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комиссияи экспертии шурои диссертатсионии 6В.КОА-021-И назди 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба диссертатсияи Асоева Бунафша 

Ҷумаевна дар мавзуи “Вижагиҳои луғавию маъной ва сарфии асари 

«Зафарномаи хусравӣ»” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми 

филология аз руйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ

Диссертатсияи Асоева Бунафша Ҷумаевна ба таҳқиқи вижагиҳои 

луғавӣ ва сарфии «Зафарномаи хусравӣ» бахшида шуда, тавассути он 

мавқеи забони адабии тоҷикӣ дар нимаи дуюми садаи XIX ва оғози 

қарни XX то андозае муайян карда шудаанд. Воқеан, муҳаққиқ возеҳу 

бамаврид таъкид мекунад, ки баррасии марҳилаҳои таърихи забони 

адабии тоҷикӣ, хосатан марҳилаи нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои 

асри XX, яке аз масоили мубрами забоншиносии тоҷик маҳсуб ёфта, дар 

ин давра забони адабии тоҷикӣ бо саъйу кӯшишҳои адибони 

маорифпарвару маърифатпарвар бо як шеваи хос инкишоф ёфта бошад 

ҳам, забони осори ин давра дар забоншиносӣ ҳамаҷониба мавриди 

пажуҳиш қарор нагирифтааст.

Таҳқиқи анҷомдодаи унвонҷӯ аз ҷиҳати илмӣ арзишманд буда, 

аввалин маротиба вижагиҳои забонии осори таърихии ин давра, аз ҷумла 
вижагиҳои луғавию сарфии «Зафарномаи хусравӣ», мавриди омӯзиш қарор 
гирифтааст. Таҳқиқи ҷанбаи забонии асари мазкур аз чанд ҷиҳат шоистаи 
таваҷҷуҳ аст. Аввалан, то кунун дар забоншиносии тоҷик ҷанбаи луғавӣ ва 
сарфии ин асар таҳқиқ нагардидааст. Дувум, дар маҷмуъ, омӯзиши забони 
осори таърихии ин давра ба таври бояду шояд ё ба таври доманадор то ҳол 
таҳқиқ нашудааст. Савум, маводи забонии осори таърихии ин давраро чун 
сарчашмаи асосии марҳилаи гузариш ба содакунии забони адабӣ донистан 
мумкин аст, ки дар поёни садаи XIX ва оғози асри XX аз тарафи 
маорифпарварон ба ин ҷараён асос гузошта шуд.

Навгониҳои таҳқиқ, пеш аз ҳама, дар Он зоҳир мегардад, 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 дар он истифодаи 
истилоҳоти илмӣ, адабию таърихӣ ва корбасти ифодаҳои маҷозӣ, таркибу 
ифодаҳои хосса мавриди баррасӣ қарор мегирад.

Диссертатсия ба талаботи банди 31-33-и Тартиби додани дараҷаҳои 

илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни 

соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад. Диссертатсия 

аз тарафи муаллиф мустақилона навишта шуда, дорои мазмун ва 

мантиқи ягонаи дохилӣ мебошад. Натиҷа ва нуктаҳои илмии барои 

ҳимоя пешниҳодшуда саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон 

медиҳанд.

Мавзуъ ва мазмуни таҳқиқи диссертатсионӣ бо шиносномаи 

ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ мувофиқ мебошад.

Натиҷаҳои асосӣ, хулосаҳои таҳқиқ ва тавсияҳои муаллиф дар 15 

мақола, ки аз онҳо 9 мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба табъ расидаанд, инъикос ёфта, бо мазмун ва мавзуи 

диссертатсия бевосита алоқаманд мебошанд. Автореферати диссертатсия 

ва мақолаҳои нашркардаи унвонҷӯ фарогири мазмуну муҳтавои 

диссертатсия мебошанд. Мақолаҳои илмии интишорёфтаи муаллиф ва 

теъдоди маводи чопшуда ба талаботи бандҳои 34 ва 35-и Тартиби 

додани дараҷаҳои илмӣ мувофиқат менамоянд.

Дар диссертатсияи Асоева Бунафша Ҷумаевна истифодаи мавод 

бидуни ишора ба муаллиф ё маъхаз ба назар намерасад. Ин аз риоя 

шудани банди 37-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ гувоҳӣ медиҳад.

Дар ■ хулосаи диссертатсия дастовардҳои таҳқиқ ва моҳияти 

масъалаҳои меҳварӣ зикр ёфта, дурнамои мавзуи кори диссертатсионӣ 

таъйин шудааст. Аҳаммияти таҳқиқ, навгониҳои илмии диссертатсия ва 

арзиши амалии онро ба назар гирифта, комиссияи экспертӣ ба чунин 

хулоса омад, ки диссертатсияи номзадии Асоева Бунафша Ҷумаевна дар

мавзуи “Вижагиҳои луғавию маънои ва сарфии асари «Зафарномаи хусрави»” 



кори таҳқиқии анҷомёфта буда, ба талаботи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ 

мебошад ва онро барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илми 

филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ ба ҳимоя 

пешниҳод кардан мумкин аст. Ҳамчунин комиссияи экспертӣ пешниҳод 

менамояд, ки аз унвони диссертатсия калимаи “асари” фурӯгузор карда 

шавад, зеро номи асар - “Зафарномаи хусравӣ”, дар он зикр гардидааст. 

Унвони диссертатсия бояд чунин шакл гирад: “Вижагиҳои луғавию маъной 

ва сарфии «Зафарномаи хусравӣ»”.

Комиссияи экспертӣ дар асоси банди 60-и Тартиби додани 

дараҷаҳои илмӣ пешниҳод менамояд:

1. Диссертатсияи Асоева Бунафша Ҷумаевна дар мавзуи 

“Вижагиҳои луғавию маъной ва сарфии «Зафарномаи хусравӣ»” барои 

дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 

10.02.01 - Забони тоҷикӣ дар ҷаласаи шурои диссертатсионии 6Э.КОА- 

021-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон тариқи овоздиҳии ошкоро 

ба ҳимоя қабул карда шавад.

2. Комиссияи экспертӣ муҳаққиқони зеринро, ки корҳои илмӣ- 

таҳқиқиашон ба ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ мувофиқат доранд, 

ба ҳайси муқарризони расмӣ пешниҳод менамояд:

- Нозимов Абдулҳамид Абдуалимович - доктори илми 

филология, профессор, мудири кафедраи забонҳо ва фанҳои 

гуманитарии МДТ “Филиали Донишгоҳи миллии таҳқиқотии технологӣ 

“МИСиС” дар шаҳри Душанбе”

- Абдусамадзода Эраҷ Абдусамад - номзади илми филология, 

дотсенти кафедраи зобоншиносӣ ва таърихи забони Донишгоҳи 

давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ.

3. Ба сифати муассисаи пешбар МДТ-и “Донишгоҳи давлатии 

Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров” пешниҳод мешавад.

4. Барои гузоштани эълони ҳимоя, матни диссертатсия ва 

автореферати он дар сомонаҳои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва 



Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон иҷозат дода шавад.

5. Барои чопи автореферат бо ҳуқуқи дастнавис ва ирсол гардидани 

он ба суроғаҳои таъйиншуда иҷозат дода шавад.
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