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ба автореферати диссертатсияи Нурматова Мақсуда Рӯзибоевиа дар 
мавзуи «Вазифаҳои наҳвӣ ва баъзе вижагиҳои воҳидҳои фразеодогии 
фсълӣ дар забони адабии муосири гоҷикӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ

Дисссртатсияи номзадии Нурматова Мақсуда Рӯзибоевна таҳқиқоти 
комилу анҷомёфтаи илмӣ маҳсуб меёбад, ки аз арзишҳои муҳими 
назариявию амалӣ ва навгонии илмӣ бархурдор мсбошад. Аҳамияти 
мавзӯи рисола дар ои зоҳир мешавад, ки дар забоншиносии тоҷик 
воҳидҳои фразеологӣ як дараҷа таҳқиқ шуда бошад, ҳам баъзе паҳлуҳои 
омӯхтанашуда низ дорад. Дар диссертатсияи мазкур вазифаҳои наҳвии 
воҳидҳои фразеологии феълӣ, инчунин ба вазифаи аъзоҳои ҷумла 
омадани воҳидҳои фразсологии феълӣ мавриди таҳлил ва таҳқиқи илмӣ 
қарор дода шудааст.

Хулосаҳои илмии аз рисола бадастомада дар таҳқиқи минбаъдаи 
ҷанбаҳои мукаммал таҳқиқнашудаи масъалаҳои мухталифи 
фразеологияи тоҷик, дар омӯзиш ва таҳлили масъалаҳои баҳсноки ин 
қисмат, алалхусус, воҳидҳои фразеологии феълӣ ва вазифаҳои 
синтаксисии он, таҳаввулот ва ҷараёни инкишофи наҳвии забон, 
таълими фанни забони тоҷикӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумй ва олӣ, 
масъалаҳои омӯзиш, таҳқиқу таълими услубшиносӣ, таҳрири адабӣ, 
назария ва амалияи тарҷума мусоидат менамояд.

Аз натиҷаи таҳқиқоти мазкур ва тавсияҳои он ҳангоми таълифи 
фарҳанги фразсологии забони адабии ҳозираи тоҷикӣ, таҳияи китобу 
дастуру васоити таълимӣ доир ба вазифаҳои наҳвии воҳидҳои 
фразеологй, баргузории курсу ссминарҳои махсус истифода шуда 
метавонад. Инчунин нуктаҳои муҳимтарини он ба китобҳои дарсию 
васоити ёрирасони таълими забони тоҷикӣ ворид гардида, як паҳлуи 
норавшани таълими забоии модариро осон хоҳад кард.

Навгонии илмии диссертатсия дар он зоҳир мешавад, ки бори нахуст 
вазифаи наҳвии воҳидҳои фразеологии феълй ва баъзе вижагиҳои 
маъиоиву сохтории онҳо дар заминаи маводи адабиёти бадсй ва 
матбуоти тоҷик мавриди таҳқиқи монографӣ қарор гирифтааст. Азбаски 
воҳидҳои фразеологӣ, пеш аз ҳама, дар услуби бадей ва жанрҳои 
публисистии бадсӣ фаровоп ба кор бурда мешаванд, ба сифати маводи 
таҳқиқшаванда асарҳои устодони каломи бадси адабиёти суннатӣ ва 
имрӯзаи тоҷик, инчунин матбуоти муосир истифода шудаанд. Гоҳе 
барои риояи мсъёри забони адабӣ ба фарҳанги фразсологии забони 
тоҷикй “Фарҳанги ибораҳои рехта”-и М.Ф.Фозилов [1963-1964] низ 
муроҷиат карда шудааст.



Барои расидан ба мақсади асосӣ муаллиф ба адабиёти соҳаи 
фразеология ва синтаксис такя намудааст. Бунёди илмии таҳқиқотро 
осори илмии забоншиносони маъруфи соҳаи фразеология ва синтаксис, 
аз қабили II. Маъсумӣ [1959], X. Ҷалилов [1969], Т.О. Мақсудов, Ф. Қ. 
Зикриёев, X. Ҷалилов [1976], X,. Маҷидов [1982; 2006; 2007], Б. 
Камолиддииов [1973; 1989; 2005; 2009; 2012], Л. С. Пейсиков [1975], Ю. А. 
Рубинчик 11981 ] ва дигарон ташкил медиҳад.

Таҳқиқоти мазкур натиҷаи ҷустуҷӯ ва заҳмати чандсолаи муҳаққиқ 
маҳсуб меёбад. Мазмуну мундариҷаи диссертатсия дар 3 мақолаи дар 
нашрияҳои тақризшавандаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба қайд гирифташуда ва 18 мақолаи дигар, ки дар 
маҷмӯаҳо ва маҷаллаҳои гуногун нашр шудаанд, инъикос гардидааст.

Баъзе камбудиҳое, низ дар автореферат ба назар мерасанд, ислоҳи он 
бсҳбудии кор мегардад:

1. Баъзе хатогиҳои техникӣ ва аломат ба назар мерасад.
2. Баъзс хатогиҳои имлоӣ низ ба назар мерасанд.

Диссертатсия тибқи талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба расмият дароварда шудааст. Аз 
ҷумла, сарсаҳифа, номгӯйи ихтисораҳо, мундариҷа, муқаддима ва 
бандҳои алоҳидаи он, тавсифи умумии таҳқиқот ва бандҳои алоҳидаи он, 
бобҳо ва зербобҳо, хулоса ва тавсияҳои амалии муаллиф, номгӯйи 
адабиёти истифодашуда, 2 сарчашмаҳои дар новарақ нишондодашуда 
пурра бо риояи талаботи муқарраршуда таҳия шудаанд.

Диссертатсия дар ҷаласаи кафедраи забони тоҷикии МДТ-и 
«Донишгоҳи давлатии Хуҷаид ба номи академик Б. Ғафуров» (қарори 
№5 аз 21.12.2019) ва кафедраи забони муосири тоҷикии ДМТ (қарори № 
15 аз 03.06.2021 ) муҳокима ва ба ҳимоя пешниҳод карда шудааст.

Пажӯҳиши мазкури Нурматова М. Р. аз рӯйхати ихтисораҳо, 
муқаддима, се боб, хулоса ва феҳрасти адабиёт иборат мебошад.

Дар муқаддимаи диссертатсия аҳамияти мавзуи таҳқиқ асоснок карда 
шуда, дараҷаи омӯзиши мавзуъ, робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) 
ва ё мавзуъҳои илмӣ, мақсад ва вазифаҳо, объскт, прсдмст ва фарзияи 
таҳқиқот, асосҳои назариявӣ ва методологии таҳқиқот, навгониҳои илмӣ, 
нуктаҳои асосие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд, аҳамияти 
назариявию амалии таҳқиқот, мутобиқати диссертатсия бо шнпосномаи 
ихтисоси илмӣ, саҳми шахсии муаллиф, тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои 
диссертатсия, рӯйхати интинюрот, сохтор ва ҳаҷми диссертатсия номбар 
гардидааст.



Боби якуми диссертатсия «Воҳидҳои фразеологии феълии забони 
тоҷикӣ ва сохтори семантикию грамматикии онҳо» номгузорӣ шуда, сс 
фаслро дар бар мегирад. Муаллифи рисола дар ин фаслҳо вижагиҳои 
маъноӣ, сохтори грамматикии воҳидҳои фразеологии феълӣ ва таъсири 
тағйирёбии ҷойи ҷузъҳои воҳидҳои фразеологӣ ба вазифаи наҳвии 
онҳоро дар заминаи маводи бойи адабиёти бадеӣ ва матбуоти тоҷик 
баррасӣ менамояд.

Фасли дуюми боби якум «Сохтори грамматикии воҳидҳои 
фразеологии феълӣ» унвон донгга, дар он сохтори грамматикии 
фразеологизмҳои феълӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

Фасли сеюми боби якум «Таъсири тагйирёбии ҷойи ҷузъҳои 
воҳидҳои фразеологӣ ба вазифаи наҳвии онҳо» номгузорӣ гардида, он дар 
атрофи дур шудани ҷузъҳои ВФ дар матни асари бадеӣ ва таъсири ин 
ҳолат ба вазифаи наҳвии онҳо баҳс менамояд.

Боби дуюми диссертатсия «Вазифаҳои наҳвии воҳидҳои 
фразеологии феълй» фарогири ду фаслу ҳафт зерфасл аст. Дар ин қисмати 
кор вазифаи наҳвии таркибҳои фразеологии феълӣ, ибораҳои 
фразеологии феълӣ, вазифаҳои наҳвии онҳо бо шаклҳои тасрифию 
ғайритасрифии фсъл мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст.

Фасли якуми боби дуюм дар бораи “Вазифаҳои наҳвии таркибҳои 
фразеологии феълй” баҳс мекунад. Таҳқиқгарони наҳви забони тоҷикӣ 
дар асару мақолаҳои илмиашон қайд кардаанд, ки воҳидҳои фразеологӣ 
дар колаби таркиб, ибора, ҷумлаи сода ва ҷумлаи мураккаб ифода 
ёфтааст.

Боби сеюми диссертатсия “Вазифаҳои наҳвии ҷумлаҳои 
фразеологӣ” ном дошта, аз се фасл иборат мсбошад. Дар ин қисмати 
кор дар бораи муҳимтарин хусусиятҳои ҷумлаҳои сода ва рехтаи 
фразсологӣ ва вазифаҳои наҳвии онҳо маълумот дода шуда, ба вазифаи 
наҳвии ҷумлаҳои содаи фразеологӣ, вазифаи наҳвии ҷумлаҳои 
мураккаби рехта ва ба вазифаи воҳидҳои туфайлӣ омадани ВФФ 
таваҷҷуҳ гардидааст.

Ҳамин тариқ, диссертатсияи Нурматова Мақсуда Рӯзибоевна дар 
мавзӯи “Вазифаҳои наҳвй ва баъзе вижагиҳои воҳидҳои фразеологии 
феълӣ дар забони адабии муосири тоҷикӣ” барои дарсфти дараҷаи 
илмии помзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.0]-Забони 
тоҷикӣ ба талаботи бандҳои 31-33 Тартиби додани дараҷаи илмӣ, ки бо 
қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021. № 267 
тасдиқ гардидааст, ҷавобгӯ мебошад.



Диссертатсия дар мавзуи “Вазифаҳои наҳвӣ ва баъзе вижагиҳои 
воҳидҳои фразеологии феълӣ дар забони адабии муосири тоҷикӣ” барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ бо шиносномаи 
ихтисоси илмии 10.02.01 Забони тоҷикӣ мувофиқат мекунад.

Диссертатсияи номзадии Нурматова М.Р. дар мавзуи “Вазифаҳои 
наҳвй ва баъзе вижагиҳои воҳидҳои фразеологии феълӣ дар забони 
адабии муосири гоҷикӣ” кори баанҷомрасида буда, сазовори дараҷаи 
илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01-Забони 
гоҷикӣ мебошад.
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