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«Тасдиқ мекунам»

донишгоҳи миллии тоҷикистон
Диссертатсия зери унвони «Ибораҳои фразеологии тавсифӣ дар забони 

адабии муосири тоҷикӣ (дар асоси маводи насри бадей)» дар кафедраи забони 

адабии муосири тоҷикии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба анҷом 

расидааст.

Убайдуллоева Мавзунахон Азамовна соли 2016 факултети филологияи 

тоҷики ДДХ ба номи академик Бобоҷон Ғафуровро аз рӯйи ихтисоси «муаллими 

забон ва адабиёти тоҷик» хатм намудааст. Соли 2018 шуъбаи рӯзонаи 

магистратураи ДДХ ба номи академик Бобоҷон Ғафуровро аз рӯйи ихтисоси 

«журналистика ва назарияи тарҷума» хатм карда, соли 2018 ба шуъбаи рӯзонаи 

доктори фалсафа (РЮ) - доктор аз рӯйи ихтисос дар кафедраи забони адабии 

муосири тоҷикии факултети филологияи ДМТ дохил гардида, онро соли 2021 ба 

итмом расонидааст. Айни ҳол ба ҳайси омӯзгор дар МДГ «Литсей барои 

хонандагони болаёқат» дар шахри Душанбе фаъолият дорад. Мавзуи 

диссертатсияи ӯ таҳти унвони «Ибораҳои фразеологии тавсифӣ дар забони адабии 

муосири тоҷикӣ (дар асоси маводи насри бадеӣ)» дар кафедраи забони адабии 

муосири тоҷикӣ рӯзи 13.11.2018 ва Шурои олимони факултети филологияи 

ДМТ рӯзи 20.11.2018, таҳти қарори №3 тасдиқ гардидааст.

Мушовири илмӣ: Дӯстзода Ҳамрохон Ҷумъа - номзади илми филология, 

дотсент, мудири кафедраи забони адабии муосири тоҷикии Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон.
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Аз муҳокимаи диссертатсия кафедра ба чунин хулоса омад:

Таҳқиқи масъалаҳои гуногуни забоншиносӣ дар ҳама забонҳои олам, 

аз он ҷумла дар забони тоҷикӣ, мубрам арзёбӣ шуда, натиҷаҳои он 

метавонанд дар рушди шохаҳои муайяни илми забоншиносӣ нақши созгор 

дошта бошанд. Масъалаҳои мухталифи илми забоншиносии тоҷик, ки баъд 

аз нимаи дуюми садаи бистум ба маҷрои таҳқиқу омӯзиши ҷиддӣ ворид 

гардидаанд, то инҷониб тавассути олимони соҳа мавриди таҳлилу баррасӣ 

қарор гирифтаанд. Дар ин раванд масъалаҳои мубрами шохаи 

фразеологияи забони тоҷикӣ низ аз мадци назар дур намондаанд.

Хосатан, масъалаҳои сохтор, маъно, категорияҳо ва гурӯҳҳои маъноӣ, 

баромад, қабатҳои истеъмолӣ ва дигар паҳлуҳои воҳидҳои фразеологии 

забони тоҷикӣ ба таври зарурӣ таҳқиқ шудаанд.

Аҳаммияти назарии таҳқиқ аз он иборат аст, ки дар заминаи таҳқиқоти 

ибораҳои фразеологии тавсифй имконияти таҳқиқи васеи дигар пахдуҳои 

фразеологияи забони тоҷикӣ ба даст меояд. Аз ин ҷиҳат натиҷаҳои 

бадастомада метавонанд дар ҳаллу фасли як қатор масъалаҳои назариявии 

шохаи фразеологияи забони тоҷикӣ ва хосатан назарияи воситаҳои 

тасвири бадеӣ дар ифодаҳои рехта хидмати арзанда намоянд.

Аҳаммияти амалии таҳқиқ дар он зоҳир мегардад, ки натиҷаҳои 

бадастомадаи диссертатсияро метавон дар рафти таълими фанҳои 

луғатшиносӣ, фразеология, маъношиносӣ, сарф, услубиёти забони тоҷикӣ, 

васеъ истифода намуд. Ҳамчунин истифодаи онҳо дар омода намудани 

фарҳангҳои фразеологӣ ва рисолаҳои илмии сатҳҳои гуногун маслиҳат 

дода мешавад.

Навгониҳои илмии таҳқиқ дар он зоҳир мегардад, ки ин навъи 

воҳидҳои фразеологӣ дар забони адабии тоҷикӣ бори аввал мавриди 

пажуҳиш қарор мегиранд. Дар диссертатсия бори нахуст хусусиятҳои 

муҳимтарини тавсифҳои фразеологӣ, сохтор ва қолабҳои онҳо, мансубияти 

онҳо ба ҳиссаҳои нутқи ҷудогона, гурӯҳҳои маъноии онҳо - идиома ва 

фраземаҳои тавсифӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Ҳамчунин 
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ифодаи образ, маъноҳои мафҳумӣ, образнок ва эҳсосотӣ дар ибораҳои 

рехтаи тавсифӣ бори аввал ба риштаи таҳқиқ кашида шудаанд.

Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот омӯзиш ва баррасии масъалаҳои 

зерин мебошад:

-муайян намудани мавқеи тавсиф ҳамчун воситаи тасвирӣ бадеӣ дар 

ташаккули ибораҳои фразеологии тавсифии забони тоҷикӣ;

-ҷамъоварии мавод ва гурӯҳбандии фразеологизмҳои тавсифӣ дар 

забони адабии муосири тоҷикӣ;

-таснифоти сохториву маъноии ибораҳои фразеологии тавсифӣ;

-муқаррар намудани муҳимтарин нишонаҳои забонии 

фразеологизмҳои тавсифӣ;

-муайян кардани умумият ва тафовути ибораҳои фразеологии тавсифӣ 

аз дигар навъҳои воҳидҳои рехтаи забони тоҷикӣ;

-таҳқиқи масоили гурӯҳҳои маъноии ибораҳои фразеологии тавсифӣ;

-муқаррар намудани мавқеи маъноҳои мафҳумӣ, эҳсосотӣ ва образнок 

дар ибораҳои фразеологии тавсифӣ.

Ба сифати маводи таҳқиқ аз осори насрии адибони муосири тоҷик, аз 

қабили Садриддин Айнӣ, Сотим Улуғзода, Ҷалол Икромӣ, Ӯрун Кӯҳзод, 

Шералӣ Мӯсо, Фазлиддин Муҳаммадиев, Фотеҳ Ниёзӣ, Абдулҳамид 

Самадов, Кароматулло Мирзоев, Баҳманёр, Саттор Турсун, Иноят 

Насриддин, Мутеулло Наҷмиддинов ва дигарон баромад мекунанд.

Муаллиф масъалаҳои зеринро барои ҳимоя пешниҳод кардааст:

- баррасии ибораҳои фразеологии тавсифӣ ҳамчун як навъи ифодаҳои 

рехтаи забонй тоҷикӣ;

- муайян намудани мавқеи тавсиф ҳамчун санъати бадеӣ дар 

ташаккули ибораҳои фразеологии тавсифӣ;

- дар заминаи таҳлили сохториву маъноии тавсифоти фразеологӣ 

муқаррар кардани нишонаҳои асосии онҳо;

- нишон додани мансубияти ҳиссаинутқии ҷузъҳои таркибии ибораҳои 

фразеологии тавсифӣ;
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- дар асоси таҳлили мундариҷаи маъноӣ нишон додани мавқеи 

маъноҳои мафҳумӣ, образнок ва эҳсосотӣ дар тавсифҳои фразеологӣ;

- муқаррар намудани гурӯҳҳои маъноии ибораҳои фразеологии 

тавсифӣ;

- дар заминаи таҳлили сохториву маъной муқаррар намудани мавқеи 

ибораҳои фразеологии тавсифӣ миёни дигар гурӯҳҳои фразеологизмҳои 

забони тоҷикӣ.

Муҳтавои мавзуи диссертатсия дар 5 мақолаи илмӣ, ки дар 

маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба табъ расидаанд, инъикос ёфтааст:

[1-М]. Убайдуллоева, М. А. Ифодаи маънои эҳсосотӣ дар воҳидҳои 

фразеологии тавсифӣ [Матн] / М. А. Убайдуллоева // Паёми Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон. Бахши филология. - Душанбе: Маркази табъу нашр, 

баргардон ва тарҷума, 2020. - №2. - С. 103-106.

]2-М]. Убайдуллоева, М. А. Ифодаи ҷузъҳои дохилии воҳидҳои 

фразеологии тавсифӣ бо ҳиссаҳои нутқ [Матн] / М. А. Убайдуллоева // 

Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши филология. - Душанбе: 

Маркази табъу нашр, баргардон ва тарҷума, 2020. - №7. - С.91-94.

[3-М]. Убайдуллоева, М. А. Ифодаи образ дар воҳидҳои фразеологии 

тавсифӣ [Матн] / М. А. Убайдуллоева // Паёми Донишкадаи забонҳо. 

Силсилаи илмҳои филологӣ, педагогӣ, таърих ва фалсафа. - Душанбе, 2020. 

-№2 (38). - С.39-44.

[4-М]. Убайдуллоева, М. А. Фраземаҳои тавсифӣ дар забони адабии 

муосири тОҷикй [Матн] / М. А. Убайдуллоева // Паёми донишгоҳи 

омӯзгорй. - Душанбе, 2021. - №2 (91). - С.113-118.

[5-М]. Убайдуллоева, М. А. Идиомаҳои тавсифӣ [Матн] / М. А. 

Убайдуллоева // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши филология. 

- Душанбе: Маркази табъу нашр, баргардон ва тарҷума, 2021. - №4. - С.78- 

83.

Ҳамин тавр, диссертатсияи Убайдуллоева Мавзунахон Азамовна дар 

мавзуи «Ибораҳои фразеологйи тавсифӣ дар забони адабии муосири тоҷикй 
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(дар асоси маводи насри бадеӣ)» кори илмии баанҷомрасида буда, барои 

дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа [РкЭ] доктор аз рӯйи ихтисоси 

60020500 - Филология (60020502 - Забони тоҷикӣ) ба ҳимоя тавсия 

мегардад.

Кафедраи забони адабии муосири тоҷикии ДМТ диссертатсияи 

Убайдуллоева Мавзунахон Азамовнаро кори илмии баанҷомрасида ва барои 

илми забоншиносии тоҷик муҳиму мубрам меҳисобад, ки дар сатҳи баланди 

илмию таҳқиқотӣ таълиф шудааст ва ба талаботҳои кори диссертатсионӣ 

ҷавобгӯ аст.

Хулоса дар кафедраи забони адабии муосири тоҷикии Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон қабул гардид.

Иштирок дошт: 15 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ: тарафдор - 15 нафар, зид - 
нест, бетараф -нест.

Суратҷаласаи № 1, аз 29-уми августи соли 2022.

Раисикунандаи ҷаласа, номзади 

илми филология, дотсент Абдураҳмонова М.

Хдсанов М.Котиби илми, ассистент

Имзои дотсент

Сардори РК ва КМ ДМТ

менамоям.

Тавқиев Э.Ш.
ОУ______ соли 2022
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