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ба диссертатсияи Нурматова Мақсуда Рӯзибоевна “Вазифаҳои наҳвӣ 
ва баъзе вижагиҳои воҳидҳои фразеологии феълӣ дар забони адабии 
муосири тоҷикӣ” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ. - Душанбе: ДМТ, 

2022.-175 саҳ.

Диссертатсияи Нурматова Мақсуда Рӯзибоевна “Вазифаҳои 
паҳвӣ ва баъзе вижагиҳои воҳидҳои фразеологии феълӣ дар забони 
адабии муосири тоҷикӣ”, ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ таҳия 
гардида, ба мавзӯи доғи забонпшиосии тоҷик оид аст.

Рисола дар асоси нақшаи дурнамои кафедраи забони тоҷикии 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 
таҳти роҳбарии доктори илмҳои филологӣ, профессори шодравои Б. 
Камолиддинов ва бо мушовирии доктори илмҳои филология, 

профессор Мирзоева М.М. тибқи талаботи КОА Ҷумҳурии 
Тоҷикистон омода гардидааст.

Дар забоншиносии тоҷик пажӯҳиши масоили мухталифи забони 
адабии муосири тоҷик, бавежа ҷанбаҳои услубиву бадеии он доимо 
ҷолиб ва зарурӣ маҳсуб меёбад. Аз ин ҷост, ки омӯзиши вазифаҳои 
наҳвии воҳидҳои фразеологй саривақтӣ ва муҳим ба ҳисоб меравад. 
Таҳқиқоти мазкур ба вазифаи наҳвии воҳидҳои фразеологии феълӣ дар 

забони адабии тоҷикӣ бахшида шудааст.

Пажӯҳиши мазкури Нурматова М. Р. аз рӯйхати ихтисораҳо, 

муқаддима, се боб, хулоса, феҳрасти адабиёт таркиб ёфта, дар ҳаҷми 175 
саҳифаи чопи компютерй ба анҷом расидааст.

Дар ибтидо аҳамияту мубрамии мавзуи таҳқиқ асоснок карда шуда, 

самт ва объекти таҳқиқ, мақсад ва вазифаҳо, дараҷаи омӯзиши мавзӯъ, 

навгониҳои илмӣ, аҳамияти илмию амалии таҳқиқ, нуктаҳои асосии ба 
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ҳимоя пешниҳодшаванда асоснок карда шуда, роҷеъ ба сарчашмаю 

усулҳои пажӯҳиш маълумот дода шудааст.

Нахустбоби диссертатсия «Воҳидҳои фразеологии феълии забони 

тоҷикӣ ва сохтори семантикию грамматикии онҳо» номгузорӣ шуда, 
шомили се фасл аст. Соҳиби рисола дар фасли аввали боби якум 
вежагиҳои маъноии воҳидҳои фразеологии феълиро мавриди назар 
қарор дода, бо мисолҳо андешаҳояшро оид ба ин ҷанбаи масъала ба 
исбот расонидааст.

Дар фасли сонӣ воҳидҳои фразеологии феълӣ аз лиҳози сохтори 
грамматикӣ ба таҳлил гирифта шудааст. Муҳаққиқ қайд мекунад, ки 
воҳидҳои фразеологӣ аз лиҳози муносибаташон ба ҳиссаҳои нутқ аз 
дигар воҳидҳои грамматикӣ бо муносибати ғайриаслиашон фарқ 
мекунанд. Калимаҳои маънодор ва таркибҳо дар ҷумла ба вазифаи 
хабар омада, муносибати предикативӣ зоҳир намуда, амал, ҳолат ва ё 
аломати дар калима ё таркиб ифодаёфтаро ба воқеъшавии амалу ҳолат 
ва аломат бо тасдиқ ё инкорӣ далолат мекунад. Ҳамин маънои 

грамматикӣ дар ҷумла зимни категорияҳои сиға, модалият, замон ва 

шакли феълҳои тасрифии ба вазифаи хабаромада ифода мегардад.

Фасли сеюми боби аввал «Таъсири гағйирёбии ҷойи ҷузъҳои 

воҳидҳои фразеологӣ ба вазифаи наҳвии онҳо» унвон гирифта, дар он 
роҷеъ ба дур шудани маъноии ҷузъҳои ВФ дар матни асари бадеӣ ва 
таъсири ин ҳолат ба вазифаи наҳвии онҳо баҳс меравад. Ифодаи маънои 
яклухти ба ҳиссаҳо ҷудонашаванда, устувории сохту таркиб, муайяну 
устувории ҷойи. ҷузъҳо ва тамоюли умумихалқӣ доштани 

фразеологизмҳо аз аломатҳои асосии онҳо ба ҳисоб меравад. Бинобар ин 
тағйири ҷойи ҷузъҳои воҳидҳои фразеологӣ ба нуқсон пайдо кардани 

қолаби солими онҳо ва ё аз байн рафтани онҳо ҳамчун воҳиди таркибии 
системаи забон мегардад.

Боби дуюми диссертатсия «Вазифаҳои наҳвии воҳидҳои фразеологии 

феълӣ» фарогири ду фаслу ҳафт зерфасл аст. Дар ин қисмати кор вазифаи 
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наҳвии таркибҳои фразеологии феълӣ, ибораҳои фразеологии феълӣ, 
вазифаҳои наҳвии онҳо бо шаклҳои тасрифию ғайритасрифии феъл, 
ифодаи мубтадо бо ибораи рехтаи масдарӣ, ифодаи аъзоҳои ҷумлаҳои 
сода вазифаи ҷумлаҳои содаи фразеологӣ мавриди таҳқиқ қарор 
гирифтааст.

Унвонҷӯ бо мисолҳо нишон додааст, ки воҳидҳои фразеологӣ, сарфи 
назар аз семантика ва сохтор ба вазифаи ҳамаи аъзоҳои ҷумла ва ба 
андозаи гуногун омада метавонанд, вале бештар ба вазифаи хабари 
феълӣ меоянд.

Маълум аст, ки воҳидҳои фразеологӣ дар қолаби ҷумлаҳои содаву 
мураккаб низ ташаккул ёфта, вазифаи муайяни наҳвиро яклухт адо 
мекунанд. Онҳо шаклан ба воҳидҳои озоди наҳвӣ монанд бошанд ҳам, 
мазмунан фарқ мекунанд, алоқаҳои грамматикии байни ҷузъҳояшон 

халал дида, ифодаи маънои бутун зоҳир мегардад. Баъзе ҷумлаҳои 

содаи хабарӣ, саволӣ, амрӣ ва хитобиро овардааст, ки таркибан кӯтоҳ ва 
рехта буда, мазмунан хам аз навъҳои муқаррарии воҳидҳои иртиботии 

ҷумлаҳои сода фарқ мекунанд. Чунин ҷумлаҳои рехтаро аз лиҳози 

хусусияти иртиботӣ ба хелҳои хабарӣ, амрӣ, саволӣ ва хитобӣ ҷудо 

кардааст, ки вазифаи аъзоҳои гуногуни ҷумларо иҷро кардаанд.

Боби сеюми диссертатсия “Вазифаҳои наҳвии ҷумлаҳои фразеологй" 

ном дошта аз се фасл иборат мебошад. Дар ин боб муҳимтарин 

хусусиятҳои ҷумлаҳои фразеологии феълӣ баррасӣ гардидааст.
Унвонҷӯ дар хулосаи кораш ба натиҷае мерасад, ки Воҳидҳои 

фразеологӣ як ҳиссаи пурғановати хазинаи луғавии забони тоҷикиро 

ташкил намуда, дар ҳамаи услубҳои баён ба кор бурда мешаванд. Агар 
дар услубҳои коргузории расмӣ ва илмӣ чун калимаю истилоҳоти 

муқаррарии забон ба кор бурда шаванд, вале дар услуби бадеӣ, 

публисистӣ-бадеӣ ва бахусус дар услуби муошират ё гуфтугӯйи озод чун 

унсури пуробуранги забон барои муассир ифода намудани фикр нақши 
муҳим доранд. Воҳидҳои фразеологии феълӣ ҳам дар шакли таркиб, чӣ 
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дар шакли ибора,чӣ дар шакли ҷумлаҳои сода ва мураккаб ягон вазифаи 

наҳвии забони адабии тоҷикро иҷро менамоянд”.

Дар интиҳои диссертатсия феҳрасти 20 мақолаи ба мавзуи таҳқиқ 

вобастаи муаллиф ҷой дода шудааст, ки мӯҳтавои асосии корро инъикос 

мекунанд.
Умуман, диссертатсияи мавриди тақриз кори ба анҷомрасида буда, 

ба дараҷаи зарурӣ таълиф гардидааст, вале бо вуҷуди дастовардҳо аз 

баъзе ноқисиҳо орӣ нест:
1. Дар муқаддимаи диссертатсия ҷойи баъзе бандҳо иваз шудаанд.

2. Забони рисола бад нест, вале ҷумлаҳои таҳрирталаб низ ба назар 

расиданд.
3. Таҳлили баъзе мисолҳо муътамад нестанд(с. 15, 19, 24 ва ғ.).
4. Ғалатҳои имлоию китобатӣ ва техникӣ роҳ ёфтаанд ( с. 5, 12, 16, 

20,23 27 ва ғ.).
Бояд қайд кард, ки норасоиҳои мазкур арзиши илмии диссертатсияро 

кам намекунанд ва рисола ба дараҷаи зарурӣ таҳия гашта, ҷавобгӯи 
талаботи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, муаллифи 

он сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи 

ихтисоси 10.02.01 — Забони тоҷикӣ мебошад.

Суроғаи муқарриз: ;/
735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
вилояти Суғд, ш. Хуҷанд, маҳаллаи 17, бинои 1

Муқарриз: 
Профессори 
кафедраи забони 
тоҷикии Донишгоҳи 
давлатии ҳуқуқ, бизнес ва {А/ӯ
сиёсати Тоҷикистон /|

Имзои Шокиров Т.С.- ро V
тасдиқ менамоям. 
Сардори Раёсати кадрҳо ва корҳои 
махсуси ДДҲБСТ

Шоқиров Туғрал 
Сқроҷович
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^^А^Мйрйочоев Исматулло 
Ҳабибуллоевич
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