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Диссертатсияи Убайдуллоева Мавзунахон Азамовна ба таҳқик ва 

омӯзиши ибораҳои фразеологии тавсифӣ дар забони адабии муосири 

тоҷикӣ бахшида шудааст. Воҳидҳои фразеологӣ аз омилҳои асосии 

шинохти забон ҳамчун воситаи кӯтоҳу муассир ифода намудани фикр 

маҳсуб мешаванд, ки дар заминаи таҷрибаи ҳазорсолаи ҳаёти фарҳангии 

мардум, аз қабили расму оин, анъана, афкори динии мардум ташаккул 

ёфтаанд. Дар забони умумихалкӣ ва гӯйишҳои мардумӣ ибораҳои 

фразеологие ба назар мерасанд, ки бо устуворӣ ва рехтагии таркиби худ 

фарк карда меистанд. Онҳо ибораҳои таркибан ҷудонашавандаи халқӣ 

ҳастанд, ки дар гуфтор оҳангу тобишҳои киноявиро равшантар, 

барҷастатар инъикос менамояд. Баррасии паҳлӯҳои мухталифи 

таъбирҳои халқии таркиби луғавии забони тоҷикӣ аз ҷумлаи беҳтарин 

иқдом барои шинохтани мавкеъ ва дараҷаи корбурди воҳидҳои 

фразеологӣ дар забони пурғановати мо мебошад. Махсусан, хеле зиёд 

будани захираи фразеологии забони тоҷикӣ, гуногунӣ ва қонуниятҳои 

фардии инкишофи он тақозо дорад, ки фразеология ҳамчун соҳаи 

махсуси забоншиносӣ ҳаматарафа. бо камоли масъулият таҳқиқ карда 

шавад.

Пажуҳиши ибораҳои фразеологии тавсифӣ аз наздик муаррифӣ 

карда мешаванд. Онҳо дар колаби ибораҳои изофӣ вокеъ мегарданд. Аз 

лиҳози маъно мисли калима як мафҳумро мефаҳмонад. Маънои умумӣ ва 

ягонаи таъбирҳо аз маънои умумии ҷузъҳо ва сохтори устувор ё рехтаи 

наҳвӣ бармеояд. Аз ин ҷиҳат, мавзуи интихобкардаи Убайдуллоева 

Мавзунахон Азамовна муҳим ва мубрам ба шумор рафта, он дар ифшои 
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гиреҳи як силсила масоили нокушодаи ибораҳои фразеологии тавсифии 

забони тоҷикӣ мусоидат мекунад.

Ҳадаф ва вазифаҳои таҳқики диссертатсияи мавриди назар 

баррасии вижагиҳои савтию маъноӣ ва услубии ибораҳои фразеологии 

тавсифӣ маҳсуб мешавад. Ҳамзамон дар диссертатсияи мазкур 

вижагиҳои фардию маъноӣ ва услубии ибораҳои фразеологии тавсифӣ ва 

категорияҳои лугавии он ба монанди қолабҳои ибораҳои фразеологии 

тавсифӣ, ифодаи маъноҳои эҳсосотӣ, идиомаҳои тавсифӣ, фраземаҳои 

тавсифӣ ба воситаи ибораҳои фразеологии тавсифӣ, ки барои 

забоншиносии муосир басо муҳим ва айнизамонист, таҳлил карда 

шудааст.

Навгонии таҳқнқот дар он ифода меёбад, ки таҳқиқи хусусиятҳои 

савтӣ ва луғавию семантикии ибораҳои фразеологии тавсифӣ бори аввал 

дар забони адабии муосири тоҷикӣ мавриди таҳқиқи амиқу муфассал ва 

ҳаматарафа қарор дода шудааст ва натиҷаҳои он ба пажуҳишгарону 

таҳқиқотчиён ва олимоне, ки соҳаҳои мухталифи унсурҳои ибораҳои 

фразеологии тавсифиро мавриди таҳқик карор доданианд, ҳамчунин 

роҳнамо хизмат менамояд.

Диссертатсия ба талаботи банди 31-33-и “Тартиби додани 

дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 30- 

юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдик шудааст, мувофиқ мебошад. 

Диссертатсия аз тарафи муаллиф навишта шуда, дорои мазмуну 

мундариҷаи ягона мебошад. Натиҷа ва нуктаҳои илмии барои ҳимоя 

пешниҳодшуда саҳми шахсии муаллифи диссергатсияро нишон медиҳад.

Мавзуъ ва мазмуни таҳқиқи диссертатсионӣ бо шиносномаи 

диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (РЬО) - 

доктор аз рӯйи ихтисоси 60020500 - Филология (60020502 - Забони 

тоҷикӣ) мувофиқат мекунад.

Натиҷаҳои асосӣ, хулосаҳои таҳқиқ ва тавсияҳои муаллиф дар 7 

мақола, аз ҷумла, 5-тои он дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи КОА 
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назди Президенти ҶТ нашр шудааст, ки феҳристи он дар охири 

автореферат оварда шудааст, мақолаҳои чопшудаи унвонҷӯ ва теъдоди 

онҳо фарогири мазмуну муҳтавои дисертатсия буда, ба талаботи 

бандхои 34 ва 35-и “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ”, ки бо Қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 

тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад.

Дар диссертатсияи Убайдуллоева Мавзунахон Азамовна истифодаи 

мавод бидуни ишора ба муаллиф ё маъхаз ба назар намерасад. Ин аз 

риоя шудани банди 37-и “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ” гувоҳӣ 

медиҳад.

Дар хулосаи диссертатсия, дастовардҳои таҳқиқ ва моҳияти 

масъалаҳои меҳварӣ зикр ёфта, дурнамоии кори диссертатсионӣ таъйин 

шудааст. Аҳаммияти таҳқиқ, навгониҳои илмии диссертатсия ва арзиши 

амалии онро ба назар гирифта, комиссияи экспертӣ ба чунин хулоса 

омад, ки диссертатсияи Убайдуллоева Мавзунахон Азамовна дар мавзуи 

«Ибораҳои фразеологии тавсифӣ дар забони адабии муосири тоҷикӣ 

(дар асоси маводи насри бадеӣ)» кори таҳқиқии анҷомёфта буда, ба 

талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҷавобгӯ аст ва онро барои дарёфти дараҷаи илмии доктори 

фалсафа (Р11О) - доктор аз рӯйи ихтисоси 60020500 - Филология 

(60020502 - Забони тоҷикӣ) пешниҳод кардан мумкин аст.

Комиссияи экспертӣ дар асоси банди 60-и “Тартиби додани 

дараҷаҳои илмӣ”, пешниҳод менамояд:

1. Диссертатсияи Убайдуллоева Мавзунахон Азамовна дар мавзуи 

“Ибораҳои фразеологии тавсифӣ дар забони адабии муосири тоҷикӣ 

(дар асоси маводи насри бадеӣ)” барои дарёфти дараҷаи илмии доктори 

фалсафа (РНО) - доктор аз рӯйи ихтисоси 60020500 Филология 

(60020502 - Забони тоҷикӣ) дар ҷаласаи шурои диссертатсионии 

бО.КОА-021-и наздн Донишгоҳи миллии Тоҷикистон тариқи овоздиҳии 

ошкоро ба ҳимоя қабул карда шудааст.
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1. Комиссияи экспертӣ муҳаққиқони зеринро, ки корҳои илмӣ- 

таҳқиқиашон ба ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ мувофиқат мекунанд, 

ба ҳайси муқарризони расмӣ пешниҳод меиамоянд:

- Офаридаев Назрӣ - доктори илми филология, сарходими илмии 

шуъбаи забонҳои помирии Институти илмҳои гуманитарии ба номи 

Б.Искандарови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон;

- Шаҳбози Рустамшо - доктори фалсафа РЮ доктор аз рӯйи 

ихтисоси 60020500 Филология (60020502 - Забони тоҷикӣ), директори 

филиали Муассисаи давлатии Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили 

ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф дар шаҳри Кӯлоб;

3. Ба сифати муассисаи пешбар: Институти забон ва адабиёти ба 

номи Рӯдакии АМИТ пешниҳод карда мешавад.

4. Барои гузоштани эълони ҳимоя, матни диссертатсия ва 

автореферати он дар сомонаҳои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон иҷозат дода шавад.

5. Барои чопи автореферат бо ҳукуқи дастнавис ва ирсол гардидани 

он ба суроғаҳои таъйиншуда иҷозат дода шавад.
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