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Тақризи

муассисаи пешбари Институти забон ва адабиети ба номи Рӯдакии

АМИТ ба диссертатсия ва автореферати номзадии Нурматова Мақсуда 

Рӯзибоевна дар мавзуи “Вазифаҳои наҳвӣ ва баъзе вижагиҳои воҳидҳои 

фразеологии феълӣ дар забони муосири тоҷикӣ” барои дарёфти дараҷаи 

илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони 

тоҷикӣ

Ибораҳои фразеологӣ яке аз қисматҳои муҳимми забоншиносӣ буда, 

баёнгари давраҳои дуру дарози таърихӣ ва ташаккулу таҳаввули забон ба 

шумор мераванд. Аз ин ҷиҳат, омӯзиш ва пажуҳиши онҳо яке аз масъалаҳои 

мубрам ва асосии забоншиносӣ мебошад.

Ибораҳои фразеологӣ вобаста ба рушду тараққиёти ҷомеа дар ҳар 

давру замони гуногуни таърихӣ ба вуҷуд меоянд ва дар таҷрибаи беш аз 

ҳазорсолаи ҳаёти фарҳангии мардум, аз ҷумла суннатҳо, расму русум, анъана 

инъикос меёбанд.

Ибораҳои фразеологӣ дар офаридани образҳои бадеӣ, тасвири манзара, 

баҳодиҳӣ ба ҳодисаву воқеаҳои ҳаёт ҳамчун маводи тайёри мавриди 

баҳрабардорӣ қарор мегиранд.

Дар омӯзиш ва пажуҳиши ибораҳои фразеологӣ муҳаққиқони зиёди 

хориҷӣ ва ватанй машғул гардида, хусусиятҳои онҳоро омӯхта, асару 

монографияҳо ва мақолаҳои илмии зиёдеро ба чоп расонидаанд, ки метавон 

номи бархе аз онҳоро зикр кард: Ш. Балли, П. Смит, В. В. Виноградов, Б. А. 

Ларин ва олимони тоҷик дар мисоли Н. Маъсумӣ, Р. Ғ.аффоров, Р. 

Эгамбердиев, Ҳ. Маҷидов, И. Ҳасанов, Р. Саидов, Т. Мақсудов, Н. Назаров, 

Ш. Мирзоев, Ш. Аламшоев, Н. Гадоев ва дигарон дар омӯзиш ва таҳқиқи 

1



ибораҳои фразеологии забони тоҷикӣ, гӯйишҳои он ва забонҳои шарқӣ 

эронӣ, дар мисоли забонҳои помирӣ нақши муҳим доранд.

Диссертатсияи мавриди тақриз аз муқаддима, се боб (ҳар боб иборат аз 

фаслҳо), хулоса, рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат мебошад. Ҳаҷми 

умумии диссертатсия 175 саҳифаи чопи компютериро ташкил медиҳад.

Муқаддимаи диссертатсияро гузориши масъала, зарурати интихобу 

дараҷаи омӯзиши мавзуъ, аҳамияти илмӣ ва назариявии он, методҳои 

таҳлилу таҳқиқи мавзуи интихобшуда, ҳадаф ва вазифаҳои пажуҳиш, 

сарчашмаҳо ва амсоли инҳоро фаро гирифтааст.

Боби аввали диссертатсия “Воҳидҳои фразеологии феълии забони 

тоҷикӣ ва сохтори семантикию грамматикии онҳо” номгузорӣ шуда, 

фарогири се фасл мебошад. Фасли якум “Хусусиятҳои семантикии воҳидҳои 

фразеологии феълӣ” унвон дошта, дар бораи маъноҳои семантикии ибораҳои 

фразеологии феълӣ маълумот дода шуда, дар рафти кор сухани худро аз 

сарчашмаҳои бадеии нависандагони тоҷик бо мисолҳои муносибу мувофиқ 

тақвият бахшидааст.

Фасли дуюм ба “Сохтори грамматикии воҳидҳои фразеологии феълӣ” 

бахшида шудааст, ки ин ҷо асосан муносибати предикативии ҷумла бо 

навъҳои фразеологӣ ва тафовути онҳо, вазифаҳои наҳвии ибораҳои 

фразеологӣ, муайян сохтани вазифаҳои наҳвии ибораҳои фразеологӣ ва 

шаклу маъноҳои грамматикии феълҳои тасрифшавандаву тасрифнашаванда, 

доираи густариш ё маҳдудшавии онҳо, дар воситаҳои ахбори омма пайдо 

намудани вариантҳои дигар, шаклҳои тасдиқиву инкории ВФ ва амсоли инҳо 

бо мисолҳо таҳлил ва баррасӣ шудааст.

Фасли сеюм “Таъсири тағйирёбии ҷойи ҷузъҳои воҳидҳои фразеологӣ 

бо вазифаи наҳвии онҳо” ном дошта, дар ин бахш пеш аз ҳама тафовути 

ифодаи маънои яклухти ба ҳиссаҳо ҷудошаванда, устувории сохту таркиб, 

мушаххас будани ҷойи ҷузъҳо ва тамоюли умумихалқӣ доштани ВФ мавриди 

омӯзиш ва пажуҳиш қарор гирифтааст.
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Боби дуюми диссертатсия “Вазифаҳои наҳвии воҳидҳои фразеологии 

феълӣ” номгузорй шуда, аз ду фасл ва зерфаслҳои гуногун иборат аст. 

Муҳаққиқ дар ин боб дар бораи вазифаҳои наҳвии таркибҳои фразеологӣ бо 

шакли тасрифии феълӣ, ифодаи мубтадо бо ибораҳои рехтаи масдарӣ, 

ифодаи хабари ҷумлаҳои яктаркибаи феълӣ ба ВФФ ва ибораҳои рехтаи 

сифати феълӣ ва масдарӣ, ифода ёфтани навъҳои ҳол ба ВФФ ва амсоли 

инҳоро мавриди таҳлил ва таҳқиқ қарор додааст.

Боби сеюми диссертатсия “”Вазифаҳои наҳвии ҷумлаҳои фразеологӣ” 

буда, аз се зерфасл иборат аст. Дар фасли якум дар бораи андешаи бархе аз 

муҳаққиқони соҳа роҷеъ ба вазифаҳои наҳвии ҷумлаҳои содаи фразеологӣ 

йаълумот ироа гардида, пас ҷумлаҳои содаи фразеологӣ ба риштаи таҳлил 

даромадааст. Дар фасли дуюм вазифаи наҳвии ҷумлаҳои мураккаби рехта ва 

дар фасли сеюм ба вазифаи воҳидҳои туфайлӣ омадани ВФФ бо мисолҳои 

гуногун шарҳу эзоҳ ёфтаанд.

Дар қисмати хулоса мазмуну муҳтавои диссертатсия дар 14 банд 

натиҷагирӣ шудааст.

Ҳамин тавр, ҷанбаи илмӣ ва амаливу назариявии диссертатсия 

мувофиқи матлаб буда, нигорандаи он то ҷойи имкон аз сарчашмаҳои 

муҳимми марбут ба мавзуъро мавриди баррасӣ қарор додааст, ки ин нишонаи 

таҷрибаи хуб ва сатҳи дониши баланд доштани унвонҷӯро нишон медиҳад.

Дастовардҳои муаллифи диссертатсия дар омӯзиш ва пажуҳиши 

минбаъдаи масъалаҳои забоншиносии тоҷик, хосатан ибораҳои фразеологӣ 

нақши пурарзиш ва судманде хоҳад гузошт.

Ҷанбаи илмй ва назариявии диссертатсия ва бандубасти он низ қобили 

қабул буда, мухаққиқи он барои гирдоварии мавод, табақабандӣ ва 

пажуҳиши мавод го ҷойи имкон аз осори донишмандони ватанӣ ва хориҷӣ 
истифода кардааст.

Бо вуҷуди ин, дар баробари дастовардҳои пурарзиш ва комёбиҳои 

муҳимму судманди илмӣ дар масъалаи омӯзиш ва баррасии вазифаҳои наҳвӣ 

ва хусусиятҳои воҳидҳои фразеологии феълӣ баъзе нуктаҳои баҳсталаб, з



камбудиву норасоиҳо ғалатҳои услубиву мантиқӣ, имлоиву техникӣ дар 

диссертатсия роҳ ёфтааст, ки аз чунин бандҳо иборатанд:

1. Муҳаққиқ аз осори баъзе адибони адабиёти классикӣ ва муосир 

шоҳидҳо оварда, ба сарчашмаи дақиқи онҳо ишора намекунад, танҳо 

номи шоир дар дохили қавс дода мешавад, ҳол он ки номи асар, соли 

нашр ва саҳифа хеле муҳим мебошад: саҳифаҳои 19, 20, 23, 24, 25, 32, 

43,44, 53, 54, 55, 138.

2. Дар баъзе аз мавридҳо иқтибос оварда, дар анҷоми он нохунак пушида 

намешавад, ки хонандаро ба роҳгумӣ мебарад. Ба сарчашмаи он низ 

ишора намешавад: саҳ. 51,74.

3. Аз ҷиҳати услуб ва мантиқ баъзе ҷумлаҳо норавшан ба мушоҳида 

мерасанд: саҳ-52 ва 135 сархатҳои аввали саҳифа.

4. Ҷо-ҷо такрорҳои сухан роҳ ёфтааст: саҳ. 54, 111, 146.

5. Дар аввали боби дуюм масъалаҳое баррасӣ гардидаанд, ки ба дараҷаи 

омӯзиш дахл доранд.

6. Дар диссертатсия ва автореферат ғалатҳои имлоӣ ва техникӣ роҳ 

ёфтааст: саҳ. 4, 8, 13, 14, 22, 28, 34, 50, 54, 98, 104, 133, 140, 146, 149.

7. Дар рӯйхати адабиёт:

а) ҷо-ҷо ба риояи алибфо аҳамият дода нашудааст;

б) дар баъзе ҷойҳо хранеология риоя нагардидааст;

в) дар бархе шуморе аз сарчашмаҳо макони чоп (нашриёт) ва саҳифаҳо 

нишон дода нашудааст;

г) дар бархе аз калимаҳои кӯтоҳкардашуда гуногунрангӣ роҳ ёфтааст: 

Автореферат. Дисс. докт. филол. наук 

Афтореф. дис. кан. фил. наук

дисс. на соиск. учен. степ. докт. филолог. наук

Автореф. дис...канд. филол. наук

Автореф. дис. кан. фил. наук

Автореферат. дис. канд. наук 

автореф. дис...канд. филол. наук4



ғ) банди Мақолаҳои газета ба ҷойи газетаи ғайритоҷикӣ рӯзнома 

беҳтар буд; дар ин банд рӯзномаву маҷалла омехта шудааст, аз ин рӯ, 

мақолаҳои рӯзномаву маҷаллаҳо мешуд, мувофики матлаб мебуд.

Дар маҷмуъ, камбудиву норасоиҳо, эродҳои баёнгардида моҳияти илмӣ 

ва дастовардҳову комёбиҳои муҳаққиқи диссертатсияро коста намесозанд, 

ғалатҳову камбудиҳои ҷойдошта ислоҳшаванда буда, боиси сифатан беҳтар 

гардидани ҷанбаҳои илмии кор маҳсуб меёбанд.

Мазмуну мундариҷаи диссертатсия ба фишурдаи он, ки бо ду забон: 

тоҷикӣ ва русӣ таълиф гардидааст, мувофиқат мекунад ва муҳтавои 

диссертатсия бо мақолаҳои ба нашррасонидаи муаллиф, ки дар маҷмуъ 19 

айадро ташкил медиҳанд, пурра инъикос мекунанд.

Диссертатсияи таҳқиқотии Нурматова Мақсуда Рӯзибоевна дар мавзуи 

“Вазифаҳои наҳвй ва баъзе вижагиҳои воҳидҳои фразеологии феълӣ дар 

забони адабии муосири тоҷикӣ” пажуҳиши ба анҷомрасида ба ҳисоб рафта, 

посухгӯ ба талаботи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мебошад ва муаллифи он сазовори соҳиб гардидан ба дараҷаи илмии номзади 

илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ аст.

Тақриз : дар ҷаласаи шуъбаи забони Институти забон ва адабиёти ба 

номи Рӯдакии АМИТ муҳокима гардидааст. Дар ҷаласа 9 нафар иштирок 

доштанд. Натиҷаи овоздиҳӣ: “тарафдор”- 9 нафар, “муқобил” - нест, 

“бетараф” нест, суратҷаласаи № //'/22, аз “1Т” майи соли 202 .

Раиси ҷаласа: 
мудири шуъбаи забони 
Институти забон ва адабиёти 
ба номи Рӯдакии АМИТ, 
номзади илми филология

Ташхисгар:
ходими пешбари илмии шуъбаи 
забони Институтн забон ва 
адабиёти ба номи Рӯдакии АМИ1, 
НОМЗаДИ ИЛМИ фиЛОЛОГИЯ

Мирзоев Сайфиддин

Тӯраев Бурҳониддин5



Котиби ҷаласа:
ходими калони илмии шуъбаи забони 
Институти забон ва адабиёти 
ба номи Рӯдакии АМИТ, 
номзади илми филология

Суроға: 174025 Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 21
Тел: 227-27-52
Сайт: ЬЬ://апг1Л]
Е-таП: &ауГ уа£поЬ@таП.ги
Тел: 919-80-38-20

Имзоҳои С. Мирзоев, Б. Тураев,
Г. Шарифоваро тасдиқ мекунам. 
Сардори шуъбаи кадрҳои Инстиз 
забон ва адабиёти ба номи 
Рӯдакии АМИТ

Шарифова Гулҷаҳон

Ҳилола Нарзиқулова
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