
Тақриз 
ба диссертатсияи Ҷӯраева Сарвиноз Бобоқуловна дар мавзуи “Вижагиҳои 
маъноиву сохтории воҳидҳои фразеологй дар таърихномаҳои садаҳои X- 

XIII” барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илми филология аз рӯйи 
ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикй

Дар забоншиносии тоҷик агарчи то имрӯз роҷеъ ба хусусиятҳои 

воҳидҳои фразеологии осори адибони алоҳидаи даврони асримиёнагӣ 

баъзе пажуҳишҳои илмӣ анҷом дода шудаанд, онҳоро инъикоскунандаи 

комили вижагиҳои ин гурӯҳи захираҳои луғавии забон ҳисобидан 

душвор аст. Барои огоҳии пурра ёфтан аз роҳи пурпечухами ташаккулу 

такомул ва таҳаввули ин гурӯҳи воҳидҳои луғавӣ зарур меояд, ки 

тамоми осори ниёгон ба риштаи таҳлил кашида шавад. Ин аст, ки дар 

ошкор гардидани муаммоҳои алоҳидаи фразеологияи таърихӣ 

диссертатсияи Ҷӯраева Сарвиноз Бобоқуловна “Вижагиҳои маъноиву 

сохтории воҳидҳои фразеологӣ дар таърихномаҳои садаҳои Х-ХШ” 

мадад хоҳад расонид.

Маълум мегардад, ки унвонҷӯ дар фаслу зерфаслҳои шаш боби 

рисола кӯшидааст, ки аввал таҳаввулотро дар сабки нигориши 

таърихномаҳои форсӣ-тоҷикӣ баррасӣ карда, пасон назари худро доир 

ба мансубияти забонии вожаҳои таркиби воҳидҳои фразеологии 

соматикӣ ва ғайрисоматикии дар таърихномаҳои садаҳои Х-ХШ 

дучоргаштаро арзёбӣ кунад, усулҳои ба мувозиҳо соҳибгардии бархе аз 

воҳидҳои рехтаро ошкор созад, имконоти беҳудуд доштани забони 

ниёгонро дар мисоли корбурди муродифоти дар ифодаи мафҳумҳои 

“марг” ва “қатл” ояндаро нишон диҳад.
Ҳангоми баррасии масъалаи мазкур унвонҷӯ таваҷҷуҳи бештари 

худро ба нақши вожаҳои соматикиву ғайрисоматикӣ ҳамчун унсурҳои 

луғавии суробсози воҳидҳои фразеологӣ равона карда, дар натиҷаи 

ҳисоби оморӣ ҳиссаи калимаҳои алоҳидаро дар бунёди онҳо муайян 

намудааст.
Муаллиф дар заминаи маводи ҳафт осори таърихии дар садаҳои X- 

XIII таълифшуда дараҷаи истифодаи воҳидҳои устувору рехтаи забонро
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ошкор намуда, ба хулосае омадааст, ки бархе аз онҳо фақат дар як 

таърихнома, қисми дигар дар чанд осори таърихӣ ба кор рафтаанд. 

Дигар ин ки унвонҷӯ ба хотири ифшо намудани хусусиятҳои 

пойдормонии воҳидҳои фразеологии садаҳои Х-ХШ дар забони адабии 

муосири тоҷикӣ раванди ба таҳаввулот дучор шудан \ нашудани ҳар 

кадоми онҳоро ба риштаи таҳлил кашида, бидуни дигаргунӣ ё бо 

тағйирёбии шакливу маъноӣ маҳфуз монданашонро нишон додааст.

Як ҷиҳати ҷолиби диссертатсияи Ҷӯраева С. Б. ин аст, ки ӯ бо 

мақсади инъикос кардани арзиши чунин таърихномаҳо дар такомули 

захираи воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ як гурӯҳ таъбироти 

нодири ин гуна осорро дар алоҳидагӣ таҳқиқ намуда, ба ин восита 

нишон додан хостааст, ки таърихномаҳо низ хазинаи муҳими унсурҳои 

рехтаву устувор ба шумор мераванд.

Дар баробари комёбиҳо дар автореферати диссертатсия баъзе норасоиҳо ба 

назар мерасанд:

1. Рақами иқтибосҳои дохили диссертатсия бо феҳристи адабиёти 

истифодашуда бояд мувофиқ карда шавад.

2. Дар автореферати диссертатсия баъзан ғалатҳои техникӣ ба назар 

мерасанд, ки ислоҳи онҳо ҳусни корро боло мебардорад (с. 5, 6, 11).

Асару мақолаҳои илмии дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и 

назди Президенти ҶТ ва маҷмуаҳои дигар интишоркардаи унвонҷӯ 

мазмуни диссертатсияро ба таври комил инъикос менамоянд.

Диссертатсияи Ҷӯраева Сарвиноз Бобоқуловна бо ихтисоси илмии 

интихобнамудаи муаллиф мувофиқат менамояд. Мавзуи диссертатсия ва 

мазмуну муҳтавои он ба доираи мавзуъ ва масъалаҳои таҳқиқӣ, ки дар 

шиносномаи ихтисоси илмии 10.02.01 - Забони тоҷикӣ таъйин шудаанд, 

комилан мувофиқат мекунад.

Ҳамин тавр, диссертатсияи Ҷӯраева Сарвиноз Бобоқуловна дар мавзуи 

“Вижагиҳои маъноиву сохтории воҳидҳои фразеологӣ дар таърихномаҳои
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садаҳои Х-ХШ” ба талаботи бандҳои 31-35-уми Тартиби додани дараҷаҳои 

илмӣ, ки бо карори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикисгон аз 30-юми июни соли 

2021-ум, таҳти №267-ум тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он 

сазовори дарёфти дараҷаи илмии доктори илми филология аз рӯӣи ихтисоси 

10.02.01 - Забони тоҷикӣ мебошад.

Муқарризон доктори илми филология, 

профессори Донишгоҳи давлатии 

педагогии Қӯқанд 

ба номи М. Муқимӣ Ҷамолиддинова Дилноза

Мирҳоҷиддиновна


