
Тақриз
ба диссертатсияи Ҳасанов Меҳроб Маҳмадович таҳти унвони «Тадқиқи 
сохториву талаффузии воҳидҳои фразеологии забони адабии муосири 
тоҷикӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз 
рӯйии ихтиссоси 10.02.01.-3абони тоҷикӣ

Таркиби луғавии забони тоҷикӣ ниҳоят бой ва пуробуранг аст. 
Дар он ҳар воҳиди луғавӣ маъниҳоеро касб намуданд, ки аз қаъри асрҳо 
дар бораи тамаддун ва илму фарҳанги соҳибони забон нақл менамоянд. 
Маҳз барои ҳамин таҳқиқи таркиби луғавии забон, аз ҷумла воҳидҳои 
фразеологй хеле муҳим аст, онҳо пуробурангӣ ва таъсирнокию 
образнокии суханро таъмин менамоянд. Азбаски, забон ҳамқадами 
ҷомеа аст, вобаста ба инкишофу пешрафти он рушду нумуъ меёбад.

Инкишофи забоншиносии тоҷик дар айни замон тақозо дорад, ки 
ибораҳои рехтаи забони тоҷикӣ, ки барои кӯтоҳу муҷаз баён намудани 
фикр мусоидат менамояд, ба таври васеъ мавриди таҳқиқ қарор бигирад. 
Маҳз маънои маҷозӣ касб намудани вожаҳо 'барои рушду нумӯи 
воҳидҳои фразеологии забони адабии муосири тоҷик метавонад 
саҳмгузор бошад.

Сохтори рисола мураккаб нест. Он аз муқаддима, ду боб ва 
хулосаву феҳристи адабиёт иборат аст. Хар як боб вобаста ба мазмуну 
мундариҷаи мавзуъ боз ба зербандҳо тасниф карда шуда, муҳаққиқ 
ҷузъитарин масъалаҳои марбут ба мавзуъро аз назари тадқиқ гузарондааст,

Дар муқадимма диссертант дар бораи аҳамияти таҳқиқи мавзуъ, 
дараҷаи омӯзиши мавзуъ, сарчашмаҳои таҳқиқот маълумоти муфассал 
пешкаш намуда, доир ба нақши воҳидҳои фразеологӣ дар забони адабии 
тоҷик сухан ронда, қайд мекунад, ки таркиби луғавӣ ҳамеша вобаста 
авзои ҷомеа тағйир меёбад. Вобаста ба матн калимаҳо маънои нав касб 
намуда, маънои луғавии худро тавсеа мебахшанд, ки ин боиси ба майдон 
омадани ифодаҳои наву тоза ва таркибу рехтаҳои фразеологӣ мегарданд 

Дар забоншиносии муосири тоҷик дар бораи воҳидҳои фразеологӣ 
ва аломату хусусиятҳои он, хусусан оид ба корбурди онҳо дар асарҳои 
адибони алоҳида мақолаю рисолаҳои зиёде дарҷ шудааст. Вале аз рӯйи 
нишондоди муҳаққиқ ҳоло ҳам пахдӯҳои мухталифи онҳо ба таври бояду 
шояд омӯхта нашудааст ва ҳарчӣ дар робита тадқиқ шуда бошад, такя ба 
корҳои илмии забоншиносони рус сурат гирифтааст. Дар ин ришта 
метавон як зумра олимонро номбар кард, ки дар ҳаллу фасли маъноҳои 
мухталифи таркиб ва ибораҳои фразеологй тадқиқоти илмй анҷом 
доданд. Инҳо:В.В. Виноградов, Н.М. Шанский, В.Д. Ушаков, Н.М, А.В. 
Кунин, С.И. Ожегов, А.И. Смирнитский, Р. Ғаффоров, Б. Камолиддинов, 
С.В. Хушенова, Ҳ. Маҷидов, И. Ҳасанов, Р. Саидов, Х.Ҷалилов Н. 
Маъсумй, М. Фозилов, Ғ.Ҷураев ва дигарон маҳсуб мешаванд.

Дар боби якуми рисола, ки «Таркиби-лексикӣ грамматикӣ ва 
воситаҳои талаффузии воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ» ном 
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дорад, муҳаққиқ дар ин боб дар атрофии омӯзиши талаффузии воҳидҳои 
фразеологии забони тоҷикӣ сухан рондааст. Дар аксар мавридҳо маҷоз 
ва ифодаҳои маҷозӣ дар таркиби воҳидҳои фразеологй омада, барои 
нишонрас ифода ёфтани фикр корбаст мешаванд. Ҳамаи намуди 
воҳидҳои фразеологӣ (таъбирҳои халқӣ) дар заминаи маҷоз пайдо 
мешаванд. Ин ҷиҳати масъаларо муҳақққиқ дар рисолааш ба таври 
мусбат арзёбӣ намудааст.

Бояд гуфт, ки дар ин боб доир ба нақши воситаҳои савтию 
ҳамоҳангшавии воҳидхои фразеологӣ дар асарҳои бадеӣ сухан рафтааст, 
ки ин сабаби бою рангин шудани таркиби луғавии забони тоҷикӣ 
мегардад. Инчунин дар ин боб перомуни таркибҳои фразеологӣ, ибора 
ва ҷумлаҳои фразеологӣ фикру андешаҳои диссертант оварда шуданд, ки 
онҳо мусбат арзёбӣ мешаванд. Ақидаҳои муаллифи рисола перомуни 
хусусиятҳои овозию сохтори воҳидҳои фразеологӣ ҳамагӣ дурусту 
қобили қабуланд

Дар боби дуюм, ки «Ифодаи унсурҳои хушовозӣ дар гурӯҳҳои 
сохтории воҳидҳои фразеологии забони адабии муосири тоҷикӣ» унвон 
дорад, доир ба таркибҳои фразеологӣ ва хусусияти талаффузии онҳо, 
инчунин дар бораи ибораю ҷумлаҳои фразеологӣ ва хусусияти 
талаффузии онҳо сухан меравад..

Аз мазмуну муҳтавои кор, феҳристи адабиёти илмӣ аён мегардад, 
ки муаллифи рисола аз адабиёти илмӣ пурсамар ва эҷодкорона 
истифода намудааст. Таҳқиқоти мазкур дар заминаи маводи фаровони 
таҳлилӣ анҷом ёфтааст.

Бо вуҷуди он дар рисола баъзе камбудиҳо ба назар мерасанд, ки 
зикри онҳо барои беҳдошти сифати кор дар мавриди корҳои минбаъда 
ва чопи рисола аз манфиат холӣ нест.

1. Дар рисола баъзе ибораҳое оварда шуда, ҳамчун таъбирҳои 
фразеологӣ маънидод шуданд, ки онҳо воҳиди фразеологӣ нестанд: пулу 
мол, пушту паҳлӯ,мушфиқу ғамхор (с. 18) наздики наздик(15) ва ғ.

2. Дар саҳ.16. доир ба сохта шудани воҳидҳои фразеологӣ аз 
сифат+феъл чунин мисолҳо оварда шудааст: калон рафтан, паст омадан, 
сахт расидан, суст омадан ва ғ. Қайд кардан ба маврид аст, ки дар ин 
ибораҳои фразеологии феълӣ калимаҳои калон, паст, сахт, суст сифат 
набуда зарфанд, чунки сифатҳо ҳеҷ гоҳ дар алоқаи ҳамроҳӣ намеоянд ва 
аломати амалу ҳаракатро ифода намекунанд.

3. Шарҳу эзоҳи воҳидҳои фразеологӣ чун қоида бояд дар қавсайн 
гирифта шаванд,чунки онҳо воҳидҳои иловагӣ тавзеҳӣ маҳсуб мешаванд

4. . Дар саҳ.19. доир ба сохта шудани воҳидҳои фразеолбгӣ аз 
сифати феълӣ +пайвандаки у+ сифати феълӣ чунин мисолҳо оварда 
шудааст: нарезондаю начаконда, кашидаву кушода, гаштаю баргашта 
будиву набудй. Фразеологизмҳои мазкур ҳеҷ гох сифати феълӣ нестанд, 



зеро сифати феълӣ мисли сифатҳо аломати исмро ифода менамоянд, ин 
ҷо таркибҳои мазкур аломати феълро далолат мекунанд ва онҳо зарфи 
тарзи амаланд.

Бояд қайд кард, ки нисбат ба камбудиҳои ҷойдошта дастовардҳои 
илмии диссертант назаррасанд ва муаллифи рисола дар ҳаллу фасли 
масъалаҳои назариявию амалии соҳаи фразеология ба натиҷаҳои дилхоҳ 
расидааст. Дар маҷмӯъ, эродҳо ва камбудиву норасоиҳои баёншуда 
моҳияти илмӣ ва дастовардҳои муаллифи рисоларо коста намесозанд, 
баръакс ғалатҳову камбудиҳои ҷойдошта ислоҳшаванда буда, ислоҳи 
онҳо боиси беҳтар гардидани ҷанбаҳои илмии кор мегардад.

Ҳамин тавр, диссертатсияи Ҳасанов Меҳроб Маҳмадович таҳти 
унвони «Тадқиқи сохториву талаффузии воҳидҳои фразеологии забони 
адабии муосири тоҷикӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
филологӣ аз рӯйии ихтисоси 10.02.01 .-Забони тоҷикӣ арзишманд аст.
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