Тақриз
ба автореферати диссертатсияи Шаҳбозбек Кабиров дар мавзуи
“Равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор”, ки
барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои филологӣ аз рӯйи
ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ пешниҳод шудааст.
Ҳамаи дастовардҳои сиёсӣ, илмӣ, фарҳангӣ, иқтисодӣ, ки дар ҷомеа
инсоният ба даст овардааст, ба забон ва нутқ иртибот дорад. Ин ҷараён дар
таносубии забон ва ҳодисаву падидаҳои таърихӣ давоми солу асрҳо сурат
гирифта, то ба ҳоли ҳозирааш расидааст. Дар ин росто, пеш аз ҳама худи
забон, ки ҳодисаи ҷамъиятист, вобаста ба шароити сиёсиву фарҳангӣ асрҳо
тағйирот дида, то ба меъёри имрӯза омада расидааст.
Нутқи инсонро олимон ба занҷирае монанд кардаанд, ки дар он овозҳо
чун ҳалқаҳои занҷир ба таври ногусаста бо ҳам пайваст мебошанд (Хаскашев.
Фонетикаи забони адабии тоҷик, 1989, с. 99). Ҳамаи воҳидҳои забон, ки дар
асоси овозҳо ба вуҷуд омадаанд, дар нутқ мувофиқи меъёри забон корбаст
шудф нутқи мураттабу мавзунро таъмин менамоянд. Дар ҳолати риоя
нашудани ин меъёр равониву солисии нутқ хароб гардида, гӯё занҷираи
гуфтор гусаста мегардад. Омӯхтан ва нишон додани меъёри забон ва
корбасти воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор таҳқиқ ва муҳаққиқи холисро
тақозо мекунад, ки ҳолати забонро дар муқоиса ба давраҳои таърихии он
баррасӣ намуда, манзури ҳамзабонон ва аҳли илм намояд. Аз ин нуқтаи
назар, интихоби мавзуи доктории фишурдаи тақризшавандаи Шаҳбозбек
Кабиров таҳти унвони “Равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои забон дар
занҷираи гуфтор” муҳим ва саривақтӣ мебошад. Чунонки, дар фишурда
зикр шудааст, мундариҷаи диссертатсия мутобиқи мавзуи пешниҳодшуда
тарҳрезӣ гардида, аз муқаддима, чор боб, хулоса, ихтисораҳо ва феҳрасти
адабиёт иборат буда, 319 сафҳаи компютериро дар бар мегирад. Фишурдаи
рисола, ки дастраси мо шуд бо ду забон - забони тоҷикӣ (61 сафҳа) ва забони
русӣ (61 сафҳа) мураттаб шудааст.
Дар муқаддимаи автореферат аҳамияти интихоби мавзуъ, дараҷаи
омӯзиши масъала, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ, навгониҳои илмии таҳқиқ,
аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқ, предмети таҳқиқ, методи таҳқиқ,
маводи истифодашуда дар кор, асосоҳои назариявии диссертатсия, мавод ва
масоили асосие, ки ба ҳимоя пешниҳод мешавад, коркард ва татбиқи
натиҷаҳои таҳқиқ ва сохтори диссертатсия баррасӣ гардидаанд. Муаллиф
хулоса ва нуктаҳои муҳимми рисоларо ба таври зайл дар автореферат зикр
намудааст.
Боби якуми диссертатсия “Ҳамнишинии овозҳо ва омилҳои зуҳуру
таҳаввули падидаҳои савтӣ” номгузорӣ шуда, ба се фасл ҷудо гардидааст.
Дар фасли якуми боби якум, муҳаққиқ дар бораи ҷараёни ташаккулу
таҳаввули забон дар тӯли таърих, дар ташаккули вожаҳо арзиши сифатӣ
доштани овозҳо (дар мисоли вожаҳои дид, дад, дуд, дод. Афтореферат, с. 10.)
ва ишора ба унсурҳои савтии забони форсии қадим намуда, фикру
мулоҳизаҳои худро исбот намудааст.

Фасли дуюми боби якум “Зуҳури падидаҳои савтӣ” номгузорӣ шуда,
пажӯҳанда оид ба ҳодисаҳои савтии (монандшавӣ, афзоиш, тахфиф,
ихтисоршавӣ, ҷойивазкунӣ, имола ва ташдиду сокин) вожаҳо дар баробари
такя намудан ба афкори донишмандони пешин ва имрӯзаи тоҷику форс
фикрҳои нав гуфта, онҳоро собит намудааст.
Боби дуюм “Ҳамнишинии морфемаҳо ва нақши онҳо дар ғанӣ
гардонидани таркиби луғавии забон” номгузорӣ шуда, панҷ фаслро дар бар
мегирад. Муҳаққиқ дар ин боб зери фаслҳои ҳамнишинии пешвандҳо
(морфемаҳои пешвандӣ), ҳамнишинии пасвандҳо (морфемаҳои пасвандӣ),
нақши ҳамнишинии морфемаҳои содаи мустақилмаъно дар ташаккули
вожаҳои мураккаб, ҳамнишинии унсурҳои номсоз, мавқеи ҳамнишинии
унсурҳо ва вожаҳоро дар боби вожасозӣ, истилоҳсозӣ ва ному насабсозиро
бар асоси методи муқоисавӣ таърихӣ дар даврони таърих, осори бадеӣ ва
забони адабии ҳозираи тоҷикӣ баррасӣ намудааст, ки аҳамияти бузурги илмӣ
дорад.
Боби сеюм “Равобит ва ҳамнишинии вожаҳо” ном дошта, фарогири ду
фасл ва ҳафт зерфасл мебошад. Унвонҷӯ дар ин боб мавқеъ ва моҳияти
калимаҳо дар низоми забон, робитаҳои парадигматикӣ ва синтагматикии
вожаҳо, ҳамчунин ҳамнишиниву равобит ва мавқеи категорияҳои луғавӣ:
сермаъноӣ, ҳамгуна, муродифоту мутазод, муродифу мутазодҳои ҷуфт ва
мусаҷҷаъ, гунанокии вожаҳо дар низоми лексикаи забон, робитаи маъноиву
суварии иштиқоқу муштақотро дар занҷираи гуфтор таҳлил намудааст.
Боби чорум “Ҳамнишинӣ дар сатҳи воҳидҳои наҳвӣ ва матн”
номгузорӣ шуда, ду фаслро фаро гирифтааст. Дар фаслҳои ин боб вижагиҳои
воҳидҳои наҳвӣ - ибораву ҷумла, ҷумлаҳои сода, мураккаб ва банди наҳвӣ бо
диди хоси илмӣ баррасӣ шудааст.
Дар хулосаи автореферат ҷамъбасти афкори илмии диссертант дар 4
банд оварда шудааст, ки мазмуни корро ба таври мухтасар ифода мекунад.
Муҳтавои асосии диссертатсия дар чаҳор китоб ва чилу нуҳ мақола
дарҷ шудааст, ки ба қалами муаллиф - Шаҳбозбек Кабиров мутааллиқ буда,
номгӯйи он дар автореферат (с. 57-58) зикр шудааст.
Чанд хусусияти ҷолиби диссертатсия ба назар расид, ки аз инҳо
иборатанд:
1. Пеш аз ҳама, ба таври алоҳидаву мукаммал таҳқиқ намудани
“Равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор” дар замони
муосир пажӯҳиши пурарзиши илмӣ мебошад, ки диссертант аз уҳдаи иҷрои
он баромадааст, ки инро масъалаҳои дар фаслу зерфаслҳои рисола
баррасинамудаи муаллиф собит мекунад.
2. Диссертант зимни баррасӣ ба осори таҳқиқотии устодони варзидаи
илми ватанию хориҷӣ такя карда, аз онҳо ба маврид иқтибос овардааст.
Махсусан, зикри андешаҳои забоншиносии донишмандони асримиёнагии
тоҷику форс, аз қабили Абӯалӣ ибни Сино, Носири Хусрав (с. 11), Шамс
Қайси Розӣ (с. 23), Насируддини Тӯсӣ (с. 30, 36, 45), Хоҷа Ҳасани Нисорӣ (с.
37) зимни баррасии бобу фаслҳои диссертатсия ва автореферат намуна
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оварда, фикрҳои илмии худро собит намудааст, ки аз метод ва одоби
пажӯҳиши илмӣ хуб хабардор будани муҳаққиқро нишон медиҳад.
3. Зимни таҳлили бобҳои якуму дуюм, ки ба ҳодисаҳои савтии
монандшавӣ, тахфиф, ихтисоршавӣ, ҷойивазкунӣ, имола, ташдиду сукун ва
ҷилоҳои маъноии ҳуруфи арабиасос бахшида шудааст, аз осори шоирон (А.
Рӯдакӣ, с. 14; А. Фирдавсӣ, с. 13; К. Хуҷандӣ, с. 17-18; Ҷ. Румӣ, с. 12, 15, 16;)
намунаҳо оварда, фикри худро собит намуда, бо ин арзиши илмии
диссертатсияро афзудаааст.
4. Дар баррасии боби сеюм ва зерфаслҳои он маълумоти ҷолиб ва
арзишманд ироя шудааст. Дар хулосаи фасли панҷуми боби сеюм ақидаи
худро оид ба вожаҳое, ки ду маънои муқобилро доранд (аздод), баён намуда,
чунин пешниҳод мекунад: “Дар сурате ки ҳодисаи мазкур дар чаҳорчӯбаи
воҳидҳои луғавӣ мавриди баҳс қарор дода шавад, он гоҳ онҳоро воҳидҳои
луғавии маънан дуқутба ва агар дар доираи воҳидҳои наҳвӣ баррасӣ гардад,
воҳидҳой наҳвии маънан дуқутба номгузорӣ шаванд, беҳтар аст” (с. 44). Ин
пешниҳоди диссертант дар илми забоншиносии имрӯзаи тоҷик икдоми наву
нек буда, эътирофро сазовор аст.
5. Диссертант дар зерфасли дуюми фасли якуми боби чорум бо
содатарин услуб дар ҷумлаҳои сода баробари риоят намудан ба қонуну
қоидаҳои синтаксисӣ, ҳамзамон ба мантиқ риоят намуданро шарти асосӣ
гуфта, бо зикри ду ҷумлаи сода (Китоб манбаи дониш аст; Китоб парранда
аст. с. 49) фикри худро собит намудааст. Дар ҷумлаи якум меъёри наҳвӣ ва
мантиқ риоя шуда бошад, ҷумлаи дуюм аз нигоҳи қавонини наҳвӣ дуруст
бошад ҳам мантиқ надорад. Аз ин рӯ, диссертант дуруст зикр кардааст: “...
вожаю таркиб ва ибораҳо бояд ҳам аз нигоҳи корбасти тарзу воситаҳои
дастури забон ва ҳам мантиқи сухан мувофиқ оянд ва ҳамнишин шаванд” (с.
49).
Дар автореферат, ки фишурдаи диссертатсия мебошад, чунин фикру
мулоҳиза, таҳлилу баррасӣ, хулосаву пешниҳодҳои зиёде дарҷ гардидаанд, ки
аз салоҳияти арзандаи илмӣ доштани диссертант гувоҳӣ медиҳанд. Дар
автореферат баробари муваффақиятҳо баъзе норасоиҳо ба чашм мерасанд, ки
ба фикри мо, ислоҳи онҳо боиси беҳтар шудани сифати рисола хоҳад шуд:
1. Дар автореферат калима, ибора ва ҷумлаҳои эзоҳии зиёде оварда
шудаанд, ки ба фикри инҷониб, на ҳамаи онҳо шарт аст. Чунонки, се
марҳилаи таърихи инкишофи забонро ҳама медонанд ва зарур нест, ки дар
қавсайн шарҳ дода шавад (с. 9). Ҳамин ҳолат барои эзоҳи воҳидҳои забон (с.
34) ва дар сафҳаи 36 эзоҳи шаш вожаву истилоҳ дида шуд. Ҳодисаи
сермаъноиро дар илми забоншиносӣ ҳама полисемия гуфта, вожаҳои
ифодагари як маъноро моносемия мегӯянд. Ҳарчанд ин услуби муаллиф ҷои
эрод надорад, аммо дар таҳқиқоти илмй мебоист яке аз ин истилоҳҳо корбаст
шаванд.
2. Бобҳои якуму дуюм бо усули методи муқоисавӣ - таърихӣ хеле хуб
баррасӣ шуда бошанд, дар бобҳои сеюму чорум аз ин метод (ба истиснои як
порча матни “Авесто”, с. 53-54) муҳаққиқ чун ду боби аввал истифода
нанамудааст.
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3. Дар ду-се сафҳаи автореферат хатоҳои имлоӣ (дар рақамгузории
фасли панҷуми боби дуюм, с. 30; вожаи масъала, с. 36) ва корбасти
“таҳқиқот” ба ҷойи “таҳқиқ” (дар қисми муқаддимавии автореферат) дида
шуд, ки хатоҳои техникӣ буда, ислоҳ намудани онҳо боиси боз беҳтар
шудани сифати диссертатсия мешавад.
Ҳамин тавр, нисбат ба камбудиҳои ҷойдошта дастовардҳои илмии
диссертант назаррасанд ва муаллифи диссертатсия дар ҳаллу фасли
масъалаҳои назариявию амалии ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи
гуфтор ба натиҷаҳои дилхоҳ расидааст. Дар маҷмуъ, эродҳо ва камбудиҳо
зикршуда моҳияти илмӣ ва дастовардҳои муҳаққиқро коста намесозанд.
Хулоса, автореферати диссертатсияи муҳаққиқ Шаҳбозбек Кабиров
таҳти унвони “Равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор”
ба талаботи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пурра ҷавобгӯ
буда, муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои
филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ, мебошад.
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