
Такриз 
ба фишурдаи диссертатсияи Нурматова Максуда Рузибоевна дар мавзуи 
«Вазифахои пахви ва баъзе вижагихои вохидхои фразеологии феълй дар 
забони адабии муосири тодикй» барои дарёфти дарадаи илмии номзади 

илмхои филология аз руйи ихтисоси 10.02.01. - Забони тодикй

Феъл нисбат ба дигар хиссахои мустакилмаънои нутк мураккабтар 
буда, аз руйи маъно, сохтор ва хусусиятхои грамматикии худ аз дигар 
хиссахои нутк фарк карда меистад. Вохидхои фразеологии феълй низ яке 
аз мавзуъхои бисер мухим ва мубрами илми забоншиосй буда, дойр ба 
пахлухои мухталифи ин масъала аз дониби забоншиносони ватаниву 
хоридй то имруз макола, монография ва асархои илмй навишта шудааст. 
Аммо масъалае, ки муаллифи диссертатсия дар кори илмии хеш мавриди 
тахлилу баррасй карор додааст, мубрам буда, дар забоншиносии годик 
кушодани укдахои ин масъала ба фоидаи кор аст.

Диссератсия «Вазифахои нахвй ва баъзе вижагихои вохидхои 
фразеологии феълй дар забони адабии муосири тодикй» унвон дошта, аз 
руйхати ихтисорахо, мудаддима, се боб (хар як боб иборат аз фаслхо), 
хулоса ва руйхати адабиёт иборат аст.

Мубрамияти мавзуъ дар он зохир мегардад, ки ВФ аз лихози 
сохтори нахвй мавриди баррасй карор гирифта, дар он вазифахои 
нахвии ВФФ тахкик; карда шудааст. Масъалаи дигаре, ки ба назари 
муаллиф хеле мухим, вале бахснок менамояд, вазифахои нахвии он ВФ-е 
мебошад, ки худ сохтори думлаи сода ё мураккаб дошта, ба вазифаи 
хабар ё аъзои дигари думла омадаанд.

Максади асосии тахкиди мазкур муайян намудани мавдеи вохидхои 
фразеологй дар сохтори нахвии забони тодикй ба хисоб меравад.

Навигарии рисола дар ин аст, ки бори нахуст вазифаи нахвии 
вохидхои фразеологии феълй дар заминай маводи адабиёти бадей 
мавриди тахкиди монографй, илмй дарор гирифтааст. Дар рисола дар 
бобати воситахои грамматикии алодаи аъзохои думла, ки бо вохидхои 
фразеологии феълй ифода гардидаанд, мулохизахои нав зикр ёфтаанд, то 
кунун аз назари тахкидгарони вохидхои фразеологии забони тодикй дур 
мондаанд.

Боби якуми рисола «Вохидхои фразеологии феълии забони тодикй 
ва сохтори семантикию грамматикии онхо» ном дошта, муаллиф 
хангоми баррасии ин боб бо нишон додани сарчашмахои илмй, далелхои 
муътамаду боварибахш ва мисолхои ба мавзуи тахкидшаванда муносиб 
дойр ба хусусиятхои семантикии вохидхои фразеологии феълй, сохтори 
грамматикии вохидхои фразеологии феълй ва таъсири тагйирёбии дойи 
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дузъхои вохидхои фразеологи ва вазифаи нахвии онхо маълумоти муфид 
додааст.

Боби дуюми рисола «Вазифахои нахвии вохидхои фразеологи 

феълй» ном дошла, дар ин кисмати кор вазифаи нахвии таркибхои 

фразеологии феълй, иборахои фразеологии феълй, вазифахои нахвии 
ВФФ бо шаклхои тасрифии феъл, вазифахои нахвии ВФФ бо шаклхои 
тасрифнашавандаи феъл, ифодаи мубтадо бо ибораи рехтаи масдарй, 
ифодаи хабари думлахои содаи яктаркибаи феълй бо ВФФ, ифодаи 

муайянкунанда бо ВФФ, ифодаи пуркунанда бо иборахои рехтаи 

масдарй, бо ВФФ ифода ёфтани навъхои хол, вазифаи нахвии думлахои 

содаи фразеологй, думлахои фразеологии феълй ва думлахои мураккаби 

рехта мавриди тахкик, царор дода шудааст.
Боби сеюми диссертатсия «Вазифахои нахвии думлахои 

фразеологй» унвон дошла, аз се зерфасл иборат аст. Дар ин зерфаслхо 
вазифаи нахвии думлахои содаи фразеологй, вазифаи нахвии думлахои 
мураккаби рехта ва ба вазифаи вохидхои туфайлй омадани ВФФ ба 
риштаи тахкик, каши да шудааст.

Дар ин хисмати кор диссертант думлахои фразеологиро тахлилу 
баррасй намуда, вазифахои нахвии ин гуна думлахоро бо иборахои 
рехтаи фразеологй як хел дониста, бо овардани мисолхои зиёд аз 
эдодиёти нависандаи мумтоз - устод С. Айнй ахидаашро тасдих 
кардааст. Чунончи: «Думлахои содаи фразеологй хам ба мисли иборахои 
рехтаи фразеологй аз дихати сохли нахвй, тарзи алохаи аъзои думла ва 
воситахои грамматикии ифодаи он, дойи аъзои думла дар сохтори 
думлахои сода як хел аст: Одина харчанд мунтазир шуд, хед нест, ки ин 
дуои дурудароз тамом шавад, охир, дасти худро ба ру кашида: “Хайру 
хуш, то дидан саломат бошед!”—гуён аз дар баромад, аммо танхо Одина 
аз дар набаромад, балки хамрохи он, гуё ки чрн аз тани фарсудяи 
Бибиоиша низ баромад [С.Айнй, Куллиёт, д. 1, с.253].

Дар ин мисол дар думлахои “Одина аз дар баромад (набаромад)” ва 
аз танп фарсудаи Бибиоиша баромад” дар муносибати маънои 
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грамматикии сараъзои думладо тафовути надвй дида намешавад: 
Одина... баромад - уон... баромад. Дар дар ду думла дам хабардои феълии 
“баромад” дар шакли замени гузаштаи наздики сигаи хабарй, шахси 
сеюми шумораи тандо ифода ёфта, ба мубтадодои “Одина” ва ”дон” 
мувофидати пурра кардааст [Автор., с. 19].

Хулосаи кори илмй дамъбасти тамоми бобдои рисола мадсуб ёфта, 
муаллиф дар 14 банд фикрдояшро дамъбаст намудааст.

Ба дамин тарид, метавон хулоса дард, ки муаллифи фишурдаи 
рисола дар иншо намудани кор ба тамоми мадсаду дадафдои дар пеш 
гузоштааш бо сарбаландй расидааст.

Дар фишурдаи рисола дар баробари мувафаддиятдои зиёде баъзе 
дамбудидо ба назар расиданд:

. 1. Дар фишурдаи рисола баъзе калима ва думладои тадрирталаб ба 
чашм расиданд [с. 7, 8, 10, 11, 13].

2. Фишурдаи рисола аз галатдои имлой, аломатгузорй, услубй орй
нест [с. 7, 8, 9, 10, 19, 23 ].

Бояд дайд намуд, ки камбудидои дойдошта димату арзиши илмии 
фишурдаи рисоларо намекодонанд.

Фишурдаи рисолаи Нурматова Мадсуда Рузибоевна дори илмии 
баандомрасида буда, диссертант дадафдои дар наздаш гузоштаро пурра 
ан дом додааст.

Хулоса, фишурдаи диссертатсияи Нурматова Мадсуда Рузибоевна 
ба талаботи КО А назди Президенти Чумдурии Тодикистон комилан 
давобгу буда, муаллифи он барои дарёфти дарадаи илмии номзади 
илмдои филология аз руйи ихтисои 10.02.01. - Забони тодикй сазовор 
мебошад.
Номзади илмдои филология, муаллими
калони кафедраи забони то дикии у'
Донишгоди славянин Россия ва Тодикистон Амлоев Аминдон
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