
“Тасдиқ мекунам”

Директори Институти забон ва

ХУЛОСАИ

ШУЪБАИ ЗАБОНИ ИНСТИТУТИ ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ

БА НОМИ РӮДАКИИ АМИТ

Ба диссертатсияи номзадии Халиков Масъудҷон Ғафурович дар 
мавзуи “Муродифот дар “Тарҷумаи Тафсири Табарӣ”, ки дар Институти 

забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ ба анҷом расидааст.

Муаллифи диссертатсия аспиранти шуъбаи рӯзонаи Институти 

забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ мебошад.

Роҳбари илмӣ - узви вобастаи Академияи миллии илмҳои 
Тоҷикистон, доктори илми филология Султон Ҳасан Баротзода (Ҳасани 
Султон) мебошад.

Мавзуи диссертатсия дар ҷаласаи Шурои илмии Институти забон 

ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ аз 02.10.2021 суратҷаласаи №8(21) 

тасдиқ шудааст.
Аз муҳокимаи диссертатсия чунин натиҷагирӣ шуд:
Диссертатсия дар сатҳи хуби илмӣ-назариявӣ таълиф гардида, 

мавзуи баҳси он “Муродифот дар “Тарҷумаи Тафсири Табарӣ” мебошад.
Диссертатсия аз муқаддима, 3 боб (3 фасл дар боби якум, 2 фасл 

дар боби дуюм, 4 фасл дар боби сеюм), хулоса ва рӯйхати адабиёти 

истифодашуда иборат мебошад. Мавзуи мавриди таҳқиқ мубрам буда, 

аспирант кӯшиш кардааст, ки муродифҳои яке аз куҳантарин ва 
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муҳимтарин тафсирҳои Қуръони карим ба забони порсии дарӣ (тоҷикӣ) 
- “Тарҷумаи Тафсири Табарӣ” ва заминаҳои ташаккулу такомули 
муродифҳои луғавию ҷуфт ва пайиҳам, сохти таркибии вожаҳои 
муродифӣ ва сохтори муродифҳои ҷуфту пайиҳам дар ин асарро таҳқиқ 
намояд.

Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот. Мақсади асосии таҳқиқоти мазкур 
муқаррар кардани муродифҳои луғавӣ ва ҷуфту пайиҳам дар “Тарҷумаи 
Тафсири Табарӣ” мебошад.

Дар робита ба вазифаҳои асосии таҳқиқот ҳангоми таълифи 
диссертатсия ба ҳалли масъалаҳои зерин таваҷҷуҳ зоҳир гардидааст:

- муаррифии илмии “Тарҷумаи Тафсири Табарӣ”;
- баррасии мафҳуми муродиф ва мутародиф;
- муродиф ва анвои он дар забони тоҷикӣ:
- муродифҳои луғавӣ дар “Тарҷумаи Тафсири Табарӣ”;
- муродифҳои ҷуфт ва воситаи алоқаи онҳо дар “Тарҷумаи Тафсири 

Табарӣ”;

- таъини оҳангнокӣ ва ҳамвазнии муродифҳои ҷуфт дар ин асар;
- муродифҳои пайиҳам ва воситаи алоқаи онҳо дар “Тарҷумаи 

Тафсири Табарӣ”;
- сохти таркибии муродифҳои пайиҳам дар ин китоб.
Аҳамияти назариявии таҳқиқот. Мавод ва натиҷаи таҳқиқоти 

мазкур метавонад дар таъини қонунмандиҳои муродифҳои забони 

тоҷикӣ, ташаккул ва такомули таърихии онҳо, инчунин, омӯзиши 
марҳилаҳои таърихии рушди забони тоҷикӣ муҳим арзёбӣ гардад. 
Хулосаҳои назарии таҳқиқ, ҳамчунин, имкон дорад, дар баррасии 
муродифҳои давраи нави ташаккули забони тоҷикӣ мавриди истифода 

қарор дода шаванд.

Навгонии илмии таҳқиқ. Навгонии диссертатсионӣ, пеш аз ҳама, он 
аст, ки дар он бори нахуст дар забоншиносии тоҷик бевосита 
муродифҳои луғавӣ ва ҷуфту пайиҳам, инчунин, сохтори таркибии 
вожаҳои муродифию муродифоти ҷуфту пайиҳам ва ҷойгоҳу мавқеи 
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истифодаашон дар “Тарҷумаи Тафсири Табари” мавриди таҳқиқи 
монографӣ қарор гирифтааст.

Аҳамияти амалии таҳқиқот. Пажӯҳиши мазкури диссертатсиониро 
барои навиштани китобҳои дарсӣ ва васоити таълимӣ доир ба таърихи 
забони адабӣ ва лексикологияи забони тоҷикӣ метавон истифода бурд. 
Маводи рисола барои гузаронидани курс ва семинарҳои махсус барои 
факултетҳои филология ва шарқшиносии макотиби олӣ метавонад 
хидмат кунад.

Илова бар ин, пажӯҳиши мазкур маводи арзишманде барои 

муҳаққиқони риштаи таърих ва лексикологияи забони тоҷикӣ баҳри 
шинохти забони порсӣ ва дарӣ дар намунаи нахустин тарҷума ва 
тафсири Қуръон - “Тарҷумаи Тафсири Табарӣ”, шуда метавонад.

Қисматҳое аз кор аз ҷониби муаллиф дар конференсияи 
байналмилалии илмӣ-амалии “Филологияи Шарқ дар масири фарҳанг ва 
тамаддунҳо” ва Конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявии ҳайати 
устодону кормандони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бахшида ба 
ҷашнҳои “30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва 

“Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиӣ” (Душанбе, 2020-2021) ироа 
шудааст.

Муҳтавои асосии рисола ва натиҷаҳои таҳқиқот дар 6 мақола, дар 
маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА ФР ва КОА назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр расидааст.
Диссертатсияи номзадии Халиков Масъудҷон Ғафурович аз нигоҳи 

мазмуну мундариҷа аҳамияти илмӣ-амалӣ дошта, ба талаботи КОА 
назди Президенти ҶТ барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми 

филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - “Забони тоҷикӣ” пешниҳод карда 

мешавад.
Диссертатсияи Халиков Масъудҷон Ғафурович дар мавзуи 

“Муродифот дар “Тарҷумаи Тафсири Табарӣ” дар ҷаласаи шуъбаи 

забони Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии Академияи 

миллии илмҳои Тоҷикистон баррасӣ шудааст.
з



Дар ҷаласа 12 нафар, аз ҷумла 9 нафар аъзои сексия, иштирок 
доштанд, аз онҳо “тарафдор” - 9, “муқобил” - нест, “бетараф” нест, 
суратҷаласаи №8(21) аз 02.10.2021.

Раисикунанда мудири шуъбаи забон,
номзади илми филология
Е-таП: зауГ уаепоЬ@таП.ги
Телефон: (+992) 919 80 38 20 Мирзоев Сайфиддин

Котиб номзади илми филология: Шарифова Гулҷаҳон

Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 21
Телефон: (+992) 227 27 52

“Имзои Мирзоев Сайфиддин ва
Шарифова Гулҷаҳонро тасдиқ мекунам”

Нозири калони кадри
Институти забон ва адабиети^^г^Т^^+д
ба номн Рӯдакии АМИТ 9 Нарзиқулова Ҳилола


