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ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН
Диссертатсияи Нурматова Мақсуда Рӯзибоевна зери унвони «Вазифаҳои 

наҳвӣ ва баъзе вижагиҳои воҳидҳои фразеологии феълӣ дар забони адабии 
тоҷикӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯи 

ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ дар кафедраи забони тоҷикии Муассисаи 

давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик 
Бобоҷон Ғафуров” ба анҷом расидааст.

Нурматова Мақсуда Рӯзибоевна соли 1994 факултети филологияи 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуровро бо 

ихтисоси омӯзгори забон ва адабиёти тоҷик бо дипломи аъло хатм 
намудааст. Соли 1994 ба сифати омӯзгори мактаби миёнаи рақами 13-уми 

ноҳияи Ашт ба фаъолият оғоз намудааст. Аз соли 2015-ум то ҳол ба ҳайси 
муаллими калони кафедраи забони давлатӣ ва забонҳои хориҷии 

Донишкадаи кӯҳию металлургии Тоҷикистон фаъолият дорад.

Мавсуф 22-юми июни соли 2016 ба ҳайси унвонҷӯ ба Донишгоҳи 
давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров қабул ва мавзӯи 
рисолаи номзадиаш дар Шӯрои олимони донишгоҳ аз 22.06.2016, №3 тасдиқ 
гардидааст.

Роҳбари илмиашон дар ибтидо доктори илмҳои филологӣ, профессор 
Баҳриддин Камолиддинов буда, сипас бо сабаби фавт доктори илмҳои филологӣ, 
проффесор Мирзоева М.М. ба сифати мушовири илмӣ таъйин гардиданд.

Аз муҳокимаи диссертатсия дар ҷаласаи муштараки кафедраи забони 
адабии муосири тоҷикии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон чунин хулоса 
карда шуд:
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Рисолаи номзадии Нурматова Мақсуда Рӯзибоевна таҳқиқоти комилу 
анҷомёфтаи илмӣ маҳсуб меёбад, ки аз арзишҳои муҳимми назариявию амалӣ 

ва навгонии илмӣ бархурдор мебошад. Аҳамияти мавзӯи рисола дар он зоҳир 
мешавад, ки дар забоншиносии тоҷик воҳидҳои фразеологӣ як дараҷа таҳқиқ 

шуда бошанд ҳам, баъзе паҳлуҳои омӯхтанашудаи онҳо ҳоло ҳам мавҷуданд. 
Дар диссертатсияи мазкур вазифаҳои наҳвии воҳидҳои фразеологии феълӣ ва 

баъзе вижагиҳои онҳо мавриди таҳлил қарор гирифта, инчунин ба вазифаи 
аъзоҳои ҷумла омадани воҳидҳои фразеологии феълӣ низ баррасӣ шудааст. 
Аз ҷониби диссертант вазифаҳои наҳвии воҳидҳои фразеологии феълӣ ва ба 
вазифаи аъзоҳои ҷумла омадани воҳидҳои фразеологӣ муайяну мукаррар 
шудаанд.

Асосҳои назариявии таҳқиқро осори илмию назариявии муҳаққиқони 

хориҷиву ватанӣ Ш.Балли, Ю.А.Рубинчик, В.В.Виноградов, Н.М.Шанский, 
А.А. Реформатский, В.А.Ларин, А.И. Смирнитский, Л.Шерба, Н.Маъсумӣ, 

Ш.Ниёзӣ, Д.Т.Тоҷиев, М.Фозилов, Ш.Рустамов, Б.Камолиддинов, 
Ҳ.Маҷидов, Ф.Зикриёев, Т.Мақсудов, А.Мирзоев, Ҳ.Ҷалилов ва дигарон 

ташкил медиҳанд. Як қатор таҳқиқоти доир ба воҳидҳои фразеологӣ, ба 
монанди Ҳ.Ҷалилов “Вижагиҳои сохторию маъноӣ ва вазифаҳои наҳвии 
воҳидҳои фразеологӣ дар забони адабии ҳозираи тоҷикӣ”(1976), Ҳ.Маҷидов 
“Хусусиятҳои луғавӣ-маъноии воҳидҳои фразеологии феълии забони адабии 

муосири тоҷикӣ”(1968), Т.Мақсудов “Лексика ва фразеологияи шеваи 

Исфараи забони тоҷикӣ”(1972), И.Ҳасанов “Лексика ва фразеологияи романи 

Ҷ.Икромӣ “Духтари оташ”(1966), Б.Маҳкамова “Хусусиятҳои маъноиву 
услубии воҳидҳои фразеологӣ дар назми Лоиқ Шералӣ”(2006), Ш. Раҳматов 
“Хусусиятҳои услубии воҳидҳои фразеологӣ дар забони адабии ҳозираи 

тоҷикӣ” (2007), Д.А. Раҳимова “Вижагиҳои сохторӣ- грамматикии воҳидҳои 

фразеологии феълӣ дар забонҳои тоҷикию англисӣ” (2012) ва монанди инҳо 
низ аз ҷумлаи чунин пажӯҳишҳоянд.

Навоварии илмии диссертатсия бо он муайян мегардад, ки вазифаҳои 
наҳвии воҳидҳои фразеологии феълӣ мавриди таҳлилу таҳқиқи илмӣ қарор 

дода шудаанд. Дар диссертатсия дар асоси дастовардҳои илми забоншиносӣ 
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дараҷаи омӯзиши воҳидҳои фразеологӣ ва вазифаҳои наҳвии 
фразеологизмҳои феълӣ нишон дода шудааст.

Ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқ. Мақсади асосии таҳқиқоти мазкур муайян 
намудани мавқеи воҳидҳои фразеологӣ дар низоми наҳвии забони тоҷикӣ 
буда, барои ба ин ҳадаф расидан ба ҳалли вазифаҳои зерин кӯшиш шудааст:

- муайян кардани вазифаҳои наҳвии воҳидҳои фразеологии феълӣ дар 

забони тоҷикӣ;
- омӯзиши шаклу қолабҳои грамматикии фразеологизмҳои феълӣ ва 

муайян намудани вазифаҳои наҳвии онҳо;
- таҳқиқи вазифаҳои наҳвии гурӯҳҳои сохтории воҳидҳои фразеологӣ;
- муайян намудани вазифаҳои наҳвии воҳидҳои фразеологии феълӣ, ки 

дар қолаби ҷумлаҳои сода, мураккаби пайваст ва тобеъ ифода ёфтаанд;
- таҳқиқи хусусиятҳои маъноии воҳидҳои фразеологии феълӣ ва 

муродифшавии онҳо дар алоқамандӣ бо ҷанбаи наҳвии онҳо.

Дар маҷмӯъ, диссертатсияи Нурматова Мақсуда Рӯзибоевна дар мавзӯи 
“Вазифаҳои наҳвӣ ва баъзе вижагиҳои воҳидҳои фразеологии феълӣ дар 

забони адабии тоҷикӣ” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ мувофиқ мебошад.

Мундариҷаи асосии диссертатсия дар 3 мақолаи чопнамудаи муҳаққиқ, ки 
дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудаанд, инъикос ёфтааст:

1. Нурматова М. Р. Ба вазифаи аъзоҳои ҷумла омадани фразеологизмҳои 

феълӣ // ДДХ. Паёми ДМТ. - № 3(52), 2017. - С. 196-199.

2. Нурматова М.Р. Омадани воҳидҳои фразеологӣ дар шакли феълҳои 

тасрифӣ ва ғайритасрифӣ //ДДХ. Номаи донишгоҳ. - № 2(55), 2018. - 

С.189- 194.

3. Нурматова М.Р. Сохтори семантикӣ ва грамматикии воҳидҳои 

фразеологии феълӣ дар забони тоҷикӣ // ДДБҲСТ. Ахбори ДДБҲСТ. - 
№2(79) 2019. - С.119-128.
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Диссертатсияи Нурматова Мақсуда Рӯзибоевна дар муҳокимаи муштараки 

кафедраҳои забони тоҷикии Муассисаи давлатии таълимии ДДХ, забони 

адабии муосири тоҷикӣ, таърихи забон ва типология, забони тоҷикӣ ва усули 

таълими забон ва адабиёти тоҷик, услубшиносӣ ва таҳрири адабии ДМТ 

баррасӣ ва муҳокима гардид.

Ба ин тариқ, кафедраи забони адабии муосири ДМТ диссертатсияи 

Нурматова Мақсуда Рӯзибоевнаро кори илмии ба анҷомрасидаи муҳиму 
мубраме меҳисобад, ки дар сатҳи баланди илмию таҳқиқӣ таълиф шудааст ва ба 
талаботҳои таълифи корҳои диссертатсионӣ ҷавобгӯ аст. Вобаста ба афзалиятҳои 
зикршуда, диссертатсияи мазкур барои дифоъ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - 
Забони тоҷикӣ барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ 

тавсия дода мешавад.
Иштирок доштанд: 15нафар.

Натиҷаи овоздиҳӣ: “тарафдор”-15 нафар, “зид”-0, “бетараф”-0.

Қарори №15 аз 03.06.2021

Раиси ҷаласа, мудири кафедраи 
забони адабии муосири тоҷикӣ, 
номзади илмҳои филологӣ, дотсент 
Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ш. Душанбе, хиёбони Рудакӣ 17.
Телефон: (+992) 904 41 84 80.
Е-шай: би81оу.11атгок11оп@та11.ги

Дӯстзода Ҳ.Ҷ.

Котиби ҷаласа, ассистенти кафедраи 
забони адабии муосири тоҷикӣ

қ мекунам.

Ҳасанов М.М.

Тавқиев Э.Ш.

Имзои Дӯстзода Ҳ. ва Ҳаса^^М^р тас, 

Сардори РК ва КМ ДМТ :
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