
Такриз
ба рисолаи номзадии Ҳасанов Меҳроб Маҳмадович дар мавзӯи 

«Тадқикр сохпюриву шалаффузии воҳидҳои фразеологии забони адабии 
муосири тоцикӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01-Забони тоҷикӣ.

Мавзӯи интАхобшуда ниҳоят актуалӣ ва ҷавобгӯйи талаботи замон 
мебошад, зеро як шохаҳои таҳкикнагардидаи соҳаи фразеология таҳқиқу 
баррасӣ гардида, андешаҳои судманд баён гардидааст, ки дурусту қобили 
қабуланд. Аз ин ҷиҳат рисолаи илмии анҷомдодаи Ҳасанов Меҳроб боиси 
дастгири аст.

Рисола аз муқаддима, 2 боб, 51 зерфасл, хулоса ва феҳристи адабиёт 
иборат буда, дар ҳаҷми 163 саҳифаи чопӣ омода гардидааст.

Дар муқаддима роҷеъ ба актуалӣ будани мавзӯъ, дараҷаи омӯзиш, 
вазифаҳои таҳқиқ ва сохтори рисола сухан рафта, мавзӯи тадқиқоти илмй 
асоснок ва зарурати интихоби он баён карда мешавад.

Боби якуми рисолаи илмӣ «Таркиби лексикӣ-гра.уматикӣ ва воситауои 
талаффузии воҳидҳои фразеологии забони адабии тоцикӣ”) номгузорӣ 
шуда, дар ҳачми 57 саҳифа ва 11 зерфасл таҳқиқу баррасӣ гардидааст.

Дар ин боб муҳақик таркиби лексикӣ-грамматикӣ ва воситаҳои 
талаффузии воҳидҳон фразеологиро таҳлил намуда, дар асоси 
сарчашмаҳои мӯътамад андешаҳои худро асоснок менамояд.

Дар ин боб баъзан нодуруст маънидод гарлидани воҳидҳои фразеологӣ 
ба назар мерасад. Масалан дар саҳифаи 10 воҳиди фразеологии ташбеҳии 
мурги посӯхта (барин) ба маънои шахси як бор адабаш (ҷазояш)-ро дидагӣ 
маънидод шудааст. Аслан ин воҳиди фразеологии ташбеҳӣ ба маънои 
ошуфтаҳол, бесару сомон, беқарор гардидан меояд. Ба ҳамин монанд дар 
саҳифаи 11 воҳиди фразеологии аз хок берун гаштан ба маънои зинда, 
сиҳат ва саломат будан маънидод шудааст, ки ин воҳиди фразеологӣ 
кинояомез аслан ба маънои дар мавриди як навъ будани ҳолу аҳвол ва 
саломатӣ, ки бо мафҳумҳои “зистану мурдан”алоқаманди дорад меояд.

Муҳақиқ бо вариантҳои фразеологие, ки ба таври сунъӣ нависандагон 
сохтаанд баҳс намекунад. Масалан саҳифаи 65 воҳиди фразеологии 
офтоби сари дёвор /офтоби сари кӯҳ ба маънои пири фартут меояд. Дар 
саҳифаи 40 тири касе ба санг бархӯрд / пшри касе хок хӯрд ба маънои ба 
мақсад нарасидан омадааст. Дар саҳифаи 14 нависанда аз ҷон якбора 
хестани одамонро бо галаи зоғон дар шакли галаи зогҳо барин ба маънои 
саросема, бетартибона ташбеҳ кардааст. ки чандон мувофиқ нест. Аз 
ҷиҳати услуб рама-буду гуспанд, пода-ҳайвони калони шохдор, гала-аспҳоро 
мегӯянд.

Дар ҷойи дигар муҳақиқ вариантҳои табиии ин воҳидҳои фразеологиро 
оварда, таҳлил мекунанд.

Боби дуюм "Ифодаи унсурҳои хуиювозӣ дар гурӯҳҳои сохтории 
воҳидҳои фразеологии забони адабии муосири тоҷикГТ ном дорад, ки аз 
40 зерфасл иборат аст. Муҳақиқ тамоми унсурҳои хушовози дар 
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гурӯҳҳои сохтории воҳидҳои фразеологиро дар такя ба маводи зиёд 
нишон додаанд, ки боиси дастгирӣ ва қобили қабул мебошад.

Феҳристи адабиёт ба талабот ҷавобгӯ мебошад.
Дар маҷмӯъ рисолаи илмии таълифнамудаи Ҳасанов Меҳробро 

метавон як дастоварди хуб номид, зеро муҳақиқ дар тадқиқи сохториву 
талаффузии воҳидҳои фразеологии забони адабии муосири тоҷикӣ заҳмат 
зиёд кашида, ба натиҷаҳои дилхоҳ ноил гардидааст. Мавзуӣ 
интихобгардида ҷолиби диққат буда, дар таҳқиқотҳои минбаъдаи 
қисматҳои забон: фонетика ва фразеологӣ ёрӣ мерсонад. Ин ҷиҳат ҳам 
арзиши илмии рисоларо афзун мекунад.

Дар хулоса ҳар як бобро ба таври алоҳида натиҷагирӣ карда, хулосаҳои 
худро бо рақам ифода намудааст, ки ин қимати илмии рисоларо боз ҳам 
меафзояд.

Бо вуҷуди дастовардҳои зиёди илмӣ рисолаи илмии Ҳасанов Меҳроб аз 
баъзе камбудиву нуқсонҳо холӣ нест, ки барои беҳтар гардидани сифати 
кор зикри баъзеи онҳоро зарур медонем:

]. Дар рисола баъзе нуқсонҳои техникӣ ба назар ^ерасад.
2. Дар баъзан маврид воҳидҳои фразеологӣ маънидод нагардида, 

инчунин мисолҳо оварда нашудаанд.
3. Маънои воҳидҳои фразеологӣ дар даруни нохунак гирифта шудаанд, 

агар бо нимтир1е ва ё бо ифодаи ба маънои оварда мешуд, беҳтар мебуд.
4. Мисолҳо аз адабиёти гуногун бояд мувофиқи имло бо нуқтавергул 

ҷудо карда шаванд.
5. Тибқи рӯйхати манбаи таҳқиқ бояд дар қавсайн рақами адабиёти 

бадеӣ ва саҳифаи он ё шакли ихтисори асар ва саҳифа оварда шавад на 
номи нависанда ва асари бадеӣ;

6. Муҳақиқ 2-3 мисол аз адабиёти бадеӣ оварда нукта мегузорад. Агар 
ифодаҳои ва гайра, монанди ин, ба ин монанд оварда мешуд беҳтар мешуд.

7. Дар рисолаҳои илмӣ доир ба таҳқиқотҳое, ки доир ба фразеология 
дар 10-15 солаи охир анҷом дода шудааст, маълумот дода намешавад ва 
дар рӯйхати адабиёт низ зикр нагардидаанд.

Муҳақиқ рисола дар таҳқиқу баррасии масъалаҳои назариявию амалии 
соҳаи фразеология ба натиҷаи дилхоҳ расидааст. Дар маҷмӯъ баъзе 
камбудиву нуқсронҳо зикршуда, моҳияти илмӣ ва дастовардҳои муаллифи 
рнсоларо коста намесозад, ин камбудиҳои зикргардида ислоҳшавандаанд.

Сарфи назар аз нуксонҳои ҷайдошта, рисолаи илмии Ҳасанов Меҳроб 
кори баанҷомрасида буда, муҳақиқ барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01-забони тоҷикӣ 
сазоворанд.

Муқарриз Шодиев Б.Ғ.
помзади илмҳои филология,
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