
ТАҚРИЗ 

ба диссертатсияи Нурматова Мақсуда Рӯзибоевна таҳти унвони 

«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

Воҳидҳои фразеологӣ ба таъриху анъана ва урфу одати халқ 
алоқамандии зич доранд. Онҳо дар давраҳои дуру дарози таърихӣ 
ташаккул ёфта, суфтаю рехта шуда то замони мо омада расиданд. Дар 
давоми зиёда аз ҳазор сол мардум бо беҳтарин таъбирҳои халқӣ ва 
суханҳои моломоли маъноҳои рамзӣ анбори пур аз ганҷи таркиби 

луғавии забони тоҷикиро пур карданд. Дар забоншиносии тоҷик 
перомуни воҳидҳои фразеологӣ ва аломату хусусиятҳои он, хусусан оид 
ба нақши онҳо дар адабиёти бадеӣ мақолаю рисолаҳои илмӣ хеле зиёд ба 
назар мерасанд. Аз рӯйи гуфти муҳаққиқ, ҳоло ҳам паҳлуҳои мухталифи 

воҳидҳои фразеологӣ ба таври бояду шояд омӯхта нашудааст. Аз ин рӯ 
унвонҷӯ кӯшидааст, ки доир ба хусусиятҳои муҳимтарини наҳвии 
воҳидҳои фразеологӣ изҳори назар намояд.

Муаллифи рисола ба таҳқиқи вазифаҳои наҳвӣ ва баъзе вижагиҳои 
воҳидҳои фразеологии феълӣ дар забони адабии муосири тоҷикӣ 

пардохтааст. Ба омӯзишу пажӯҳиш қарор додани вазифаҳои наҳвии 
воҳидҳои фразеологии феълӣ беҳтарин иқцом барои шинохтани мавқеъ 
ва дараҷаи истифодаи таъбирҳо дар забони пурғановати мо мебошад. 
Ҳарчанд соли 1976 аз ҷониби муҳаққиқони тоҷик Т.О. Мақсудов, Ф. Қ. 
Зикриёев, X. Ҷалилов таҳқиқоте бо номи «Дар бораи воҳидҳои 
фразеологӣ ва вазифаи синтаксисии онҳо» (ба ёрии студентони 
мактабҳои олӣ) ба табъ расид, диссертатсияи мавриди таҳқиқ кори 
илмиест, ки дар он аввалин маротиба вазифаҳои наҳвии воҳидҳои 
фразеологии феълӣ дар заминаи маводи адабиёти бадеӣ мавриди 

таҳқиқи монографӣ қарор гирифтааст. Дар рисола дар бобати воситаҳои 



грамматикии алоқаи аъзоҳои ҷумла, ки бо воҳидҳои фразеологии феълӣ 

ифода гардидаанд, мулоҳизаҳои нав зикр ёфтаанд, ки то кунун 

таҳқиқгарони воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ ба он таваҷҷуҳ 

накарда буданд.

Сохтори рисола мураккаб нест. Он аз муқаддима, се боб, хулосаву 
феҳристи адабиёт иборат аст. Ҳар як боб вобаста ба мазмуну 

мундариҷаи мавзуъ боз ба зербандҳо тасниф карда шуда, муҳаққиқ 
ҷузъитарин масъалаҳои марбут ба воҳидҳои фразеологии феълиро аз 

назари таҳқиқ гузаронидааст.

,, Дар муқаддима диссертант дар бораи аҳамияти мавзуъ, дараҷаи 

омӯзиши он, сарчашмаҳои таҳқиқот маълумоти муфассал пешкаш 

намуда, доир ба нақши воҳидҳои фразеологӣ дар забони тоҷикӣ ва 

адабиёти бадеӣ бамаврид андешаронӣ кардааст.

Дар боби якуми рисола, ки «Воҳидҳои фразеологии феълии забони 

тоҷикӣ ва сохтори семантикию грамматикии онҳо» ном дорад, муҳаққиқ 
дар атрофи омӯзиши хусусиятҳои семантикии феълӣ, сохтори 
грамматикии воҳидҳои фразеологии феълӣ ва вазифаи наҳвии онҳо дар 
ҷумла сухан рондааст. Муҳаққиқ дар ин қисмати кор ба маънои яклухту 
бутунро ифода кардани фразеологизмҳо ва навъи махсуси маъноро ба 
миён овардани онҳо ишора карда, дар такя ба забоншинос Ҳ. Маҷидов 

вобаста ба характери зоҳиршавӣ онро ба а) сирф мафҳумӣ, б) мафҳумии 
образнок ва в) образнок ҷудо намудааст. Ӯ қайд кардааст, ки воҳидҳои 
фразеологии феълӣ низ аз ин истисно нестанд, махсусан 
фразеологизмҳое, ки ҷузъи асосиашон феъли тасрифшаванда аст. 
Маълум мешавад, ки ин гурӯҳи фразеологизмҳо, асосан, дорои маънои 
мафҳумии образнок мебошанд. Фразеологизмҳои феълӣ бо маънои сирф 

мафҳумӣ камтар дучор меоянд, бо маънои образнок ба назар намерасад. 
Ибораҳои феълии фразеологӣ бо маънои сирф мафҳумӣ ба амалҳо ва 
ҷараёнҳое далолат менамоянд, ки бо феълҳои муқаррарии луғавӣ ҳам 
ифода ёфта метавонанд, аммо тафовути ибораҳои рехтаи феълӣ дар 



ифодаи маънои яклухт мебошад. Муҳаққиқ барои исботи фикр чунин 
далелҳо меоварад: роҳ рафтан - рафтан, аз роҳ бозистодан - бозистодан, 

дуо хондан - хондан (с. 17).

Муҳаққиқ воҳидҳои фразеологии феълиро аз нигоҳи сохташон ба 
се гурӯҳ ҷудо кардааст: 1. Таркибҳои фразеологӣ. 2. Ибораҳои 
фразеологӣ. 3. Ҷумлаҳои фразеологӣ ва перомуни ҳар кадоми ин 

қисматҳо маълумотҳои дурусту саҳеҳ овардааст.

Баъзан дар матни асарҳои бадеӣ ҷузъҳои воҳидҳои фразеологӣ аз 
ҳам дур меафтанд, яъне ҷойи ҷузъҳо тағйир меёбад. Дар фасли сеюми 
боби якум Нурматова М.Р. ба ҳамин масъала таваҷҷуҳ карда, дуруст 
қайд менамояд, ки дар ин ҳолат ҳам воҳидҳои фразеологӣ яклухт як 

вазифаи наҳвиро адо мекунанд. Вобаста ба ин масъала диссертант 
далелҳо овардааст, ки дурусту асосноканд.

Боби дуюми диссертатсия «Вазифаҳои наҳвии воҳидҳои 

фразеологии феълӣ» унвон дорад. Дар ин боб муаллифи рисола 
бамаврид роҷеъ ба вазифаҳои наҳвии таркибҳои фразеологии феълӣ, 
ибораҳои фразеологии феълӣ ва ҷумлаҳои фразеологии феълӣ, аз ҷумла 
бо шаклҳои тасрифӣ ва ғайритасрифии феълҳо, сараъзоҳои ҷумла - 
мубтадо ва хабар маълумоти муфассал додааст. Дуруст қайд кард 
кардааст, ки воҳидҳои фразеологии феълӣ дар вазифаи мубтадо 

бемаҳсул, аммо дар вазифаи хабар ниҳоят сермаҳсул мебошанд.

Маълумотҳо хеле дурусту бамавриданд. Инчунин вазифаҳои 
наҳвии муайянкунанда ва пуркунанда аз назари муҳаққиқ дур 
намондааст. Мисолҳои овардаи муаллифи рисола доир ба ифода шудани 
муайянкунанда, пуркунанда ва ҳол бо ибораҳои фразеологии феълӣ аз 

асарҳои бадеӣ қобили қабуланд. Диссертант аз рӯйи таҳлили маводи 

гирдовардааш ба хулоса меояд, ки як микдор фразеологизмҳои феълӣ 
дар қолаби ибораи масдарӣ, микдори бештари онҳо дар қолаби ибораи 

сифати феълӣ ба вазифаи аъзои гуногуни ҷумла омадаанд.



Боби сеюми рисола «Вазифаҳои наҳвии ҷумлаҳои фразеологӣ» ном 

дорад. Унвонҷӯ дар ин боб ҷумлаҳои фразеологии феълиро ба ду гурӯҳ: 
ҷумлаҳои фразеологии феълии сода ва ҷумлаҳои фразеологии феълии 

мураккаб ҷудо карда, доир ба ҳар кадоми онҳо маълумотҳои дуруст 
пешкаш кардааст. Муаллифи рисола дуруст қайд мекунад, ки ҷумлаҳои 

фразеологӣ мисли калимаҳо маънои лексикӣ-грамматикии худро дар 
матн равшантар зоҳир менамояд ва ягон вазифаи наҳвиро иҷро карда, 
боигарии асосии таркиби луғавии забонро ташкил менамояд. маъноҳое, 
ки аз ҷумлаҳои фразеологӣ бармеоянд, характери коммуникативӣ 
гирифта, дар ҷараёни нутқ бо воҳидҳои фразеологӣ ҳамнишин шуда, 
в^зифаи худро иҷро менамоянд.

Аз мазмуну муҳтавои кор, феҳристи адабиёи илмӣ аён мегардад, ки 
унвонҷӯ аз адабиёти илмӣ пурсамар ва эҷодкорона истифода намудааст. 
Асоси назариявию амалияи диссертатсияи мазкурро сарчашмаҳои 
таърихӣ, хусусан фарҳангҳо, асарҳои илмии забоншиносони рус ва 

хориҷи он, ҳамчунин забоншиносони тоҷик, аз қабили Н. Маъсумӣ, Т.О. 

Мақсудов, Ф. Қ. Зикриёев, X. Ҷалилов, Ҳ. Маҷидов, Б. Камолиддинов, 
Л. С. Пейсиков, Ю. А. Рубинчик ва дигарон ташкил медиҳанд. 
Таҳқиқоти мазкур дар заминаи маводи фаровони таҳлилӣ анҷом ёфтааст. 
Муаллифи рисола вазифаҳои наҳвии воҳидҳои фразеологии феълиро аз 
рӯйи маънову сохтор, таркиб ва ҷиҳатҳои маъноӣ хуб арзёбӣ намудааст, 

ки ин сазовори дастгирист.

Баъд аз таҳлил ва баррасии мавзуъ диссертант мушоҳидаҳояшро 
дар 14 банд натиҷагирӣ кардааст, ки як навъ ҷамъбасти қисматҳои кор 

мебошад ва ҳамагӣ асосноканд.

Мақолаҳои таълифнамудаи Нурматова М.Р. мазмуну мундариҷаи 
диссертатсияро комилан инъикос мекунанд.

Бо вуҷуди он дар рисола баъзе камбудиҳо ба назар мерасанд, ки 
зикри онҳо барои бехдошти сифати кор дар мавриди корҳои минбаъда 

ва чопи рисола аз манфиат холӣ нест:



1. Нуктаҳои асосие, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд, ба таҳрир 

ниёз доранд: 1. Таснифоти семантикию сохтории фразеологизмҳои 
забони тоҷикӣ: воҳидҳои фразеологии номӣ, феълӣ ва зарфӣ баррасӣ 
карда шуд // Баррасӣ кардани таснифоти семантикию сохтории 
фразеологизмҳои збони тоҷикӣ: воҳидҳои фразеологии номӣ, феълӣ ва 

зарфӣ.

2. Дар рисола овардани мисолҳо аз асарҳои тарҷумашуда 
мувофиқи мақсад нест (М. Козимӣ, Теҳрони махуф, с. 19; А.П. Чехов, с. 

26).

3. Дар саҳифаи 19 доир ба сермаъноии воҳидҳои фразеологӣ чунин 

мисол оварда шудааст:

Ба даст овардани дунё ҳунар нест,

Якеро то тавонӣ дил ба даст ор.

Ин ҷо воҳиди фразеологии сермаъно нест.

4. Дар мавриди омонимҳои фразеологӣ байтеро мехонем:

Достонашро ба покӣ хонду рафт,

Як ҷаҳонро як ҷаҳон хандонду рафт (ҷаҳони 1 - мардум, ҷаҳони 2 - 
бисёр). Дар ин мисол сермаъноӣ мушоҳида мешавад, на омоним, чунки 

ҳар ду вожаи «ҷаҳон» бо ҳам умумияти маъноӣ доранд.

5. Вақте ки муҳаққиқ ягон истилоҳро тавзеҳ медиҳад, дар қавсайн 

бояд насаби худро нависад, на номи дигаронро: (феълҳои таркибӣ дар 

назар дошта мешавад - Маъсумӣ) (саҳ. 51).

6. Роҷеъ ба ифода шудани хабар бо воҳидҳои фразеологии зарфӣ 
чунин мисол оварда шудааст: Ё ки аз рафиқонаш ягон камӣ дорам (?), - 
гуфтанаш гапи будагӣ. Ин ҷо «гапи будагӣ» зарф набуда, сифати феълӣ 
аст.



7. Дар рисола дар бораи воҳидҳои фразеологии ташбеҳӣ суханҳои 
хеле зиёде гуфта шуданд, вале дар бораи муҳаққиқи аслии он - Ҳ. 

Дӯстов, ҳатто ҷумлае оварда нашудааст.

Албатта, ин камбудиҳо ислоҳшавандаанд ва қимати илмии 

рисоларо коҳиш дода наметавонанд. Бояд қайд кард, ки диссертатсияи 
Нурматова Мақсуда Рӯзибоевна дар мавзуи «Вазифаҳои наҳвӣ ва баъзе 
вижагиҳои воҳидҳои фразеологии феълӣ дар забони адабии муосири 

тоҷикӣ» ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, унвонҷӯ ба дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01. - забони тоҷикӣ 

сазовор аст.

Муқарриз: //• С-'-' У/ Н. Гадоев-

• доктори илми филология,

профессори кафедраи назария ва

амалияи забоншиносии ДДОТ ба 

номи Садриддин Айни

«Имзои Н.Гадоевро тасдиқ менамоям»

Сардори раёсати кадрҳо ва

корҳои махсуси ДДОТ ба номи С. Айнӣ


