
ТАҚРИЗ
ба фишурдаи диссертатсияи Нурматова Мақсуда Рӯзибоевна дар мавзуи 
«Вазифаҳои наҳвӣ ва баъзе вижагиҳои воҳидҳои фразеологии феълӣ дар 
забони адабии муосири тоҷикӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - забони тоҷикӣ

Диссертатсияи номзадии Нурматова Мақсуда Рӯзибоевна дар 

мавзуи «Вазифаҳои наҳвӣ ва баъзе вижагиҳои воҳидҳои фразеологии 

феълӣ дар забони адабии муосири тоҷикӣ», ки барои дарёфти дараҷаи 

илмии номзади илми филология пешниҳод гардидааст, ба яке аз 
мавзуъҳои мубрами фразеология - вазифаҳои наҳвии воҳидҳои 

фразеологии феълӣ бахшида шудааст. Мубрамии масъала дар он зоҳир 
мегардад, ки ҳангоми таҳлили наҳвии ҷумла ҷузъҳои воҳиди 

фразеологии феълиро баъзан аз рӯйи нофаҳмӣ ба аъзоҳои гуногуни 

ҷумла рабт медиҳанд, ҳол он ки онҳо яклухт як вазифаи наҳвиро адо 
мекунанд. Рисолаи мавриди тақриз барои омӯзандагони забони тоҷикӣ 
ба сифати як дастури таълимию методӣ хизмат намуда, паҳлуҳои 
норавшани воҳидҳои фразеологии феълиро возеҳ хоҳад кард. Бинобар 

ин ба дорои аҳамияти илмиву амалии мавзуи баррасишаванда ҷойи 
шакку шубҳа нест.

Диссертатсияи Нурматова М.Р. аз рӯйхати ихтисораҳо, муқаддима, 
се боб, хулоса ва феҳрасти адабиёт таҳия шудааст.

Муқаддимаи диссертатсия тибқи талаботи таҳияи рисолаҳои илмӣ 

омода гардида, тамоми бандҳои дар низомнома зикргардидаро фаро 
гирифтааст. Ҳаҷм, сохтор ва муҳтавои рисола аз он шаҳодат медиҳад, ки 
муаллифи он ба ҳадафи дарпешгузоштааш расидааст.

Боби якуми диссертатсия «Воҳидҳои фразеологии феълии забони 

тоҷикӣ ва сохтори семантикию грамматикии онҳо» номгузорӣ шуда, се 

фаслро дар бар гирифтааст. Муаллифи рисола дар ин қисмати кор 
хусусиятҳои маъноӣ, сохтори грамматикии воҳидҳои фразеологии феълӣ 

ва таъсири тағйирёбии ҷойи ҷузъҳои воҳидҳои фразеологӣ ба вазифаи 

наҳвии онҳоро баррасӣ намуда, барои тасдиқи гуфтаҳояш аз хазинаи 
адабиёти бадеӣ ва матбуоти тоҷик мисолҳои зиёде овардааст.



Боби дуюми диссертатсия «Вазифаҳои наҳвии воҳидҳои 

фразеологии феълӣ» ду фаслу ҳафт зерфаслро дар бар гирифтааст. Дар 

ин қисмати кор вазифаи наҳвии гурӯҳҳои сохтории воҳидҳои 
фразеологии феълӣ - таркибҳо ва ибораҳо, вазифаҳои наҳвии онҳо дар 

ҳолати бо шаклҳои тасрифию ғайритасрифии феъл ифода ёфтан 
мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Муаллиф баъд аз омӯзиш ба натиҷае 
расидааст, ки вазифаи мубтадоро иҷро кардани воҳидҳои фразеологии 

феълӣ маъмул нест, аммо дар вазифаи хабар ва дигар аъзоҳои ҷумла 
онҳо нисбатан серистеъмоланд.

Боби сеюми диссертатсия “Вазифаҳои наҳвии ҷумлаҳои 

фразеологӣ” ном дошта, аз се фасл иборат мебошад. Дар ин қисмати 

кор дар бораи муҳимтарин хусусиятҳои ҷумлаҳои сода ва рехтаи 

фразеологӣ ва вазифаҳои наҳвии онҳо маълумот дода шуда, вазифаи 

наҳвии ҷумлаҳои содаи фразеологӣ, вазифаи наҳвии ҷумлаҳои 
мураккаби рехта ва ба вазифаи воҳидҳои туфайлӣ омадани ВФФ 
мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст.

Хулосаҳои илмии аз рисола бадастомадаи муаллиф дар 14 банд 
ҷамъбаст гардида, ҳамчунин тавсияҳои ӯро дар хусуси истифодаи 
натиҷаҳои амалии кор дар бар мегиранд. Мазмуну мундариҷаи 
диссертатсия дар 3 мақолаи дар нашрияҳои тақризшавандаи КОА-и 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бақайдгирифташуда ва 18 

мақолаи дигар, ки дар маҷмӯаҳо ва маҷаллаҳои гуногун нашр шудаанд, 

инъикос гардидааст, муҳтавои рисоларо комилан инъикос менамоянд.
Дар баробари дастовардҳо дар диссертатсия як қатор норасоиҳо ба 

назар расиданд, ки бартараф кардани онҳо ба манфиати кор хоҳад буд:

1. Дар банди якуми нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда 
баррасӣ шудани ибораҳои номию зарфӣ ҳам қайд мешавад (с. 9), ки, ба 
назари мо, шарт нест, зеро предмети таҳқиқ фразеологизмҳои феълӣ 
мебошад.

2. Дар саҳ. 7, 8 фишурдаи рисола такрори номи муҳаққиқон 
мушоҳида гардид, ки ба онҳо эҳтиёҷ нест.



3. Рисола бо забони хуби илмӣ навишта шудааст, аммо дар он 

аҳёнан ғалати аломати китобат (6, 7) ба назар расиданд.

4. Агар натиҷаи амалии таҳқиқ дар нақшаҳо ва ё диаграммаҳо 
нишон дода мешуд, ҳусни корро меафзуд.

Камбудиҳои зикршуда ночиз буда, зуд ислоҳшавандаанд ва қимати 

илмии диссертатсияро паст намекунанд.

Диссертатсияи номзадии Нурматова М.Р. дар мавзуи “Вазифаҳои 

наҳвӣ ва баъзе вижагиҳои воҳидҳои фразеологии феълӣ дар забони 

адабии муосири тоҷикӣ” кори баанҷомрасида буда, ба талаботи 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҷавобгӯ ва сазовори дараҷаи илмии номзади илми 

филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - забони тоҷикӣ мебошад.
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