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

Дураева Сарвиноз Бобокуловна соли 2000-ум факултети филологияи 
то дики Донишгохи давлатии Тодикистонро бо ихтисоси муаллими фанни 
забои ва адабиёти тодик бо дипломи аъло хатм намудааст. Аз соли 2000-ум 
то соли 2004-ум бо сабабхои оилавй дар МТУ № 42-и нохияи Ашт ба хайси 
муаллимаи забои ва адабиёти тодик фаъолият бурдааст.

Аз соли 2004-ум дар факултаи филология тодик ба сифати омузгор кор 
карда, хамзамон унвондуи кафедраи услубиёт ва маданияти нутци ДДХ ба 
номи академик Б.Гафуров гардида, мохи майи соли 2009-ум дар мавзуи 
«Муродифот дар осори Абдурахмони Домй» тахти рохбарии узви вобастаи 
АИ Думхурии Тодикистон, доктори илми филология, профессор Зосимова 
М. Н. рисолаи номзадиро дифоъ намудааст.

Аз соли 2009 то имруз дар вазифахои муаллим, сармуаллим дотсенти 
кафедраи забои ва адабиёти тодики факултаи забонхои шарк фаъолият 
дорад.

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».

Мавзуи диссертатсия дар Шурой олимони Муассисаи давлатии таълимии 
«Донишгохи давлатии Худанд ба номи академик Бободон Гафуров» санаи 
26.12.2013, царори № 6 тасдик; карда шуда ва санаи 30.04.2020, карори № 9 
ба унвони мавзуъ тагирот ворид гардидааст.



Дар рафти мухокимаи диссертатсия хулосаи зерин кабул гардид:
Рисолаи доктории Дураева Сарвиноз Бобокуловна тахкикоти комилу 

анчомёфтаи илмй махсуб меёбад, ки аз арзишхои мухимми назарию амалй 
ва навгонии илмй бархурдор мебошад. Ахамияти мавзуи рисола дар он 
зохир мешавад, ки ба омузиш, баррасй, тахкик ва муайян кардани ахамияту 
арзиши осори хаттии марбут ба таърихи даврони тоисломй ва 
таърихномахои бо забони форсй-точикй ва тарчумавии садахои Х-ХШ 
хамчун сарчашмахои мухими омузиши фразеологияи таърихй бахшида 
шудааст. Аз ин ру, кушиш шудааст, ки дарачаи корбурди ВФ дар се даврон: 
форсии бостон, миёна ва садахои Х-ХШ нишон дода шуда, раванди 
тадричии афзоиши истифодаи ВФ ва сабабхои он инъикос гардад. Тасмим 
гирифта шудааст, ки усулхои ба тахаввулоти шакливу маъной дучоргардии 
чунин унсурхои лугавй ошкор карда шуда, дар мисоли ВФ дарачаи робитаи 
забони осори таърихии карнхой Х-ХШ бо даврони минбаъда, аз чумла 
муосир муайян карда шавад.

Тахкики мавзуи мазкур дар забоншиносй бахри кушода шудани гирехи 
муаммохои дар бахши фразеологияи таърихй чойдошта мусоидат 
менамояд. Хддафи асосии пажухиш, пеш аз хама, ба риштаи тахлил 
кашидани вижагихои маъноиву сохтории ВФ-и осори даврони тоисломй, 
таърихномахои бо форсй-точикй эчодгардида ва тарчумагардидаи садахои 
Х-ХШ буда, кушиш ба харч дода шудааст, ки умумияту тафовути забои ва 
услуби чунин осор дар мисоли корбурди ВФ нишон дода шавад, вучуд 
доштани захирахои нодири ВФ дар осори таърихии даврони мазкур ошкор 
карда шавад, накши вожахои соматикиву гайрисоматикии аслии точикй ва 
иктибосй хамчун унсурхои мехварй муайян карда шуда, бартарй доштани 
ВФ-и дар заминай вожахои аслии точикй зухуркарда собит гардад.
Ахамияти назариявй ва илмию амалии тадкикот. Натичахои илмии 
пажухиш имкон дорад, ки дар забоншиносй бахри кушода шудани 
гирехи муаммохои дар бахши фразеологияи таърихй чойдошта мусоидат 
намояд. Нуктахои дар диссертатсияи мазкур ироагардида метавонад 
барои анчом додани корхои илмй-тахкицотии 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 точикй, ба хусус фразеологияи 
таърихии даврони зикргардида ба кор бурд.

Бардоштхои аз диссертатсия бадастомада, пеш аз хама, барои таълифи 
фархангномахои фразеологияи таърихй мадад хохад расонид, инчунин 
дар тахияи дастуру васоити таълимй истифода шуда, онро метавон 
зимни хондани лексияву дарсхои амалй аз фразеологияи таърихй, 
таърихи забони адабии точикй, навиштани рисолахои илмии доктории 
дарачаи PhD, магистрй, рисолахои хатми дарачаи бакалавр, корхои



курсй дар факултетхои филологияи тодику забонхои шарк ва монанди 
ин ба кор гирифт.
Зимни тадк;ик;и диссертатсия пажудишу тадкикоти 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. Добродомов, 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. К^осимова, Р. Саидов, X,. 
Мадидов, Р. Гаффоров, Б. Камолиддинов, Б. Сиёев, Д. Ходаев, X. 
Хусейнов, С. Хдлимов (Хдлимиён), С. Сабзаев, Д. Саймиддинов, Т. С. 
Шокиров, М. Мирзоева, Н. Гадоев, М. Бах,ор, П. Н. Хонларй, К. 
Сафавй, X. Фаршедвард, С. Шамисо, 3. Саддодй, Э. Табарй, F. Юсуфй 
ва дигарон ба эътибор гирифта щудааст.
Навгонии илмии диссертатсия. Дар диссертатсия бори нахуст дар 
забоншиносии тодик масъалаи вижагихои маъноиву сохтории ВФ-и 
таърихномахои садахои Х-ХШ ба риштаи тахдил кашида шуда, надши 
муаллифону мутардимони осори таърихй дар инкишофи таркиби 
лугавии забон 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 х,ар 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 
андоза ба тахдввулот дучоргардии забон дар масири таърих муайян 
карда шавад.
Максади тадкикот. Хддафи пажухиши мазкур ба риштаи тахдил 
кашидани вижагихои маъноиву сохтории ВФ-и таърихномахои садахои 
Х-ХШ буда, кушиш ба хард дода мешавад, ки умумияту тафовути забон 
ва услуби чунин осор дар мисоли корбурди унсурхои рехтаву устувор 
нишон дода шавад, вудуд доштани захирадои нодири ВФ дар осори 
таърихии даврони мазкур ошкор карда шавад, накши вожахои алохида 
хамчун унсурхои мехдарй ё суробсоз муайян карда шавад.
Вазифахои тадкикот. Хдллу фасли масоили зерин мехвари пажухишро 
дар бар мегиранд:
-тахдиди масъалахри назариявии марбут ба вижагих,ои истифодаи ВФ 
дар осори таърихии асрхои Х-ХШ;



-нишон додани накши вожатой суробсози соматикиву гайрисоматикии 
таркиби ВФ дар бунёди чунин захирах,ои лугавии забои;
-муайян кардани умумияту тафовути ВФ-и осори таърихии садахои X- 
XIII аз даврони баъдии инкишофи забони адабии тодикй, ба хусус 
замони лозира;
-муайян намудани сохтори ВФ-и дар таърихномахри царн^ои Х-ХШ 
мавдуда;
-нишон додани таносуби истифода гардидани ВФ-и номй ва феълй дар 
чунин осор;
-баррасй намудани усулхои зухури мувозии ВФ ва муайян кардани 
навълои онхр аз руи та^аввулоти овозиву лугавй ва унсурлои 
грамматикии таркиби онхр;
-киёс намудани дарадаи корбурди хелхри гуна^ои фразеологй дар осори 
таърихии даврони номбурда;
-нишон додани накши овозкои алохида дар пайдогардии гунакои овой, 
ивази вожахр дар зухури мувозихри лугавй ва ширкати унсурхри сарфй 
дар ташаккули царинадои морфологй;
-ошкорнамоии вижагихри корбурди унсурдои рехтаи муродифй дар 
таърихномалои асркои Х-ХШ;
-муайян намудани силсилаи ВФ-и муродифмаъно;
-баррасй кардани ВФ-и нодир дар таърихномахри даврони мавриди 
тахдил;
-ошкор кардани теъдоди ВФ-и дар фархднгномахр шаркёфта; танхо дар 
осори муаллифони алохддаи садакои X- XIII мустаъмал; факат дар 
таърихномахри ин даврон вудуддошта; дар осори х,ама даврон 
мустаъмал; ВФ-и дар фардангномалр зикрнашуда;
-нишон додани дарадаи корбурди ВФ-и нодири осори таърихии асрдои 
X- XIII;
- баррасй намудани вижагидои маъноиву сохтории ВФ-и аз забони арабй 
тар ду магарди да.

Дар танзими диссертатсия чун сарчашмаи асосй таърихномахои 
ба забони форсй-тодикй таълифгардида ва тардумавии дарнхои Х-ХШ, 
монанди “Таърихи Байх;акй”-и Абулфазли Байхдцй, тардумаи “Таърихи 
Табарй”-и Абуалии Балъамй, “Зайн-ул-ахбор”-и Абусаид Абдулхдй, 
“Мудмал-ут-таворих»-и мадхулмуаллиф, “Таърихи Бухоро”-и Абубакри 
Наршахй, “Таърихи Систон” -и мадкулмуаллиф, тардумаи “Таърихи 
Яминй”-и Абушшарафи Цурфодиконй мебошад, ки куллашон ба хуруфи 
кириллй баргардон шудаанд, истифода шудаанд.



Муаллиф масъалакои зеринро барои кимоя пешникод кардааст:
1. Маводи аз таърихномакои сададои Х-ХШ гирдомада гуводи он аст, ки 
муаллифону мутарчимони онко дар радифи огокии хуб доштан аз 
таърихи ниёгон, вокиф будан аз масоили баррасикунандаашон, дар 
ихтиёр доштани асноду далелдо боз макорати калони ифодаи матлабро 
бо истифодаи мавридшиносонаи калимаву ибораро сох,иб будаанд. Ин 
аст, ки чунин осори таърихй факдт аз зикри факту рак,ам иборат набуда, 
дар онко вокеаву кодиса бо истифода аз забони ноби форсй-точикй ба 
калам оварда шудаанд ва дар натича забони баёни ин гуна осор боиси ба 
хуруш омадани дили хонанда ва болида гардидани рукаш мегардад.
2. Дар чунин таърихномако бакоргирии унсуркои ба эх,сос 
таъсиркунанда дар як поя карор надошта, дар як асари таърихй бештар 
ва дар дигаре камтар аст. Ин аст, ки баёни бархе аз муаллифони осори 
таърихй басо чаззоб, аммо дигаре камтар таваччукро ба худ мекашад.
3. Яке аз усулкои чаззобу дилнишин баён намудани матлаб аз тарафи 
муаллифон ё мутарчимони таърихномакои асркои Х-ХШ корбурди 
вох,идх,ои рехтаву устувор ба шумор рафта, мах,з истифодаи фаровони 
онко боиси зебову рангоранг баён гардидани матлаб шудааст.
4. Аз назари таклил гузаронидани кулли унсуркои рехтаи осори 
таърихии даврони мазкур ва киёсашон бо таълифоти карнкои баъдй, ба 
хусус имруза нишон медихдд, ки такдири онко ба таври якранг сурат 
нагирифта, кисме дар тули казорсола бидуни дигаргунии шаклу маъно 
пойдор мондаанд, гуруке як даврони муайян ба кор рафта, баъдан аз 
доираи истифода хорич шудаанд ва киссае бо вучуди то кол дар забони 
точикй гардиш доштанашон ба такаввулоти маъно дучор гардидаанд.
5. Вожакои таркиби силсилаи калони чунин унсуркои рехта мансуб ба 

забони точикй буда, баробари он дар бархе аз онко корбурди калимакои 
забонкои дигари эронй ё бегона, ба хусус арабй ба мушокида мерасад.
6. Дар таркиби киссаи калони унсуркои рехтаи таърихномакои карнкои 
Х-ХШ вожакои соматикй камчун унсуркои мекварии ифодакои устувор 
ба кор рафта, баъзеяшон дар ин вазифа хеле фаровон ва бархе 
камистеъмоланд.
7. Дастаи калони ВФ-и дар таърихномако сабтшуда ва дар забони 
адабии муосири точикй мавчуда танко дар як шакли мушаххас мавриди 
истифода карор гирифтаанд, вале гуруке аз онко дар осори таърихй дар 
ду ё беш аз он гуна мустаъмаланд, вале имруз дар як шакли мушаххас 
гардиш доранд ё, баръакс, дар таърихномакои ин даврон дар як шакли 
мушаххас ба кор рафта, дар давраи козира хусусияти сермувозигиро касб 
кардаанд.



8. Ганомандии забони осори таърихии даврони мавриди тахдилро аз ин 
нукта метавон дарк кард, ки силсилае аз онх,о дорой муродифхои 
фаровон буда, махз ба туфайли истифодаашон забони ин гуна осор хеле 
пуробуранг, диккатдалбкунанда гардида, дазаботи ба худ хосро сохиб 
шудааст.
9. Дар таърихномахои садахои Х-ХШ дар радифи ВФ-маъмули даврони 
кулан гунахои нав низ ба назар мерасанд. Як катор ВФ хдтто дар 
лугатномахои муътабартарини бароямон дастрас дучор наомад.

Мухтавои мавзуи диссертатсия дар 15 маколаи илмй, ки дар 
мадаллахои такризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти ЦТ ба табъ расидаанд, инъикос ёфтааст:

[1-М]. Мавцеи иборахри феълй дар яке аз таърихномахои карни XI 
[Матн] // С. Дураева. Номаи Донишгох. -Худанд, 2019. -№1(46). -С. 129- 
136.

[2-М]. Бори маънй кашидани як вожа дар тардумаи “Тафсири Табарй” 
[Матн]// С. Дураева. Паёми ДДМТ.- Душанбе, 2019. -№7. -С. 25-28.
[3-М]. Усулхои зухури мувозии вохидхои фразеологии феълй дар 
таърихномахои карнхои Х-ХШ [Матн] // С. Дураева. Ахбори ДДХДСТ,- 
Худанд, 2020. -№3(84).-С. 131-139.
[4-М]. Нацши вожахои соматикй дар зухури вохидхои фразеологии феълй 
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Бо мацсади равшан шудани вижагихои корбурди ВФ-и таърихномахои 
X- XIII дар диссертатсия аз усулхои маъмулу сандидашудаи тахкики 
забоншиносй, монанди мушохидаву мукоиса, синхрониву диахронй, 
шарху тафсир, тахлили матнй, семантикиву услубй, мукоисаи таърихй, 
инчунин усулхои тахдилу тадзияи маводи фахтологии аз осори таърихии 
даврони зикршуда гирдомада ва оморй истифода шудааст.

Диссертатсия кори илмии ба андомрасида буда, барои дарёфти 
дарадаи илмии доктори илми филология аз руйи ихтисоси 10.02.01 - 
Забони тодикй ба химоя тавсия мегардад.

Хулоса дар мадлиси муштараки кафедраи забони тодикии факултети 
филологияи тодик, кафедраи забои ва адабиёти тодики факултети забонхои 
шарки Муассисаи давлатии таълимии «Донишгохи давлатии Худанд ба 
номи академик Бободон Гафуров» хабул шудааст.

Кафедраи 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» диссертатсияи Дураева Сарвиноз Бобокуловнаро кори илмии 
баандомрасида ва мубрам мехисобад, ки дар сатхи баланди илмию 
тахкикотй таълиф шуда, ба хама талаботи диссертатсионй давобгу аст. Дар 
ин замина диссертатсияи мазкурро барои дифоъ аз руйи ихтисоси 10.02.01 -



Забони тодикй барои дарёфти дарадаи илмии доктори илмхои филологи 
тавсия менамояд.

Дар мачдиси кафедра 4 доктори илми филология, профессорон 
Ваххобов Толиб, Шокиров Туграл, Хдсанзода Абдудамол, Гаффорова 
Замира 19 нафар номзадхои илми филология, дотсентон С.Х,одиев, 
Н.Х,икматуллоев, С.Ганизода, М.Урунова, Ш.Мухаммадиев, Х-Зоиров, 
М.Шарипова, С.Узбеков, М.Тиллоходаева, Ш.Рахматов, МДосимова, 
С.Мирзоев, З.Куфгонов, М. Касимова, М.Ходаева, Ш. Хдкимова> 
Б.Радабов, С.Азизов, Ф. Кдюмова ва 2 нафар муаллимаи калон 
М.Рахимова, М. Бободонова иштирок доштанд. Хдмзамон ду нафар 
докторони илми филология, профессорон Азимова Матлуба ва Бердалиев 
Мирзоалй такризхои хешро оиди диссертатсияи мухокимашаванда ирсол 
намудаанд.

Натидаи овоздихй: «тарафдор» - 25 нафар, «зид» - нест, «бетараф» - 
нест.

К,арори №6-ум аз 12-уми январи соли 2022-юм.
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