
ХУЛОСАИ 
комиссияи экспертии шурои диссертатсионии бИ.КОА-021-и назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба диссертатсияи Ҷӯраева Сарвиноз 
Бобоқуловна дар мавзуи “Вижагиҳои маъноиву сохтории воҳидҳои 
фразеологӣ дар таърихномаҳои садаҳои Х-ХШ” барои дарёфти дараҷаи 
илмии доктори илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони 
тоҷикӣ

Диссертатсияи Ҷӯраева Сарвиноз Бобоқуловна ба таҳқиқи 

хусусиятҳои маъноиву сохтории воҳидҳои фразеологии дар 
таърихномаҳои асрҳои Х-ХШ, аз қабили “Таърихи Байҳақӣ”-и Абуалии 

Балъамӣ, “Зайн-ул-ахбор”-и Абусаид Абдулҳай, “Муҷмал-ут-таворих”-и 
муаллифи номаълум, “Таърихи Бухоро”-и Абубакри Наршахӣ, “Таърихи 

Систон”-и муаллифи номаълум, тарҷумаи “Таърихи Яминӣ”-и 

Абушшарафи Ҷурфодиқонӣ бахшида шудааст. Воқеан, муҳаққиқ возеҳу 

бамаврид таъкид мекунад, ки ҷанбаҳои гуногуни воҳидҳои фразеологии 
осори адибони муосир омӯхта шуда, рисолаҳои номзадиву доктории 
зиёде таълиф гардидаанд, аммо вижагиҳои корбурди воҳидҳои забон, 
махсусан таркибу ибораҳои рехтаи осори таърихӣ ва тарҷумавии 

қарнҳои Х-ХШ мавриди пажуҳиши ҷиддӣ қарор нагирифтааст.

Таҳқиқи анҷомдодаи унвонҷӯ аз ҷиҳати илмӣ арзишманд буда, 

аввалин маротиба ҷанбаи забонии таърихномаҳо ва осори тарҷумавии 

давраи муайян, ки ба ғаноманд гардидани таркиби луғавӣ ва захираи 

фразеологии забонамон мусоидат кардааст, арзёбӣ ва таҳқиқ шудааст. 

Дар диссертатсия мавзуе мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст, ки ба 
кушодани гиреҳи муаммоҳои фразеологияи таърихӣ мусоидат менамояд 
ва усулҳои истифодаи ин воҳидҳои забонро дар осори мавриди таҳқиқ 

нишон медиҳад.
Дар диссертатсия мансубияти забонии вожаҳои таркиби воҳидҳои 

фразеологии соматикӣ, ғайрисоматикӣ, воҳидҳои фразеологии муродиф, 
мувозӣ ва нодир, ки дар таърихномаҳо истифода шудаанд, таҳқиқ 

гардидаанд.
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Навгониҳои таҳқиқ, пеш аз ҳама, дар он зоҳир мегардад, ки 

нахустин маротиба дар забоншиносии тоҷик вижагиҳои маъноиву 

сохтории воҳидҳои фразеологии таърихномаҳои садаҳои Х-ХШ таҳқиқ 

гардида, нақши муаллифону мутарҷимони осори таърихӣ дар инкишофи 
таркиби луғавии забон нишон дода дода шудааст. Собит гардидааст, ки 

таърихномаҳо маъхази муҳимми унсурҳои рехтаву устувор мебошанд. 
Дар диссертатсия ҳамчунин ба умумият ва тафовути забонии асарҳои 
мавриди таҳқиқ таваҷҷуҳ шуда, дараҷаи робитаи забони осори таърихии 
садаҳои тазаккурёфта бо забони адабии ҳозираи тоҷикӣ ошкор 
гардидааст.

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 таедиқ 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 23 

мақола ва 1 монография, ки аз онҳо 15 мақола дар маҷаллаҳои илмии 

тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 

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

мавзуи диссертатсия бевосита алоқаманданд. 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 Ҷӯраева Сарвиноз Бобоқуловна истифодаи 

мавод бидуни ишора ба муаллиф ё маъхаз ба назар намерасад. Ин аз2



риоя шудани банди 37-и Тартиби додани дараҷаҳои илми гувоҳи 

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 доктории Ҷӯраева Сарвиноз Бобоқуловна 
дар мавзуи “Вижагиҳои маъноиву сохтории воҳидҳои фразеологӣ дар 
таърихномаҳои садаҳои Х-ХШ” 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.
Комиссияи экспертӣ дар асоси банди 60-и Тартиби додани 

дараҷаҳои илмӣ пешниҳод менамояд:

1. Диссертатсияи Ҷӯраева Сарвиноз Бобоқуловна дар мавзуи 
“Вижагиҳои маъноиву сохтории воҳидҳои фразеологӣ дар 
таърихномаҳои садаҳои Х-ХПГ’ барои дарёфти дараҷаи илмии доктори 
илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ дар ҷаласаи 
ПТурои диссертатсионии бВ.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 мекунанд, 
ба ҳайси муқарризони расмӣ пешниҳод менамояд:

- Султон Ҳасан Баротзода - доктори илми филология, профессор, 
узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

сарходими илмии шуъбаи фарҳангнигорӣ ва истилоҳоти Институти 
забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ,;

- Гадоев Нурхон - доктори илми филология, профессори 
кафедраи назария ва амалияи забоншиносии Донишгоҳи давлатии 

омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ;з



- Шафоатов Азал Нусратович доктори илми филология, 

дотсент, мудири кафедраи забонҳои Донишкадаи тарбияи ҷисмонии 

Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов

3. Ба сифати муассисаи пешбар Донишгоҳи славянии Руссия ва 

Тоҷикистон 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.

Раиси комиссияи экспертӣ:
доктори илми филология, профессор,
узви Шурои диссертатсионӣ Мирзоева М.М.

Аъзои комиссияи экспертӣ:
доктори илми филология, профессогт
узви Шурои диссертатсионӣ .-■//. ДА4 ) Раҳмонова Н.Қ.

Узви вобастаи АМИТ, доктори илми 
филология, профессор, муовини 
раиси Кумитаи забон ва истилоҳоти назди
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