
Тақриз
ба диссертатсияи Ҷӯраева Сарвиноз Бобоқуловна дар мавзуи 

“Вижагиҳои маъноиву сохтории воҳидҳои фразеологӣ дар 
таърихномахои садаҳои Х-ХШ” барои дарёфги дараҷаи илмии доктори 

илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикй

Забоншиносии тоҷик дар омӯхтани хусусиятҳои маъноиву сохтории 
воҳидҳои фразеологӣ то имрӯз ба дастовардҳои назаррасе ноил гардидааст. 
Дар ин ришта муҳаққиқони тоҷик дар заминаи маводи осори манзуму 
мансури адибони муосир як силсила асару мақола таълиф намуда, рисолаҳои 
номзадиву докторӣ дифоъ кардаанд, вале чунин кор дар асоси маводи осори 
классикон, ба хусус таърихномаҳо сурат нагирифтааст. Аз ин ҷиҳат мавзуи 
диссертатсияи Ҷӯраева Сарвиноз Бобоқуловна мубрам ва муҳим ҳисоб ёфта, 
он метавонад барои дар оянда равшан гардидани нуктаҳои то ҳол нокушодаи 
ин масъала мусоидат намояд.

Диссертатсия, чунон ки аз мутолиаи автореферати он маълум мешавад, 
аз муқаддима, шаш боб, хулоса ва феҳристи адабиёти мавриди истифодаи 
муҳаққиқ қароргирифта иборат аст.

Муаллиф дар муқаддима муҳимӣ, дараҷаи омӯзиши мавзуъ, 
навгониҳои дар он вуҷуддошта, аҳамияти назариву амалӣ, усулҳои таҳқиқ ва 
м. инҳоро зикр намуда ишора кардааст, ки рисолаи мазкур дар заминаи 
маводй ҳафт таърихнома сурат гирифтааст.

Боби аввали диссертатсия “Таҳаввулот дар сабки нигориши 
таърихномаҳои форсӣ-тоҷикӣ”, боби дуюм “Мансубияти забонии вожаҳои 
таркиби воҳидҳои фразеологии соматикӣ”, боби сеюм “Мансубияти забонии 
вожаҳои таркиби ВФ-и ғайрисоматикӣ”, боби 4-ум “ВФ-и сермувозӣ дар 
таърихномаҳои садаҳои Х-ХШ”, боби 5-ум “ВФ-и муродифӣ дар 
таърихномаҳои садаҳои X - XIII”, боби 6-ум “Воҳидҳои фразеологии нодир 
дар таърихномаҳои садаҳои Х-ХШ” ном дошта, дар чунин бобҳо унвонҷӯ 
кӯшидааст, ки дараҷаи дар шакли қадим пойдормонӣ ва ё аз шакли 
куҳанашон дур гардидани ин навъи захираҳои луғавии забонро ошкор кунад, 
забону услуби ҳар кадоми ин гуна таърихномаҳоро дар мисоли истифодаи 
воҳидҳои фразеологӣ нишон диҳад, умумияту фарқи онҳоро муайян намояд.

Ба муаллифи диссертатсия муяссар гардидааст, то нишон диҳад, ки дар 
тӯли ҳазорсолаҳо тору пуди воҳидҳои фразеологии дар осори таърихӣ 
мавҷударо асосан калимаҳои аслии тоҷикӣ ташкил карда, баъзе унсурҳои 
иқтибосӣ аз рӯйи зарурат ба таркиби онҳо роҳ ёфтаанд, дар ин хусус нақши 
вожаҳои соматикӣ хеле назаррас аст.

Аз мутолиаи рисолаи мазкур бармеояд, ки қисми бештари воҳидҳои 
фразеологӣ дар давоми истифодаи беш аз ҳазорсолаашон ба як шакли 
мушаххас ба кор рафтаанд, аммо дар байнашон ҳиссае дар ду ё зиёда аз он 
вариантҳо низ мавриди истифода қарор доштаанд. Чунин шаклҳои айни як 
воҳиди фразеологӣ дар натиҷаи ивази ин ё он калима ё унсури калимасозу 
шаклсози дохилашон ба вуҷуд омадаанд.
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Дар заминаи маводи гирдоварда Ҷӯраева С. Б. муайян кардааст, ки дар 
таърихномаҳо низ дар қатори дигар осори ниёгон нақши унсурҳои луғавии 
муродифӣ калон буда, баъзан дар ифодаи ин ё он матлаб даҳҳо адади ин гуна 
захираҳои луғавии забон истифода шудаанд.

Як ҳадафи муаллифи диссертатсия инъикос кардани хусусиятҳои 
корбурди воҳидҳои фразеологии нодир аст. Воқеан, дар таърихномаҳои 
асрҳои Х-ХШ силсилаи калони ин навъи унсурҳои луғавӣ вуҷуд доштаанд, 
ки онҳоро, бино ба таъкиди диссертант, дар ҳеҷ як фарҳангномаҳои қадиму 
муосир дарёфт намудан ғайриимкон аст.

Ҳамин тавр, унвонҷӯ барои таълифи чунин як рисола маводи зиёдеро аз 
таърихномаҳои қарнҳои Х-ХШ пайдо кардааст, осори фаровони таҳқиқии 
олимони ватаниву хориҷии ба ин масъала бахшидашудро мутолиа намудааст, 
умумияту тафовути воҳидҳои фразеологиро дар ду давра: садаҳои Х-ХШ ва
ҳозира ошкор кардааст.

Дар автореферати диссертатсия баробари дастовардҳои зиёд баъзе 
камбудиҳо мушоҳида мешаванд, ки ислоҳи ояндаи онҳо ба фоидаи муаллиф 
аст:

1. Муаллиф ҳангоми овардани ҷумлаҳои таърихномаҳо ҳамчун маводи 
фактологӣ бештар вақт онҳоро дар шакли ихтисоргардида зикр намудааст, ки 
боиси равшан дарк нашудани маъноҳои воҳидҳои фразеологӣ шудааст.

2. Дар автореферат баъзе ғалатҳои имлоӣ ва китобат дида мешаванд.
Чунин эродҳо хусусияти ҷузъӣ дошта, ҳаргиз ба сифати диссертатсия таъсир 
намерасонанд.
Монография ва мақолаҳои дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и назди 
Президенти ҶТ ва маҷмуаҳои дигари илмии нашрнамудаи унвонҷӯ муҳтавои 
диссертатсияро пурра 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 мувофиқаг мекунад.

Ҳамин тавр, диссертатсияи Ҷӯраева Сарвиноз Бобоқуловна дар мавзуи 
“Вижагиҳои маъноиву сохтории воҳидҳои фразеологӣ дар таърихномаҳои 
садаҳои Х-ХШ” ба талаботи бандҳои 31-35-уми Тартиби додани дараҷаҳои 
илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 
2021-ум, таҳти №267-ум тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он 
сазовори дарёфти дараҷаи илмии доктори илми филология аз рӯйи ихтисоси 
10.02.01 - Забони тоҷикӣ мебошад.
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