
Тақриз

Ба 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 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. Омӯзиши вазифаҳои наҳвии воҳидҳои 
фразеологӣ саривақтӣ ва муҳим ба ҳисоб меравад.

Дар диссертатсия бори нахуст вазифаи наҳвии воҳидҳои 
фразеологии феълӣ дар заминаи маводи адабиёти бадеӣ мавриди 
таҳқиқи монографӣ, илмӣ қарор гирифтааст.

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

Пажӯҳиши мазкури Нурматова М. Р. аз рӯйхати ихтисораҳо, 
муқаддима, се боб, хулоса ва феҳрасти адабиёт иборат мебошад.

Боби якуми диссертатсия «Воҳидхои фразеологии феълии забони 
гоҷикӣ ва сохгори семантикию грамматикии онҳо» номгузорӣ шуда, 
шомили се фасл аст. Соҳиби рисола дар фасли аввали боби якум 
всжагиҳои маъноии воҳидҳои фразеологии феълиро мавриди назар 
қарор дода, бо мисолҳо андешаҳояшро оид ба ин ҷанбаи масъала ба 
исбот расонидааст.

Дар ибтидо аҳамияту мубрамии мавзӯи таҳқиқ асоснок карда шуда, 
самт ва объекти таҳқиқ, мақсад ва вазифаҳо, дараҷаи омӯзиши мавзӯъ, 
навгонигоҳои илмӣ, аҳамияти илмию амалии таҳқиқ, нуктаҳои асосии ба 
ҳимоя пешниҳодшаванда асоснок карда шуда, роҷеъ ба сарчашмаю 
усулҳои пажӯҳиш маълумот дода шудааст.

Боби дуюми диссертатсия «Вазифаҳои наҳвии воҳидҳои 
фразеологии феълй» фарогири ду фаслу ҳафт зерфасл аст. Дар ин қисмати 
кор вазифаи наҳвии таркибҳои фразеологии феълӣ, ибораҳои 
фразеологии феълӣ, вазифаҳои наҳвии онҳо бо шаклҳои тасрифию 
ғайритасрифии феъл мавриди тахқиқ қарор гирифтааст.

Боби сеюми диссертатсия “Вазифаҳои наҳвии ҷумлаҳои 
фразеологии феълӣ" ном дошта аз се фасл иборат мебошад. Дар ин боб 
дар бораи муҳимтарин хусусиятҳои ҷумлаҳои сода ва рехтаи фразеологӣ ва 
вазифаҳои наҳвии онҳо маълумот дода шудааст. Дар ин қисмати кор ба 



вазифаи хабар омадани ҷумлахои рсхтаи содаю мураккаб қобили таваҷҷуҳ 
аст, знро воҳиди предикативии забон ба вазифаи як аъзои ҷумла омада, бо 
аъзоҳои дигари он муносибати маъноӣ ва грамматикӣ пайдо мекунад.

Дар ҷараёни омӯзиши муносибаҳои грамматикии воҳидҳои 
фразсологии феълӣ маълум гардид, ки дар ҷумлаҳои содаи забони тоҷикӣ 
алокаи мувофиқат на танҳо байни сараъзоҳо (хабар бо мубтадо), балки байни 
аъзоҳои дигари ҷумла ҳам вуҷуд доштааст. Далелҳои овардаи соҳиби рисола 
эътимодноканд.

Зарурат ба боби сеюми рисола аз он сабаб ба миён омад, ки дар 
силсилаи муродфу каринаҳои (вариантҳои) воҳидҳои фразсологӣ дар гуфтору 
навиштори воситаҳои ахбори омма ғалату норасоиҳои зиёд мушоҳида 
мешаванд. Албатта, псш аз муайян намудани вазифаҳои наҳвии воҳидҳои 
фразеологӣ бояд санҷид, ки сохтори наҳвию маъноии онҳо чӣ нуксон дорад. 
Чунин норасоиҳо бештар дар маводи матбуоти тоҷик ба назар мерасанд. Аз 
ҳамин сабаб дар ин боби рисолаи М.Р.Нурмтова қаринаҳои ғалати воҳидҳои 
фразеологӣ аз забони рӯзномаҳо (бештар ҳафтаномаҳои ғайридавлатӣ) оварда 
шудаанд. Хулосаҳои илмии ин фасли рисола барои омӯзандагони забони 
давлатӣ аҳамияти амалӣ доранд.

Мавзӯи таҳқикот ки мураккабтар аст, ба умки он фурӯ рафтани соҳиби 
рисола кори осон набуд. Аз ҳамин сабаб шояд рисола аз норасоиҳо фориг 
набошад.
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