ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи Кабиров Шаҳбозбек дар мавзӯи «Равобит
ва ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷири гуфтор», ки барои дарёфти
дараҷаи илмии доктори илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 Забони тоҷикй пешниҳод шудааст.

Забони адабии тоҷикӣ имрӯз ба сифати забони давлатии кишвари
соҳибистиқлоламон Ҷумҳурии Тоҷикистон марҳилаи сифатан нави
инкишофро аз сар мегузаронад. Вазифаи ҷамъиятии забон густариши
тоза пайдо намуда, ҷойгоҳи он дар ҷомеаи тоҷик чун мухимтарин
падидаи фарҳанги миллӣ устувор мегардад. Такмилу инкишофи забон,
омӯзишу тадриси он, таҳқиқи масъалаҳои таҳқиқнашудаи забони
тоҷикӣ, ҳифзу нигаҳдории асолати он имрӯз рисолати бузурги
фарҳангиест, ки муҳаққиқони забону адабиёти тоҷик бояд онро анҷом
диҳанд. Таҳқиқи масоили гуногуни забони адабӣ бо дарназардошти
таърихи чандҳазорсолаи он, осори ғании хаттии гуногунмавзуъ ва
раванди рушду суфта гардидани забон дар тӯли асрҳо ба устувор
гардидан ва густариш пайдо намудани меъёри шифоҳӣ ва хатии забони
адабӣ мусоидат мекунад. Зеро дар сурати инҳироф ва ё риоя накардани
қоида ва меъёрҳои равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои забон меъёри
забони адабии тоҷикӣ халалдор шуда ва сиҳатии калом аз байн меравад.
Таҳқиқоти мавриди назар маҳз ба риоя ва дарки ҷанбаҳои назариявии
сиҳати калом ва ҳифзи асолати каломи ноби тоҷикӣ бахшида шудааст.
Бад-ин ваҷҳ, мавзӯи диссертатсияи Ш. Кабиров «Равобит ва
ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷири гуфтор», муҳимму мубрам
буда, дорои аҳаммияти назариявию амалӣ мебошад.
Диссертатсияи мазкур дар асоси маводи фаровони забонӣ, ки се
давраи таърихи инкишофи забони тоҷикиро фаро гирифтааст, таълиф
ёфта, ба дастовардҳои назариявии забоншиносии муосир асос ёфтааст.
Ҷанбаҳои назариявию амалии диссертатсия ба таҳқиқу баррасии
мавзуъҳои дигари забоншиносии тоҷик мусоидат намуда, дар такмили
нутқи адабии тоҷикӣ метавонанд кӯмак расонанд. Ҳадафҳое, ки муаллиф
гузоштааст, зимни чор боби диссертатсия мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор
гирифтаанд. Муҳтавои ҳар як бобу фасли диссертатсияро масъалаҳое
ташкил додаанд, ки ба раванди инкишофи таърихии забони адабӣ ва
такмили он аз тарафи устодони сухан бахшида шудааст.
Боби якуми диссертатсия “Ҳамнишинии овозҳо ва омилҳои зуҳуру
таҳаввули падидаҳои савтӣ” номгузорӣ шуда, аз се фасл иборат
мебошад:

Дар фасли аввал масъалаҳои назариявии меъёру қоидаҳои
ҳамнишинии воҳидҳои забон таҳлил мешавад. Равандҳои ҷараёни
ташаккулу таҳаввули забон дар тӯли боиси суфтагиву равонии забон
шудаанд. Дар раванди таҳаввулу ташаккули воҳидҳои забон аз яктараф
қонуниятҳои дохилии забон меъёрҳои ҳамнишиниро
вобаста
таҳаввулоти сохторӣ ба вучуд овардаанд, аз тарафи дигар устодони
сухан вобаста ба балоғати сухан ва бадеияти он чунин меъёрҳои
ҳамнишиниро баҳри салосат ва мавзунияти калом офаридаанд, ки дар
осори хаттӣ инъкос ёфтаанд.
Фасли дуюми ин боб ба таҳлили зуҳури падидаҳои савтӣ бвхшида
шудааст. Лозим ба ёдоварист,ки дар бораи падидаҳои савтӣ дар асару
мақолаҳо оид ба фонетикаи забони тоҷикӣ маълумоти мухтасар дода
шудааст, ки он аз назарияҳои фонетикии забони русӣ сарчашма
мегирифт. Муаллиф дар ин фасл афкори донишмандони тоҷику форсро
оид ба падидаҳои савтӣ таҳлил намуда, вижагиҳои ҳодисаҳои савтии
забони тоҷикиро дар асоси мисолҳои зиёди забонӣ аз осори хаттӣ
муайян намудааст. Дар заминаи далелҳои фаровон монандшавӣ, афзоиш,
тахфиф, ихтисоршавӣ, ҷойивазкунӣ, имола, ташдид ва сукун таҳлил
шуда, сабабҳои зуҳури ин ҳодисаҳои савтӣ ва нақши онҳо дар раванди
такмилу суфташавии гуфтор муайян карда мешавад. Аз таҳқиқоти
муаллифи диссертатсия бар меояд, ки зуҳури падидаҳои савтӣ чи дар
заминаи қонуния гҳои раванди инкишофи забон ва чи дар заминаи эҷоди
устодони сухан сурат гирифтааст.
Фасли сеюми боби аввал таҳлили ҷилоҳои маъноии ҳуруфи
арабиасосро дар бар гирифтааст. Дар ашъори устодони сухан шакли
ҳуруфи арабиасос барои офаридани баъзе аз саноеъии бадеӣ мавриди
истифода қарор дода шудааст, ки дар такмили каломи бадеъ накши
муайян гузошта, боиси ғанй гардидани
таркиби луғавии забон
гардидаст.
Боби дуюми диссертатсия “Ҳамнишинии морфемаҳо ва нақши онҳо
дар ғанӣ гардондани таркиби луғавӣ” оид ба морфемаҳои гуногуни
калимасозу шаклсоз баҳс мекунад. Пешванду пасвандхо дар се давраи
таърихи забони тоҷикӣ аз ҷумлаи унсурҳои муҳими калимасоз маҳсуб
гардида, баробари ганӣ гардондани таркиби луғавӣ, инчунин барои
ифодаи маъноҳои грамматикӣ низ ба кор бурда шудааанд. Дар боби
мазкури диссертатсия ҳамнишинии пешвандҳо, ҳамнишинии пасвандҳо,
нақши ҳамнишинии морфемаҳои содаи мустақилмаъно дар ташаккули
вожаҳои мураккаб, ҳамнишинии унсурҳои номсоз аз назари таърихӣ
қаламдод шуда, ба раванди калимасозии таърихӣ дар се марҳалаи

инкишофи он ва ғанӣ гардидани таркиби луғавӣ ва такмили пайкараи
забони тоҷикӣ равшанӣ андохта шудааст.
Боби сеюми диссертатсия “Равобити ҳамнишинии вожаҳо” ном
дошта, масъалаҳои дар низоми забон ба сифати воҳиди меҳварӣ ва асосӣ
эътироф ва баррасӣ намудани вожа, парадигматикаи ҳамнишинии
вожаҳо, вожаҳои сермаъно варобитаи шаклию маъноии онҳо, вожаҳои
муродифӣ ва мутазод, вариантнокӣ (гунанокӣ), равобити маъноию
суварии иштиқоқу муштақот, робитаи синтагматикиро дар бар мегирад.
Муаллиф хусусиятҳои зуҳури робитаи маъноиву шаклӣ ва мавқеияту
муносибати тазодӣ аз қабили муродифот, мутазод, сермаъноӣ, ҳамгунҳо,
вариантҳо ва ғайра чун микросистемаҳо гурӯҳбандӣ намудааст. Дар
таҳкиқот ин гурӯҳҳои луғавӣ-маъноӣ аз ҷиҳати маъноӣ, аз лиҳози шаклӣ
ва аз ҷиҳати муносибати тазодӣ байни худ, ки робитаи печидаву
мураккаб доранд, дар заминаи мисолҳои фаровон таҳлил шудааст.
Ҳамзамон маънои асливу маҷозӣ ва ҷилоҳои услубии онҳо дар занҷираи
гуфтор баррасӣ гардидааст.
Дар боби чорум “Ҳамнишинӣ дар сатҳи воҳидҳои наҳвӣ ва матн”
масоили ҳамнишинӣ дар сатҳи воҳидҳои наҳвӣ баррасӣ гардида, муайян
карда шудааст, ки ҳар як воҳиди забон бо дарназардошти маъно, шакл
(таркиби овозӣ), қоидаҳои грамматикӣ, муносибату мавқеияти тазодӣ ва
ҷилоҳои услубӣ дар занҷираи гуфтор интихоб ва корбурд шуда, нутқи
мураттабу мукаммалро созмон медиҳанд. Масалаҳои зикршуда дар
сатҳи ибора, ҷумлаи содда, дар сатҳи ҷумлаи мураккаб, банди наҳвӣ ва
матн нишон аз назари наҳвшиносии муосир ба риштаи таҳқиқ кашида
шудаанд.
Дар баробари ин баъзе мулоҳизаҳои баҳснокро зикр менамоем:
1. Пасванди -лон бояд бо вожаи лона алоқаманд бошад, зеро
алоқамандии маъноӣ дида мешавад. Пасванди -дон гунаи дигари
пасванди -лон мебошад ва аз с!апа -и эронии қадим ба маънии
“гузоштан” маншаъ мегирад, зеро гузариши ҳамсадои д(с1) ба л(1) дар
таҳаввули таърихии забонҳои эронӣ падидаи қонунист.
2. Аз шаклҳои эронии қадим ё форсии қадим кзапс1га ($капс1га) пайдо
шудани номи Искандар (Сикандар) ба назари мо баҳсталаб менамояд.
Тибқи ақидаи маъмул Искандар муаррраби калимаи юнонии А1ехапбгоз
(марди кумакрасон, ҳимоятгар) буда, дар забони англисӣ - А1ехапбег,
дар забони франсавӣ А1ехапбге омадааст. Дар забони русӣ бо исми
Александр Македонский маъмул аст. Дар матнҳои забони форсии миёна
дар сурати А1ак§апс1ап агопйк дучор омада, баъдан тибқи қоидаи
расмулхати арабӣ ҳиҷои аввали он чун артикли арабӣ пиндошта, маҳзуф
йардида, дар забони адабиёти классикӣ он ба сурати Искандар

(Сикандар) маъмул гардидааст. Маъхази пайдоиши ном забони юнонӣ
буда, дар номномаи забони русӣ ва дигар забонҳои славянӣ мавқеи
муайян дорад. Маънои бунёдии он дар забони юнонӣ «ҳимоятгар»,
«муҳофизаткунанда» буда, дар заминаи он маъниҳои дигари он пайдо
шудаанд: мард, одам, инсон, ҳимоятгари одамон.
Мулоҳизоти зикршуда ба ҳеҷ ваҷҳ арзиши илмии диссертатсияро
коҳиш намедиҳанд.Таҳқиқоти диссертатсионии Кабиров Шаҳбозбек дар
мавзӯи «Равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷири гуфтор»,
аз назари истифодаи сарчашмаҳои илмӣ, шарҳу тавзеҳи масъалаҳои
назариявӣ, таҳлили забоншиносии мавод мукаммал буда, дорои
хулосаву натиҷагириҳои нав ва арзиши баланди назариявию амалӣ
мебошад.
Диссертатсияи Кабиров Шаҳбозбек дар мавзӯи «Равобит ва
ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷири гуфтор», асари арзишманди
илмии забоншиносии тоҷик буда, аз назари фарогирии мавод ва
натиҷагириҳои назариявӣ пажӯҳиши амиқан илмии дар асоси
мушоҳидоти тӯлонӣ офарида шуда маҳсуб ёфта, муаллифи он сазовори
дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси
10.02 01 - Забони тоҷикӣ мебошад.
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