вижагихои луғавию сарфии 
«Зафарномаи хусравӣ” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ дар кафедраи таърихи 
забон ва типологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба анҷом расидааст.

Асоева Бунафша соли 2001 Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро аз рӯйи 
ихтисоси забон ва адабиёти тоҷик хатм намудааст. Аз моҳи сентябри соли 2002 ба 
ҳайси муаллими калон дар кафедраи забони тоҷикии ДДМИТ фаъолият дорад. 
Соли 2012 ба шуъбаи аспирантураи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба сифати 
унвонҷӯ дохил шуда, онро соли 2016 хатм кардааст. Айни ҳол муаллими калони 
кафедраи забони тоҷикии ДДМИТ мебошад.

Роҳбари илмӣ: доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи 
таърихи забон ва типологияи ДМТ Ҳомидов Дилмурод Раҷабович.

Мавзуи диссертатсия дар ҷаласаи кафедраи таърихи забон ва типология ва 
шурои олимони факултети филологияи ДМТ рӯзи 24.02.2012, қарори № 7 
тасдиқ шудааст.

Аз муҳокимаи диссертатсия чунин натиҷагирӣ карда шуд:
Аҳамияти диссертатсияи номзадии Асоева Бунафша, пеш аз ҳама, дар ин 

аст, ки таҳқиқу баррасии вижагиҳои луғавию сарфии “Зафарномаи хусравӣ” 
барои шинохт ва ошкор гардидани хусусиятҳои забони адабии асри XIX ёрии 
калон мерасонад. Забон ва тарзи баёни муаллифи “Зафарномаи хусравӣ” 
бисёр дилкашу зебо буда, намунаи забони адабии асри XIX дар мукоиса бо 
насри мураккабу печидаи баъзе осори ин давра мебошад. Дар диссертатсия 
қонуниятҳои ташаккулу таҳаввули категорияҳои лексикӣ, меъёрҳои сарфию 
наҳвии забони адабии тоҷикӣ дар асри XIX ва ибтидои асри XX дар асоси 
“Зафарномаи хусравӣ”-и таҳқиқ шудааст. Маводи забонии осори таърихии ин 
давраро чун сарчашмаи асосии марҳилаи гузариш ба содакунии забони 
адабӣ, ки дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX аз тарафи маорифпарварон 
ба ин ҷараён асос гузошта шуд, донистан мумкин аст. Таҳқиқи хусусиятҳои 
луғавӣ ва сарфии ин асари таърихӣ, ки дар марҳилаи гузариш ба содакунии
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забони адабӣ таълиф шудааст, барои нишон додани вазъи забон дар як 
марҳилаи муайяни таърихӣ имкон фаро меорад. Аз ин нуқтаи назар, 
пажӯҳиши чунин мавзуъ дар забоншиносии тоҷик дорои аҳамияти илмӣ ва 
амалӣ мебошад.

Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ. Дар диссертатсияи мазкур якчанд 
масъалаҳои муҳим таҳқиқ шудаанд, аз ҷумла, рисола ҳалли вазифаҳои 
зеринро фаро гирифтааст:
- дараҷаи корбасти унсурҳои лексикӣ, мисли синонимҳо, антонимҳо, 
омонимҳо ва полисемия дар асар;
- нишон додани дараҷаи истифодаи вомвожаҳои арабӣ ва ғайриарабӣ дар 
асар;
- муайян кардани дараҷаи корбурди унсурҳои луғавии забонии насри 
таърихӣ;
- муайян кардани нақши насри таърихӣ дар рушди забони адабии тоҷики 
қарни XIX ва оғози садаи XX.

Сарчашмаи таҳқиқ. Маводи диссертатсия дар асоси матни инти- 
қодие, ки нусхаи ягонаи дастнависи «Зафарномаи хусравӣ» буда, дар фонди 
шуъбаи осори хаттӣ ва мероси шарқии АМИ Тоҷикистон нигоҳ дошта 
мешавад ва дар пояи ин дастхат чанд кори диссертатсионӣ доир ба ҷиҳатҳои 
таърихии асари мазкур ба анҷом расидааст, таҳия шудааст.

Асосҳои назариявӣ ва методологии таҳқиқи мазкурро асарҳои илмию 
назариявии олимони забоншинос, аз қабили А. М. Мирзоев, Н. Маъсумӣ, 
Д.Т.Тоҷиев, М.Н.Қосимова, Р.Ғаффоров, Б. Камолиддинов, Ҳ. Маҷидов, М. 
Муҳаммадиев, С. Ҳалимиён, Ш. Кабиров, Д. Саймуддинов, Д. Хоҷаев, С. 
Назарзода, Т. Шокиров, А. Ҳасанов, М. Султонов, С. Раҳматуллозода, Ф. 
Шарифова, Ш. Исматуллозода, 3. Мухторов, М. Саломиён, Д. Ҳомидов, Ж. 
Гулназарзода, С. Ҳалимова, X. Камолзода, У. Саъдуллозода, В. В. 
Виноградов, Ю. А. Гвоздарев, Ю. Д. Апресян, Л.А. Новиков ва чанде дигарон 
ташкил медиҳад.

Навоварии таҳқиқ. Навоварии диссертатсия дар он таҷассум меёбад, 
ки бори нахуст вижагиҳои забонии ин асари таърихӣ, ки дар нимаи дувуми 
қарни XIX таълиф гардидааст, аз нигоҳи вижагиҳои луғавӣ, маъноӣ, 
морфологӣ ва услуб ё тарзи баён мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. 
Ҳамчунин, истифодаи истилоҳоти илмӣ, адабию таърихӣ ва корбасти 
ифодаҳои маҷозӣ, таркибу ифодаҳои хосса дар он мавриди баррасӣ қарор 
мегирад.

Диссертатсияи номзадии Асоева Бунафша аз чанд ҷиҳат аҳамияти вижа 
дошта, арзиши назариаш дар он зоҳир меёбад, ки маводи дар ин таҳқиқ 
фароҳамомада ва хулосаҳои он барои омӯхтани вижагиҳои луғавию маъноӣ 
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ва грамматикии осори хаттии асри XIX метавонад ҳамчун маводи илмӣ ба 
забоншиносон ёрӣ диҳад.

Арзиши назариявӣ ва амалии кори диссертатсионии Асоева Бунафша 
дар он зоҳир мегардад, ки мавод ва натиҷагириҳои таҳқиқро метавон дар 
таълифи китобу дастурҳои таълимӣ оид ба “Таърихи забони адабии тоҷикӣ”, 
“Лексикологияи таърихӣ”, “Сарфу наҳви тоҷикӣ” ва хондани курсу 
семинарҳои тахассусӣ аз фанни “Таърихи забони адабии тоҷикӣ” истифода 
кард.

Мундариҷаи асосии диссертатсияи Асоева Бунафша дар 9 мақолаи 
чопнамудаи муаллиф дар маҷаллаҳои таъйиднамудаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос ёфтааст, ки 
рӯйхати онҳо дар зер оварда мешавад:
[1М]. Асоева, Б. Таъсири баъзе хусусиятҳои забони гуфтугӯйӣ дар рушди 
забони адабӣ // Паёми ДМТ, 2013, № 5 - С . 10-13.
[2М]. Асоева, Б. Вожаҳои ифодагари соҳаи ҳарбӣ дар «Зафарномаи хусравӣ» 
//Паёми ДМТ, №4/1, 2014 - С.114.
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Паёми ДМТ, №4, 2014 - С. 90-95.
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Паёми ДМТ, №17, 2015 - С. 40-42.
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Паёми ДМТ, 2019, №3 - С. 62-65.
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Кафедраи таърихи забон ва типологияи ДМТ диссертатсияи Асоева 
Бунафшаро дармавзуи “Вижагиҳои луғавию сарфии «Зафарномаи хусравӣ” 
кори анҷомёфтаи илмӣ ва муҳим меҳисобад, ки дар сатҳи баланди илмию 
таҳқиқотӣ таълиф шуда, ҳамаи талаботҳои кори диссертатсионӣ ҷавобгӯ аст. Дар ин 
замина, диссертатсияи мазкурро барои дифоъ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони 
тоҷикӣ барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ тавсия 
менамояд.

Хулоса дар ҷаласаи кафедраи таърихи забон ва типологияи Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон қабул гардид.
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