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Диссертатсияи Дураева Сарвиноз Бобохуловна тахти унвони 
«Вижагихои маъноиву сохтории вохидхои фразеологй дар 
таърихномахои садахои Х-ХШ» барои дарёфти дарадаи илмии доктори 
илми филология аз руи ихтисоси 10.02.01 - Забони тодикй дар кафедраи 
забои ва адабиёти тодики факултети забонхои шархи Муассисаи 
давлатии таълимии «Донишгохи давлатии Худанд ба номи академик 
Бободон Гафуров» ба андом расидааст.

Мушовири илмй: Хдсанзода Абдудамол Ашраф - доктори илми 
филология, профессори кафедраи забони тодикии факултети филологияи 
тодики Муассисаи давлатии таълимии «Донишгохи давлатии Худанд ба 
номи академик Бободон Гафуров».

Диссертатсияи мазкур дар даласаи муштараки кафедрахои забони 
тодикии факултети филологияи тодик ва кафедраи забои ва адабиёти 
тодики факултети забонхои шарки Муассисаи давлатии таълимии 
«Донишгохи давлатии Худанд ба номи академик Бободон Гафуров» 
баррасй ва мухокима гардида, аз таърихи 12.01.2022, харори №6 ба 
химоя тавсия шудааст.

Шурой олимони факултети забонхои шарк диссертатсияи Дураева 
Сарвиноз Бобохуловнаро тахти унвони «Вижагихои маъноиву сохтории 
вохидхои фразеологй дар таърихномахои садахои Х-ХШ» барои 
дарёфти дарадаи илмии доктори илми филология аз руи ихтисоси 
10.02.01 - Забони тодикй бо ширкати мукарризон - доктори илми 
филология, профессор, мудири кафедраи забони тодикии Донишгохи 
давлатии тиббии Тодикистон ба номи Абуалй ибни Сино К^осимов 
Олимдон Хдбибович ва доктори илми филология, дотсенти кафедраи 
забои ва адабиёти тодики Донишгохи давлатии омузгории Тодикистон 
ба номи Садриддин Айнй Гаффоров Абдушукур Одинашоевич баррасй 
ва мухокима намуданд.

Дар навбати аввал доктори илми филология, профессор Крсимов 
Олимдон Х,абибович баромад карда хайд намуд, ки дар забоншиносии



тодик хусусиятхои вохидхои рехтаву устувор дар асоси маводи осори 
шоиру нависандагони муосир аз дихатхои маъноиву сохторй аз дониби 
мухакхикони алохида ба таври муфассал таххих карда шудааст. Дар ин 
дода хидмати олимон Н. Маъсумй, Р. Гаффоров, X,. Мадидов, Р. Саидов, 
Т. Шокиров, М. Мирзоева калон аст, вале чунин таххихот дар заминай 
маводи осори хаттии асримиёнагй ба истиснои пажухиши Р. 
Эгамбердиев ва баъзе макрлот то имруз ба таври муфассал ба мушохида 
намерасад. Аз ин дихат мавзуи интихобкардаи Дураева Сарвиноз 
Бобохуловна мубрам хисобида шуда, он яке аз икдомхои аввалин дар 
омузиши хусусиятхои маъноиву сохторй вохидхои фразеологй дар осори 
таърихии асрхои Х-ХШ ба шумор меравад.

Мазмуну мухтавои диссертатсия ба ихтисоси 10.02.01-Забони 
тодикй мувофих аст.

Аз мутолиаи диссертатсия маълум мешавад, хи он аз мухаддима, 
шаш боб, хулоса, фехристи осори таххдхй ва ихтисорахо иборат аст.

Дар мухаддима ахаммияти мавзуъ, дарадаи омухташавии он, 
махсаду вазифахои таххих, усули таххих, сарчашмаи маводи гирдомада, 
нуктахои ба химоя пешниходшуда ва монанди инхо арзёбй карда шуда, 
муаллиф нишон додааст, ки аксари мухаххихон истифолаи вохидхои 
фразеологии осори шоиру нависандагони муосиру гузаштаро ё дар 
хатори хусусиятхои дигари забонии онхо, ё ба таври алохида хадафи 
таххих харор додаанд.

Дар се фасли боби аввал Дураева С. Б. диххати худро ба 
тахаввулоти сабки баён дар таърихномахои форсй-тодикй дар муддати 
хариб дувуним хазор сол (аз замони Хдхоманишиён ва асри XIII) равона 
намуда, дарадаи истифодаи вохидхои фразеологиро дар сангнавиштахои 
Хдхоманишй, осори хаттии давраи Сосониён ва асрхои Х-ХШ нишон 
додааст ва ба хулосае омадааст, хи хар чй хадар аз даврони хадим ба 
замони баъдй наздик шавем, бо истифодаи бештари чунин захирахои 
лугавии забои ру ба ру мегардем. Муаллиф барои тахвияти фикраш аз 
осори хар се даврон далелхои мушаххас оварда, ба ин восита тахаввули 
забони ниёгонамонро дар мисоли истифодаи тархибу иборахои рехтаву 
устувор инъикос намудааст.

Ду фаслу чор зерфасли боби дуюми рисола фарогири масъалаи 
мансубияти забонии вожахои тархиби вохидхои фразеологии соматихй 
аст ва махсади муаллифи диссертатсия аз ин боб нишон додани нахши 
калимахои ифодакунандаи узви инсону мавдудоти дйгар дар ташаккули 
вохидхои фразеологие аст, ки дар таърихномахои асрхои Х-ХШ ба кор 
рафтаанд.

Дар натидаи халлу фасли ин дихати масъала муаллиф ба хулосае 
омадааст, ки аз хама бештар дар таркиби ин гуна захирахои лугавии
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забои калима^ои соматикии дил (53 адад), даст (23 адад), чашм (23 адад), 
cap (18 адад), забои (13 адад) ба кор рафта, вожатой дигар, мисли руй (7 
адад), бандой (4 адад), ангушт (3 адад), муй (2 адад), пушт (2 адад), пой (1 
адад), андом (1 адад), миён (1 адад) кам дида мешаванд.

Хдмчунин диссертант муайян намудааст, ки дар осори таърихии 
садахри Х-ХШ назар ба вох,идх,ои фразеологии номй навъи феълии онх,о 
зиёд мавриди истифода кдрор гирифта, дар диёс бо таркибхо ибора^о 
бештаранд ва ба истиснои хрлатдои аловдда аксари вожадои дигари 
таркиби чунин таъбир^оро калимахри аслии тодикй дар бар мегиранд.

Дар боби сеюми рисола, ки аз ду фаслу шаш зерфасл иборат аст, 
баръакси боби дуюм муаллиф дар назди худ мадсад гузоштааст, ки 
мансубияти забонии вожатой таркиби вохддхри фразеологии 
гайрисоматикиро дадафи тахдили худ дарор дихдд.

Аз тахдили ин масъала Дураева С. Б. ба хулосае омадааст, ки ин 
навъи таъбирхр низ аз нигох,и. сохтор ба ду навъ: таркибдо ва иборахр 
чудо шуда, вожатой таркиби бештари онхрро калимахри аслии тодикй 
дар бар мегиранд ва унсурхри идтибосй монанди калимадои портй ва 
арабй кам мушохдда мешаванд. Аз хдсоби оморй муаллиф ба ин натида 
расидааст, ки теъдоди умумии чунин таъбирот наваду нуд адад буда, аз 
байни онхр чилу шаш ададашон дар давраи хрзираи инкишофи забони 
тодикй аз истифода хорид шудаанд.

Дар як ё чанд мувозй дучоргардии водиддои фразеологй дар 
таърихномахри ин давра мазмуну мудтавои боби 4-умро дар бар 
мегирад. Ин боб аз панд фасл иборат буда, дар онхр муаллифи рисола се 
намуди вариантнокй: савтй (фонетикй), лугавй ва сарфиро (морфологй) 
баррасй намудааст ва аз тадлили ондо ба хулоса омадааст, ки аз байни 
онхр дар нисбати навъи савтй хелхри лугавй ва сарфй дар ин гуна осори 
таърихй зиёдтар дучор мегарданд.

Муаллиф дар пайдошавии навъи мувозихри лугавй надши 
калимахри ба исм, сифат, зарф, феъл ва монанди инхрро таъкид намуда, 
дар зухури даринадои сарфй надши бештар доштани пешванду 
пасвандхри шаклсозу калимасоз, инчунин пешоянду пайвандакхрро 
махсус дайд намудааст.

Панд фасли боби пандум фарогири масъалаи хусусияти даммаъной 
зодир кардани унсурхри лугавиро дар бар гирифта, дар онхр муаллифи 
диссертатсия дарадаи корбурди калима, таркиб ва иборахри рехтаи 
даммаъно ё наздикмаъноро ба риштаи тахдил кашидааст.

Дар дараёни тахдил муаллиф таваддуди бештари худро ба 
истифодаи водиддои фразеологии дар ифодаи маргу датл истифодашуда 
равона карда, ошкор намудааст, ки вожатой таркиби чунин таъбирот 
дам аз калимадои аслии тодикй ва дам идтибосии арабй фародам 
омадаанд.
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Дар натичаи хиёси даврони истифодаи ин гуна вохидхои забои 
Дураева С. Б. ба чунин натица омадааст, ки як хдсми ин гуна таъбирхо 
то имруз низ дар забони точикй истифода мешаванд, вале боз онхое низ 
вучуд доранд, ки дар даврони баъдй, аз чумла холо аз таркиби лугавии 
забони точикй хорич шудаанд.

Таърихномахри садахри Х-ХШ дар хатори дигар осори даврони 
асримиёнагй махзани мухимми калимаву таркиб ва -иборахои нодир ба 
шумор мераванд. Ин аст, ки муаллифи диссертатсия се фаслу се зерфасли 
боби шашумро ба корбурди вохидхои фразеологии нодир бахшидааст. 
Чунин таъбиротро аз руйи дарачаи нодирии худ муаллиф ба се навъ чудо 
менамояд: 1) Вохидхои фразеологии дар фархангномахо шархёфта; 2) 
дар фархангномахо зикрнагардида; 3) вохидхои фразеологии аз забони 
арабй тарчумагардида.

Маълум мешавад, ки дар чунин осори асримиёнагй дар хама ё 
баъзеи онхо таъбироте ба кор рафтаанд, ки аз хеч фархангнома пайдо 
кардани онхо гайриимкон аст.

Хдмин тавр, диссертант вазифахои дар назди худ гузоштаро ичро 
кардааст, нуктахои ба дифоъ пешниходшударо халлу фасл намудааст, 
вохидхои фразеологии хар як таърихномаро бо хамдигар кдёс кардааст, 
онхоро бо забони адабии хозираи точик низ мухоиса намудааст.

Навоварии тахкдкрти Цураева С. Б. дар он зохир мешавад, ки 
вижагихои корбурди вохидхои фразеологй, хусусиятхои маъноиву 
сохтории онхо дар асоси маводи таърихномахои садахои Х-ХШ бори 
аввал дар забоншиносии точик халлу фасл гардида, накдии забони чунин 
осор дар такомули таркиби лугавии забои ошкор карда шудааст.

Автореферат бо мухтавои диссертатсия мувофих буда, он, 
монография ва махолахои нашркардаи муаллиф мазмуни рисоларо 

■ пурра ифода мекунанд.
Аммо дар рисолаи мавриди мухокима дар баробари комёбихо боз баъзе 
мавридхои бахсталаб, иштибоххо ба мушохида мерасанд, ки ислох 
шудани онхо боиси хуб шудани сифати диссертатсия хохад гардид:

1. Дар рисола, пеш аз хама, баъзе галатхои имлой, китобат ва услубй дида 
мешаванд. Ба диссертант зарур аст, ки навишти баъзе калимахоро ба 
имлои нави точикй мутобих намуда, баъзе галатхои китобат ва 
услубиро, ки мо дар сахифахои рисола ишора намудем, ислох намояд.

2. Баъзе бандхои мухаддимаи диссертатсияро ба Низомномаи нав мувофих 
намудан зарур аст.

3. Ба назари май, бобхои дуюм ва сеюми диссертатсияро муаллиф муттахид 
намояд, бехтар аст. Бояд гуям, ки дар хамин шакл низ он дуруст аст, 
аммо онхоро якдоя хам кардан мумкин аст.

4. Рахами баъзе осори илмии истифодакардаи муаллиф бо рахами дар 
фехристи осори истифодашуда мувофихат намекунад.
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5. Дар боби сеюми диссертатсия Дураева С. Б. баъзе феълхои таркибии 
номиро хамчун вохидхои фразеологй маънидод кардааст, ки шубханок 
аст.

6. Баъзе мисолхо дар бобх,ои сеюму шашум такрор щудаанд, ки онхоро 
ислох бояд кард.

7. Номи баъзе бандхои диссертатсия бо автореферат мувофик нест. 
Масалан, фасли 5.4. дар рисола дар шакли “Зикри март бо ёрии ИР” 
омадааст, вале дар автореферат ба гунаи “Ифодаи март бо ёрии ИР” 
зикр гардидааст. Онхоро хамгун кардан зарур аст.
Албатта, чунин камбудихо характери чузъй дошта, онхо зуд 
ислохшаванда хастанд.

Дар мадмуъ диссертатсияи Дураева Сарвиноз Бобокуловна дар 
мавзуи “Вижагихои маъноиву сохтории вохйдхои фразеологй дар 
таърихномахои садахои Х-ХШ” тадкикоти андомёфта махсуб гардида, 
давобгу ба талаботи КОА-и назди Президента Думхурии Тодикистон аст 
ва муаллифи он сазовори дарёфти дарадаи илмии доктори илми 
филология аз руйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тодикй аст.

Баъдан зимни баромади хеш доктори илми филология, дотсент 
Раффоров Абдушукур Одинашоевич изхор кард, ки рисолаи мавриди 
назар, ки аз дониби унвонду Дураева Сарвиноз Бобокуловна андом 
ёфтааст, ба мавзуи хеле мухим ва тахкикношуда - хусусиятхои сохториву 
маъноии вохидхои фразеологияи осори таърихии садахои Х-ХШ 
бахшида шудааст. Муаллифи рисола дар доираи шаш боб ва 21 фаслу 15 
зерфасл, мавзуи интихобшударо дамъбаст намудааст. Дар бобхои рисола 
у вижагихои маъноиву сохтории ВФ-и осори даврони тоисломй, 
таърихномахои бо форсй-тодикй эдодгардида ва тардумагардидаи 
садахои Х-ХШ-ро ба риштаи тахдил кашида, кушиш ба хард додааст, ки 
умумияту тафовути забои ва услуби чунин осор дар мисоли корбурди ВФ 
нишон до да шавад, вудуд доштани захирахои нодири ВФ дар осори 
таърихии даврони мазкур ошкор карда шавад, накши вожахои 
соматикиву гайрисоматикии аслии тодикй ва иктибосй хамчун унсурхои 
мехварй муайян карда шуда, бартарй доштани ВФ-и дар заминай 
вожахои аслии тодикй зухуркарда собит гардад. Муаллифи ба 
назарияхои навтарини илми забоншиносй такя намуда, вобаста ба 
мавзуи тадкикгардида мавкеи илмии худро муайян кардааст.

Дар баробари натидахои арзишманд ва дастовардхои назаррас ба 
назари эътибор гирифтани баъзе нуктахои зер барои боз хам боло 
бурдани сифати илмию назарии диссертатсия аз манфиат холй нахохад 
буд:

1. Номи бархе аз фаслу зерфаслхо дар мундаридаи рисола 
зикргардида ба мохияти кор мувофикат намекунад (ниг. фаслу зерфаслхои
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1.3; 2.2.2; 4.5; 5.3; 5.4). Масалан, муаллиф дар номгузории зерфасли боби 
дувум (2.2.2) чун дигар фаслхо ба иштибох рох додааст. Дар мундарида 
“Зухури мувозй бо тагйири пешояндхрву пайвандакхр зикр шудааст, аммо 
дар матн “Зухури мувозй бо пешояндхову пайвандакхо (сах.И7) омадааст. Ё 
ин ки дар мундарида “Зикри марг бо ёрии таркибхо”, вале дар матн бошад, 
“Ифодаи марг бо ёрии таркибхо” омадааст. Чунин номувофикдтй дар фаслу 
зерфаслхои дар фавк зикршуда низ мушохида мешаванд.

2. Норасоии дигари диссертатсия дар он аст, ки баъзе нуктахои асосии 
барои дифоъ пешниходшаванда бо накшаи кории диссертатсионй айният 
доранд. Хуб мешуд, ки нуктахои мухимтарини аз тахкики хосилшуда дар 
шакли фишурда ифода меёфтанд.

3. Дар номбар кардани олимон муаллиф ба духурагй рох до да, дар 
баъзе маврид сараввал насаби олимон ва баъдан номи онхоро зикр намудааст, 
аммо дар баъзе холат аввал номи олимон ва сипае насаби онхоро хайд 
кардааст (ниг.с.5). Х,ол он ки дар' матни диссертатсия нахуст номи олим ва 
баъди он насаби уро овардан доиз аст.

4. Дар диссертатсия маводи фаровон аз таърихномахои садахои X- 
XIII мавриди тахдилу баррасй харор гирифтаааст. Дар мавриди ба 
тарихи мухоиса таххих намудани маводи дамъоваришуда бо даврахои 
дигари забони тодикй натидагирихои муаллифро боз хам бехтару 
долибтар намуда, арзиши илмию амалии рисоларо ба таври назаррас 
боло мебурд.

5. Дар хисматхои дудогонаи диссертатсия, хи ба тахдили маводи 
фаровони ВФ-и давраи таххих бахшида шудааст, таваддух ва тахя ба 
фархангу лугатхои сохавй ва дигар манобеи илмию амалй камтар сурат 
гирифтааст.

6. Дар сахифахои гуногуни диссертатсия галатхои имлой (с. 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 12, 14, 18, 23, 28, 33, 40, 41, 46, 53, 54, 55, 56, 67...), услубию хитобатй 
(с. 6, 8, 9, 13, 14, 15, 24, 67) ва техникй (с. 9, 18, 22, 26, 39, 40) ба назар 
мерасанд.

7. Х,амин гуна галатхои дар боло зикршуда дар сахифахои 
автореферати диссертатсия низ дида мешаванд.

Тазаккур гардид, ки нухсонхои фавкуззикр арзиши илмии 
тахкикотро халалдор карда наметавонанд. Диссертатсияи Дураева С.Б. 
кори илмии комилан андомёфта буда, дар сатхи зарурии давобгу ба 
талаботи корхои илмй - тахкикотй таълиф шудааст.

Котиби Шурой факултети забонхои шарк, дотсент Р. Содихова 
хозиринро бо такризи ба автореферати диссертатсия навиштаи доктори 
илми филология, профессори кафедраи забони адабии муосири тодикии 
ДМТ X,. Мадидов ва номзади илми филология, дотсент, мудири
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кафедраи забони адабии муосири тодикии хамин Донишгох X,- Дустзода 
шинос кард. Дар тахриз баробари зикр шудани мухассаноти таххихот 
инчунин панд эроди мухарризон ба таври зерин омадааст:

1. Кдсматхои таркибии мухаддимаи фишурда вобаста ба талаботи 
навтарини КОА-и назди Президенты Думхурии Тодикистон таддиди 
назар мехоханд.

2. Номи боби пандуми рисола бояд дар шакли “Вохидхои фразеологии 
муродифй дар таърихномахои садахои Х-ХШ” оварда шавад, зеро 
истилох,и “муродифоти вохидхои фразеологй” мафхуми мазкурро пурра 
ифода карда наметавонад.

3. Аз чй бошад, ки дар фаслхои дуюм, сеюм, чорум ва пандуми рисола 
танхо ифодаи мафхумхои маргу хатл бо ёрии калимахо, таркибхо ва 
иборахои фразеологй тахдил шудааст.. Дар ин маврид су о ле пайдо 
мешавад, ки оё дигар мафхумхо во намехуранд?

4. Дар фишурда баъзан феълхои таркибй хамчун вохиди фразеологй 
маънидод карда шудаанд. Чунончи, химоят кардан, хушхол кардан, 
дилмашгулй будан, дилтанг будан, рост шудан ва монанди инхо.

5. Фишурда аз галатхои имлоиву китобат ва техникй орй нест.
Дар охир мухарризон зикр намудаанд, ки “ба эродхои зикршуда нигох 
накарда, фишурда мухтавои асосии рисоларо дар бар гирифта, муаллиф 
тавонистааст дар заминай маводи фаровони илмию назарй ба халли 
нихоии мавзуъ даст ёбад. Бо боварии комил метавон гуфт, ки рисолаи 
Дураева Сарвиноз Бобохуловна зери унвони “Вижагихои маъноиву 
сохтории вохидхои фразеологй дар таърихномахои садахои Х-ХШ” кори 
баандомрасида буда, ба химоя пешниход карда мешавад”.

Дар хисмати саволу давоб профессорон Вахобов Т., Шокиров Т., 
Баффорова У., дотсентон Биёсов Н., Олимдонов М. иштирок намуда, ба 
саволхои худ давоби хонеъкунанда гирифтанд.

Дар хисмати мухокима профессор Вахобов Т. баромад намуда, аз 
думла, таъкид кард, ки таххихоти андомдодаи Дураева С. Б. дар 
забоншиносии тодик ахаммияти баландро доро мебошад.

Хдмин тарих, вобаста ба баромади мухарризон - доктори илми 
филология, профессор Крсимов О. X,. ва доктори илми филология, 
дотсент Баффоров А. О., инчунин тахризи ба автореферат навиштаи 
доктори илми филология, профессори кафедраи забони адабии муосири 
тодикии ДМТ X,. Мадидов ва номзади илми филология, дотсент, мудири 
кафедраи забони адабии муосири тодикии хамин Донишгох X,. Дустзода 
Шурой олимони факултети забонхои шарх нисбат ба хусну хубхи илмии 
диссертатсияи Дураева С. Б. ба чунин хулоса омад:

Хддафи пажухиши мазкур ба риштаи тахдил кашидани вижагихои 
маъноиву сохтории ВФ-и таърихномахои садахои Х-ХШ буда, кушиш ба
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харч дода шудааст, ки умумияту тафовути забои ва услуби чунин осор 
дар мисоли корбурди унсурхои рехтаву устувор нишон дода шавад, 
вучуд доштани захирахои нодири ВФ дар осори таърихии даврони 
мазкур ошкор карда шавад, накши вожахри алохида хдмчун унсурхри 
мехварй ё суробсоз муайян карда шавад.

Мухаккик адйд менамояд, ки дар забрншиносии трчик дар масъалаи 
омухтан ва баррасй намудани хусусиятхри маъноиву сохтории ВФ-и дар 
захираи лугавии забони точикй мавчуда то имруз осори тахкикии 
судманд сурат гирифта, дар ин замина рисолахрй фаровони илмии 
номзадиву докторй ба дифоъ расидаанд.

Дар чунин пажухдшхр ахди тахкик кушиш ба харч додаанд, ки 
услуби нигориши адибони муосирро дар мисоли корбурди ВФ нишон 
дода, умумияту тафовути онхрро ошкор созанд ва ба ин васила хидмати 
хар кадом нависандаву шоирро дар ривочи забони точикй инъикос 
намоянд, вале чунин икдом дар асоси таълифоти ахли илму адаби 
даврони асримиёнагй, ба хусус таърихномахри садахри Х-ХШ пеш 
гирифта нашудааст. Мах.з хамин вазъи омузиши масъалаи зикргардида 
муаллифро водрр намудааст, ки даст ба муайян намудани вижагихои 
корбурди таркибу ибороти рехтаи осори таърихии адрнхои Х-ХШ зада, 
накдш адр кадом муаллиф ё мутарчими таърихномахрро дар инкишофи 
забони адабии точикй нишон диадд.

Диссертант барои ба мацсаду хадафади худ ноил шудан адллу фасли 
вазифахри зеринро мухим мешумррад:
-таххикд масъалахри назариявии марбут ба вижагихои истифрдаи ВФ 
дар осори таърихии асрхои Х-ХШ;
-нишон додани накши вожахои суробсози соматикиву гайрисоматикии 
таркиби ВФ дар бунёди чунин захирахри лугавии забои;
-муайян кардани умумияту тафовути ВФ-и осори таърихии садахои X- 
XIII аз даврони баъдии инкишофи забони адабии точикй, ба хусус 
замони хозира;
-муайян намудани сохтори ВФ-и дар таърихномахои карнхои Х-ХШ 
мавчуда;
-нишон додани таносуби истифода гардидани ВФ-иномй ва феълй дар 
чунин осор;
-баррасй намудани усулхои зухури мувозии ВФ ва муайян кардани 
навъхои онхо аз руи тахаввулоти овозиву лугавй ва унсурхои 
грамматикии таркиби онхо;
-хиёс намудани дарачаи корбурди хелхри гунахри фразерлогй дар осори 
таърихии даврони номбурда;
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-нишон додани нахши овозхои алохида дар пайдогардии гунахои овой, 
ивази вожах.0 дар зухури мувозихои лугавй ва ширкати унсурхои сарфй 
дар ташаккули харинахои морфолога;
-ошкорнамоии вижагихои корбурди унсурхои рехтаи муродифй дар 
таърихномахои асрхои Х-ХШ;
-муайян намудани силсилаи ВФ-и муродифмаъно;
-баррасй кардани ВФ-и нодир дар таърихномахои даврони мавриди 
тахлил;
-ошкор кардани теъдоди ВФ-и дар фархангномахо шархёфта; ВФ-и 
танхо дар осори муаллифони алохидаи садахои X- XIII мустаъмал; фахат 
дар таърихномахои ин даврон вудуддошта; дар осори хама даврон 
мустаъмал; ВФ-и дар фархангномахо зикрнашуда;
-нишон додани дарадаи корбурди ВФ-и нодири осори таърихии асрхои 
X- XIII;
- баррасй намудани вижагихои маъноиву сохтории ВФ-и аз забони арабй 
тардумагардида.
Зимни тадхихи диссертатсия пажухишу тадхихоти забоншиносони 
ватанию хоридй, ба монанди В. В. Виноградов, Н. М. Шанский, В. П. 
Жуков, А. А. Кунин, Ю. А. Рубинчик, Д. О. Добровольский , Е. И. 
Дибирова, Г. С. Голева, И. Г. Добро домов, М. Т. Тагиев, Ю. Е. Коркина, 
В. Н. Телия, И. М. Мелчук, О. И. Москалская, А. К. Арендс, Л. П. 
Смирнова, Н. Маъсумй, Д. Тодиев, М. Н. В^осимова, Р. Саидов, X,. 
Мачидов, Р. Гаффоров, Б. Камолиддинов, Б. Сиёев, Д. Хочаев, X. 
Хусейнов, С. Хдлимов (Хдлимиён), С. Сабзаев, Д. Саймиддинов, Т. С. 
Шокиров, М. Мирзоева, М. Бахор, П. Н. Хонларй, К. Сафавй, X. 
Фаршедвард, С. Шамисо, 3. Саччодй, Э. Табарй, F. Юсуфй ва дигарон 
ба эътибор гирифта шудааст.
Навгонии илмии диссертатсия аз он иборат аст, ки дар диссертатсияи 
мазкур бори аввал дар забоншиносии тодик масъалаи вижагихои 
маъноиву сохтории ВФ-и таърихномахои садахои Х-ХШ ба риштаи 
тахдил кашида шуда, накщи муаллифону мутардимони осори таърихй 
дар инкишофи таркиби лугавии забои нишон дода шудааст. Хдмзамон 
дар асоси маводи фаровони забонии чунин таърихномахо кушиш ба хард 
рафтааст, ки маъхази мухимми унсурхои рехтаву устувор махсуб 
гардидани ин гуна осор ба субут расонида шуда, умумият ва тафовути 
забонии хар кадом таърихномахои мавриди омузиш дар мисоли 
истифодаи ВФ муайян карда шавад.

Дар дараёни баррасии масъалаи мазкур кушиш шудааст, ки 
дарадаи робитаи забони осори таърихии садахои тазаккурёфта бо 
забони адабии хозираи тодикй ошкор карда шуда, ба ин васила то кадом
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андоза ба тахаввулот дучоргардии забои дар масири таърих муайян 
карда шавад.

Ахамияти назариявй ва илмию амалии тадкицот. Натидахои илмии 
пажухиш имкон дорад, ки дар забоншиносй бахри кушода шудани 
гирехи муаммохои дар бахши фразеологиям таърихй дойдошта мусоидат 
намояд. Нуктахои дар диссертатсияи мазкур ироагардида метавонад 
барои андом додани корхои илмй-таххихотии марбут ба решашиносии 
ВФ мадад расонад. Инчунин маводи аз таърихномахои садахои Х-ХШ 
гирдомадаро метавон барои таълифи китобхои дарсии академй ва 
донишгохии таърихи забони адабии тодикй, ба хусус фразеологияи 
таърихии даврони зикргардида ба кор бурд.

Муаллиф масъалахои зеринро барои химоя пешниход кардааст:
- маводи аз таърихномахои садахои Х-ХШ гирдомада гувохи он аст, ки 
муаллифону мутардимони онхо дар радифи огохии хуб доштан аз 
таърихи ниёгон, вокдф будан аз масоили баррасикунандаашон, дар 
ихтиёр доштани асноду далелхо боз махорати калон-и ифодаи матлабро 
бо истифодаи мавридшиносонаи калимаву ибора сохиб будаанд. Ин аст, 
ки чунин осори таърихй фахат аз зикри факту рахам иборат набуда, дар 
онхо вохеаву ходиса бо истифода аз забони ноби форсй-тодикй ба халам 
оварда шудаанд ва дар натида забони баёни ин гуна осор боиси ба хуруш 
омадани дили хонанда ва болида гардидани рухаш мегардад.
- дар чунин таърихномахо бакоргирии унсурхои ба эхсос таъсиркунанда 
дар як поя харор надошта, дар як асари таърихй бештар ва дар дигаре 
камтар аст. Ин аст, ки баёни бархе аз муаллифони осори таърихй басо 
даззоб, аммо дигаре камтар таваддухро ба худ мекашад.
- яке аз усулхои даззобу дилнишин баён намудани матлаб аз тарафи 
муаллифон ё мутардимони таърихномахои асрхои Х-ХШ корбурди 
вохидхои рехтаву устувор ба шумор рафта, махз истифодаи фаровони 
онхо боиси зебову рангоранг баён гардидани матлаб шудааст.
- аз назари тахлил гузаронидани кулли унсурхои рехтаи осори таърихии 
даврони мазкур ва хиёсашон бо таълифоти харнхои баъдй, ба хусус 
имруза нишон медихад, ки такдири онхо ба таври якранг сурат 
нагирифта, хисме дар тули хазорсола бидуни дигаргунии шаклу маъно 
пойдор мондаанд, гурухе ях даврони муайян ба кор рафта, баъдан аз 
доираи истифода хорид шудаанд ва хиссае бо вудуди то хол дар забони 
тодикй гардиш доштанашон ба тахаввулоти маъно дучор гардидаанд.
- вожахои таркиби силсилаи калони чунин унсурхои рехта мансуб ба 
забони тодикй буда, баробари он дар бархе аз онхо корбурди калимахои 
забонхои дигари эронй ё бегона, ба хусус арабй ба мушохида мерасад.
- дар таркиби хиссаи калони унсурхои рехтаи таърихномахои харнхои 
Х-ХШ вожахои соматикй хамчун унсурхои мехварии ифодахои устувор
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ба кор рафта, баъзеяшон дар ин вазифа хеле фаровон ва бархе 
камистеъмоланд.
- дастаи калони ВФ-и дар таърихномахо сабтшуда ва дар забони адабии 
муосири тодикй мавдуда танхо дар як шакли мушаххас мавриди 
истифода карор гирифтаанд, вале гурухе аз онх,о дар осори таърихй дар 
ду ё беш аз он гуна мустаъмаланд, вале имруз дар як шакли мушаххас 
гардиш доранд ё, баръакс, дар таърихномахои ин даврон дар як шакли 
мушаххас ба кор рафта, дар давраи хозира хусусияти сермувозигиро касб 
кардаанд.
- ганомандии забони осори таърихии даврони мавриди тахлилро аз ин 
нукта метавон дарк кард, ки силсилае аз онх,о дорой муродифхои 
фаровон буда, мах,з ба туфайли истифодаашон забони ин гуна осор хеле 
пуробуранг, диккатдалбкунанда гардида, чазаботи ба худ хосро сохиб 
шудааст.

Автореферати диссертатсия ва мацолахои ба табъ расонидаи 
мухаккик мухтавои рисоларо комилан инъикос менамоянд. Мухтавои 
асосии диссертатсия дар як монография ва 25 маколаи муаллиф, ки аз 
байни онхо 15 макола дар мадаллахои такризшавандаи Комиссияи олии 
аттестатсионии Федератсияи Россия ва Комиссияи олии аттестатсионии 
назди Президенти Думхурии Тодикистон доп шудаанд, инъикос ёфтааст: 
[1-М]. Мавхеи иборахои феълй дар яке аз таърихномахои карни XI 
[Матн] // Номаи Донишгох / С. Дураева. -Худанд, 2019. -№1(46). -С. 
129-136.
[2-М]. Бори маънй кашидани як вожа дар тардумаи “Тафсири Табари” 
[Матн] // Паёми Донишгохи миллии Тодикистон. Бахши илмхои 
филологй / С. Дураева. - Душанбе, 2019. -№7. -С. 25-28.
[3-М]. Усулхои зухури мувозии вохидхои фразеологии феълй дар 
таърихномахои кдрнхои Х-ХШ [Матн] // Ахбори ДДХДСТ / С. Дураева.
- Худанд, 2020. -№3(84).-С. 131-139.
[4-М]. Накдпи вожахои соматики дар зухури вохидхои фразеологии феълй 
дар тардумаи “Таърихи Яминй»-и Дурфодикрнй [Матн] / Гузоришхои 
АМИТ ДТ / С. Дураева. -Душанбе, 2020. -№4 (012). -С. 243-246.
[5-М]. Як рохи пайдоиши мувозии вохидхои фразеологии феълй дар 
таърихномахои садахои Х-ХШ [Матн] // Паёми Донишгохи миллии 
Тодикистон. Бахши илмхои филологй / С. Дураева. - Душанбе, 2020. -№ 
5. -С. 14-18
]6-М]. Языковые особенности переводных эквивалентов лексемы «дил» 
(«сердце») в произведение «Таърихи Табари» [Текст] // Хоразм Маъмун 
академияси ахборотномаси / С. Жураева. -Хоразм, 2020. -№ 9. -С. 171- 
174.
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[7-М]. Накши вожатой мансуб ба сифату зарф дар пайдоиши мувозихои 
вохидхои фразеологии феълй дар таърихномахои тодикии садахои X- 
XIII [Матн] // Паёми Донишгохи миллии Тодикистон. Бахши илмхои 
филологи / С. Дураева. - Душанбе, 2020. -№6. -С. 70-73.
[8-М]. Як далели фаровонии му ро дифот дар тар думай «Таърихи Ямини» 
[Матн] // Паёми Донишгохи миллии Тодикистон. Бахши илмхои 
филологи / С. Дураева. -Душанбе, 2021. -№1 -С. 45-51.
[9-М]. Усулхои зухури мувозии вохидхои фразеологии феълй бо як вожаи 
мехварй дар таърихномахои тодикии карнхои Х-ХШ [Матн] // Паёми 
Донишгохи миллии Тодикистон. Бахши илмхои филологи / С. Дураева. - 
Душанбе, 2021. -№ 2. -С. 22-27.
[10-М]. Вохидхои фразеологии феълии нодир дар таърихномахои садахои 

Х-ХШ [Матн] // Паёми Донишгохи омузгории Тодикистон ба номи 

СадриддинАйнй / С. Дураева. -Душанбе.-2021.-№ 2 (91). -С. 134-142.

[11-М]. Мафхуми марг ва ифодаи он дар “Таърихи Табарй”-и Балъамй 

[Матн] // Паёми Донишгохи давлатии омузгории Тодикистон ба номи 

Садриддин Айнй -/ С. Дураева. -Душанбе, 2021. -№ 4 (93). -С. 129-131.

[12-М]. Хусусиятхои корбурди вохидхои фразеологии арабй дар 
таърихномахои садахои Х-ХШ [Матн] // Паёми Донишгохи миллии 
Тодикистон. Бахши илмхои филологй / С. Дураева. -Душанбе, 2021. № 4.- 
С. 56-64.
[13-М]. Истифодаи вохидхои фразеологии феълй бо вожахои аслии 
тодикй дар таърихномахои карнхои Х-ХШ [Матн] // Гузоришхои АМИТ 
ДТ. Шуъбаи илмхои дамъиятшиносй / С. Дураева. -Душанбе, 2021. 3-№ 
4. -С. 43-46.
[14-М]. Использование некоторых имен существительных в “Переводе 
“Таърихи Табари” Абуали Балъамй [Текст] // Казанская наука / С. 
Джураева. -Казань, 2021, № 11. - С 165-167.
[15-М]. Истифодаи иборахои фразеологй бо вожахои аслан тодикй ва 
вожахои ицтибосии забонхои эронй дар таърихномахои садахои X- 
XIII.// Ахбори ДДХ,БСТ.-Худанд, 2021. -№4(89).-С. 101-106.

Вобаста ба дастовардхои зикршуда, Шурой олимони факултети 
забонхои шарк; бо карори №8, аз таърихи 31.03.2022 диссертатсияи 
доктории Дураева Сарвиноз Бобоцуловнаро тахти унвони «Вижагихои 
маъноиву сохтории вохидхои фразеологй дар таърихномахои садахои X- 
XIII» кори мухиму арзишманд арзёбй намуда, онро комилан андомёфта 
мехисобад.
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Диссертатсия ба талаботи корхои илмй давобгу буда, онро метавон ба 
баррасии Шурой диссертатсионии 6D.KOA-021-H назди Донишгохи 
миллии Тодикистон барои дарёфти дарадаи илмии доктори илми
филология аз руйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тодикй тавсия намуд.

Иштирок доштанд: 22 нафар. Натидаи овоздихд: «тарафдор» - 22 нафар, 
«зид» - нест, «бетараф» - нест. Суратмадлиси № 8-ум, аз 31-уми марти соли 
2022.
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