
Тақриз

ба кори диссертатсионии Нурматова Мақсуда Рӯзибоевна дар мавзӯи 
“Вазифаҳои наҳвӣ ва баъзе вижагиҳои воҳидҳои фразеологии феълӣ дар 
забони адабии муосири тоҷикӣ” барои дарёфги дараҷаи илмии номзади 
илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01-Забони тоҷикй

Диссертатсияи номзадии Нурматова Мақсуда Рӯзибоевна таҳқиқоти 
комилу анҷомёфтаи илмӣ маҳсуб меёбад, ки аз арзишҳои муҳими 
назариявию амалӣ ва навгонии илмӣ бархурдор мебошад. Аҳамияти 
мавзӯи рисола дар он 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 фразеологии феълӣ мавриди таҳлил ва таҳқиқи илмӣ 
қарор дода шудааст.

Дар диссертатсия бори нахуст вазифаи наҳвии воҳидҳои 
фразеологии феълӣ дар заминаи маводи адабиёти бадеӣ мавриди 
таҳқиқи монографӣ, илмӣ қарор гирифтааст. Дар рисола дар бобати 
воситаҳои грамматикии алоқаи аъзоҳои ҷумла, ки бо воҳидҳои 
фразеологии феълӣ ифода гардидаанд, мулоҳизаҳои нав зикр ёфтаанд, то 
кунун аз назари таҳқиқгарони воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ дур 
мондаанд.

Хулосаҳои илмии ба дастомада дар таҳқиқи минбаъдаи ҷанбаъҳои 
мукаммал омӯхтанашудаи масъалаҳои марбут бо воҳидҳои фразеологии 
забони тоҷикӣ, дар омӯзиш ва таҳлили минбаъдаи масъалаҳои баҳсноки 
воҳидҳои фразеологӣ, алалхусус, воҳидҳои фразеологии феълӣ ва 
вазифаҳои синтаксисии он, таҳаввулот ва ҷараёни инкишофи минбаъдаи 
паҳвии забон, таълими фанни забони тоҷикӣ дар макотиби миёна ва олӣ, 
масъалаҳои омӯзиш, таҳқиқу таълими услубшиносӣ ва таҳрири адабӣ 
мусоидат менамоад.

Натиҷаи таҳқиқоти мазкур ва тавсияҳои он дар таълифи фарҳанги 
воҳидҳои фразеологии забони адабии ҳозираи тоҷикӣ, ҳамчунин дар 
таҳияи китобу дастуру васоити таълимӣ доир ба вазифаҳои наҳвии 
воҳидҳои фраҷеологӣ, гузаронидани курсу семинарҳои махсус истифода 
шуда метавоиад. Инчунин нуктаҳои муҳимтарини он ба китобҳои 
дарсию васоити ёрирасони таълими забони тоҷикӣ ворид гардида, як 
мушкили таълими забони модариро осон хоҳад кард.

Бунёди илмии таҳқиқотро осори илмии забоншиносони маъруфи 
соҳаи фразеология ва синтаксис, аз қабили Н. Маъсумӣ, Ҳ. Ҷалилов, Т. 
Мақсудов, Ф. Зириёев, X. Ҷалилов, Ҳ. Мачидов, Б. Камолиддинов, Л. С. 
Нейсиков , Ю. А. Рубинчик ва дигарон ташкил медиҳад.

Азбаски воҳидҳои фразеологӣ, пеш аз ҳама, дар услуби бадеӣ ва 
жанрҳои публисистии бадеӣ фаровон ба кор бурда мешаванд, ба сифати 
маводи таҳқиқшаванда асарҳои устодони каломи бадеи адабиёти 
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суннатӣ ва имрӯзаи тоҷик, инчунин матбуоти муосир истифода шудаанд. 
Гоҳе барои риояи меъёри забони адабӣ ба фарҳанги фразеологии забони 
тоҷикӣ “Фарҳанги ибораҳои рехта”-и М.Ф.Фозилов низ муроҷиат карда 
шудааст.

Нуктаҳои асосие, ки дар диссертатсия нишон дода шудааст:
1. Таснифоти семантикию сохтории фразеологизмҳои забони 

тоҷикӣ: воҳидҳои фразеологии номӣ, феълӣ ва зарфӣ;
2. Сохтори наҳвии ВФФ ва дараҷаи омӯхта шудани он дар 

забоншиносии тоҷик;
3. Вазифаҳои наҳвии воҳидҳои фразеологии феълии забони тоҷикӣ. 

ВФ аз нигоҳи сохтор ба таркиб, ибора ва ҷумла;
4. Ибораҳои феълии фразеологӣ вобаста ба шаклҳои тасрифӣ ва 

гайритасрифии феъл вазифаи наҳвии онҳо;
5. Вазифаҳои наҳвии воҳидҳои фразеологии феълӣ, ки дар колаби 

ҷумлаҳои сода, мураккаби пайваст ва тобеъ ифода ёфтаанд;
Мазмуни асосии диссертатсия дар суханрониҳо ва маърӯзаҳои дар 

конференсияҳои сатҳи донишгоҳӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ 
хондашуда, ҳамчунин дар мақолаҳои таълифнамудаи муаллиф, ки дар 
маҷаллаҳо ва маҷмӯаҳои мухталифи илмӣ ба табъ расидаанд, инъикос 
гардидааст.

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 15 мақолаи дигар, ки дар 
маҷмӯаҳо ва маҷаллаҳои гуногун нашр шудаанд, инъикос гардидааст.

Диссертатсия дар ҷаласаи кафедраи забони тоҷикии МДТ-и 
“Доиишгоҳи давлатии Хуҷанд 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.

Диссертатсия аз рӯйхати ихтисораҳо, муқаддима, се боб (ҳар боб 
иборат аз фаслҳо), хулоса, феҳрасти адабиёт иборат аст.

Дар муқаддимаи диссертатсия аҳамияти мавзӯи таҳқиқ асоснок карда 
шуда, предмет ва объекти таҳқиқ, мақсад ва вазифаҳо, дараҷаи омӯзиши 
мавзӯъ, навгонигоҳои илмӣ, аҳамияти илмию амалии таҳқиқ, нуктаҳои 
асосие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд, номбар гардида, дар бораи 
сарчашмаю методи асосии таҳқиқ маълумот оварда шудааст.

Боби якум “Воҳидҳои фразеологии феълии забони тоҷикӣ ва 
сохтори семантикию грамматикии онҳо” унвон дошта, аз се фасл иборат 
мебошад:
1. Хусусиятҳои семантикии воҳидҳои фразеологии феълй;
2. Сохтори грамматикии воҳидҳои фразеологии феълӣ;
З. Таъсири тағйирёбии ҷойи ҷузъҳои воҳидҳои фразеологӣ ба вазифаи 
наҳвии онҳо.

Боби дуюми диссертатсия «Вазифаҳои наҳвии воҳидҳои фразеологӣ 
феълй» унвон дошта, аз ду фаслу ҳафт зерфасл иборат мебошад. Дар ин 
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қисмати кор вазифаи наҳвии таркибҳои фразеологии феълӣ, ибораҳои 
фразеологии феълӣ, вазифаҳои наҳвии ВФФ бо шаклҳои тасрифии феъл, 
вазифаҳои наҳвии ВФФ бо шаклҳои тасрифнашавандаи феъл, ифодаи 
мубтадо бо ибораи рехтаи масдарӣ, ифодаи хабари ҷумлаҳои содаи 
яктаркибаи феълӣ бо ВФФ, ифодаи муайянкунанда бо ВФФ, ифодаи 
пуркунанда бо ибораҳои рехтаи масдарӣ, бо ВФФ ифода ёфтани навъҳои 
ҳол нишон дода шудааст.

Боби сеюми диссертатсия “Вазифаҳои наҳвии ҷумлаҳои 
фразеологй" ном дошта аз се фасл иборат мебошад.

Дар ин қисмати кор вазифаи наҳвии ҷумлаҳои содаи фразеологӣ, 
ҷумлаҳои мураккаби фразеологии феълӣ ва ҷумлаҳои мураккаби рехта 
мавриди таҳқиқ қарор мегирад.

Таҳқиқи воҳидҳои фразеологии феълӣ ва вазифаҳои наҳвии онҳо 
дорои аҳамияти муҳими ҳам назариявӣ ва ҳам амалӣ мебошанд. Дар 
шароити ҳозираи инкишофи забони тоҷикӣ дақиқ муайян намудани 
вазифаҳои наҳвии воҳидҳои фразеологии феълӣ, махсусан дар риштаи 
фарҳанги сухани воло, бе таҳқиқи ҳамаҷонибаи вазифаҳои наҳвии 
воҳидҳои фразеологии феълӣ, дараҷаи омӯзиши он, муродифот ва 
вариантнокӣ ва истифодаи онҳо аз имкон берун аст.

Хулоса, ВФФ як маънои яклухти ба ҳам наздикро ифода 
мекунанд, аммо аз нигоҳи доираи истеъмол, дараҷаи истеъмол, обуранги 
ҳиссӣ, услубӣ, замон ва маҳал тафовут доранд. Вазифаи наҳвии онҳо 
вобаста ба мавқеи ҷойгиршавӣ ва шакли ифода муқаррар мегардад.

ВФФ дорои семантикаи махсус мебошанд, ки ба маъноҳои 
фразеологии сирф мафҳумӣ, мафҳумии образнок ва образнок ҷудо 
мекунанд. Агар як қисм ВФ дорои маънои мафхумӣ бошад, қисми 
бештари онҳо як дараҷа образнокӣ низ зоҳир менамоянд. Дар як гурӯҳи 
ВФ мафҳум вуҷуд надорад, онҳо дорои танҳо образ мебошанд. Дар ВФФ 
асосан маънои мафҳумии образнок ифода ёфтааст, маънои мафҳумӣ 
камтар, образнок умуман мушоҳида намешавад. Агар дар калима 
маънои мафҳумӣ асосй бошад, дар ВФ вазни маънои эҳсосотӣ зиёд аст.

Масъалаҳои асосии дар диссертатсия таҳқиқшаванда аз ҷониби 
роҳбари илмӣ тарҳрезӣ шуда, муаллифи он дар мисоли маводи адабиёти 
бадеӣ вазифаи наҳвии ВФФ-ро дар забони адабии ҳозираи тоҷик 
баррасӣ намудааст. Дар диссертатсия ва мақолаҳои нашрнамудаи 
муаллиф натиҷаи асосии таҳқиқ инъикос ёфтаанд.

Ҳамин тариқ, диссертатсияи Нурматова Мақсуда Рӯзибоевна дар 
мавзӯи “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 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.

Диссертатсияи номзадии Нурматова М.Р. дар мавзӯи “Вазифаҳои 
наҳвӣ ва баъзе вижагиҳои воҳидҳои фразеологии феълӣ дар забони 
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адабии муосири тоҷикӣ” кори баанҷомрасида буда, сазовори дараҷаи 
илмии номзади илмҳои филологй аз рӯи ихтисоси 10.02.01-Забони 
тоҷикӣ мебошад.

Аз ин лиҳоз, рисолаи номзадии Нурматова Мақсуда Рӯзибоевна 
дар мавзӯи “Вазифаҳои наҳвӣ ва баъзе вижагиҳои воҳидҳои фразеологии 
феълӣ дар забони адабии муосири тоҷикӣ” барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.02.01-Забони тоҷикӣ, 
барои ҳимоя ба Шӯрои диссертатсионии 6В.КОА-021 назди Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад.

Муқарриз:

Номзади илмҳои филологӣ, * 
дотсенти кафедраи забони тоҷикии

Муассисаи давлатии таълимии

“Донишгоҳи давлатии Хуҷанд г Ӯзбеков Салоҳиддин

ба номи Бобоҷон Ғафуров” -• / Вайдуллоевич

Имзои Ӯзбеков С.В.-ро 

тасдиқ менамоям:

Наврӯзов Эҳсон Маъмурович

Суроғаи муқарриз:

735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон,

шаҳри Хуҷанд, гузаргоҳиМавлонбеков 1.


