ТАҚРИЗ

ба диссертатсияи доктории Кабиров Шаҳбозбек дар мавзуи
«Равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор»
барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илми филология аз рӯйи
ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ
Ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор аз мавзуъҳои
муҳимми забоншиносист, ки мутаассифона, дар забоншиносии тоҷик
камтар мавриди таваҷҷуҳи муҳаққиқон қарор гирифтааст. Бино бар
ин, аз ҷониби устоди фозил ва донишманди соҳибназар Кабиров
Шаҳбозбек мавриди таҳқиқи густурдаи илмӣ ва ҳаллу фасл қарор
гирифтани ин мавзуи ниҳоят муҳим, воқеан иқдоми шоиста ва
қобили таҳсин арзёбӣ мешавад.
Навгонии илмии таҳқиқ пеш аз ҳама дар он ба мушоҳида
мерасад, ки дар забоншиносии тоҷик масъалаи равобит ва
ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи туфтор бори аввал
мавриди таҳқиқи ҷудогона қарор гирифтааст. Муҳимтар аз ҳама, дар
рисолаи мавриди назар раванди ташаккулу татаввури фонемаву
морфемаҳо ва қоидаву меъёрҳои ҳамнишинии онҳо, сабабу омилҳои
зуҳури падидаҳои савтӣ ва таҳаввулу татаввури вандҳо, ҳамчунин
ташаккули гурӯҳҳои луғавию маъноии калимаҳо дар ҳар се марҳилаи
рутттди таърихии забони тоҷикӣ (дар заминаи матнҳои "Катибаи
Бесутун" (аҳди бостон), "Корномаи Ардашери Бобакон" (давраи
миёна), "Ёддоштҳо"-и устод Айнӣ (давраи нав)) мавриди таҳқиқ қарор
гирифтааст. Баррасии равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои наҳвӣ
(ибора, ҷумла ва матн) низ аз навгониҳои муҳимми диссертатсия ба
ҳисоб меравад.
Диссертатсияи мавриди назар аз аҳаммияти вежаи назарию
амалӣ бархурдор аст. Аҳаммияти назарӣ бештар дар он зоҳир
мешавад, ки натиҷаву хулосаҳои муаллифи диссертатсияро оид ба
равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор метавон
ҳангоми муайян кардани нақши воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор,
таълифи асарҳои илмӣ ва таълимӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дод.
Муҳимтарин ҷанбаи рисолаи мавриди назар ҷанбаи амалию
корбурдии он мебошад. Натиҷаҳои таҳқиқ имкон дорад дар таълими
таърихи забони тоҷикӣ (аз аҳди бостон то ба имрӯз), вожашиносӣ,
услубшиносӣ, маданияти нутқ ва таҳияву тадвини фарҳангу
луғатномаҳо мавриди истифода қарор дода шаванд.
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Диссертатсия аз муқаддима, чор боб, хулоса ва феҳристи адабиёт
иборат аст.
Дар муқаддима мубрамӣ ва дараҷаи омӯзиши мавзуь, навгонии
пажуҳишу методҳои таҳқиқ асоснок гардида, мақсад ва вазифаҳои
таҳқиқ, нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда ва дигар бахшҳои
анъанавй баён шудаанд.
Боби якуми диссертатсия «Ҳамнишинии овозҳо ва омилҳои
зуҳуру таҳаввули падидаҳои савтӣ» ном дорад ва аз се фасл иборат аст.
Дар ин боб, дар баробари масъалаҳои умумӣ, аз ҷумла оид ба зуҳури
падидаҳои савтӣ (монандшавӣ, афзоиш, тахфиф, ихтисор, ҷотабдилӣ,
имола, татттдид ва сукун) ва ҷилваҳои маъноии ҳуруфи арабиасос
таҳқиқи ҷолиб ва қобили мулоҳиза сурат гирифтааст.
Боби дуюми диссертатсия «Ҳамнишинии морфемаҳо ва нақши
онҲо дар ғанӣ гардонидани таркиби луғавии забон» ном дорад ва аз
панҷ фасл таркиб ёфтааст. Дар фаслҳои ин боб ҳамнишинии
пешванду пасвандҳо, нақши ҳамнишинии морфемаҳои содаи
мустақидмаъно дар ташаккули вожаҳои мураккаб ва ҳамнишинии
унсурҳои номсоз мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст.
Боби сеюми диссертатсия «Равобит ва ҳамнишинии вожаҳо» ном
дорад ва аз ду фасл ва чор зерфасл иборат мебошад. Дар ин боб ва
фаслу зерфаслҳои он моҳияти калима ва ҷойгоҳи он дар низоми
забон, робитаи парадигматикии вожаҳо, вожаҳои сермаъно ва
робитаи шаклию маъноии онҳо, ҳамтунҳо ё робитаи суварии онҳо,
робитаи муродифҳо ва мутазодҳо, маъёрҳои ҳамнишинии
муродифҳову мутазодҳо таҳқиқ гардидааст.
Боби чоруми диссертатсия «Ҳамнишинӣ ва сатҳи воҳидҳои наҳвй
ва матн» ном дорад ва аз ду фаслу чор зерфасл иборат аст. Дар фаслу
зерфаслҳои ин боб ҳамнишинӣ дар сатҳи воҳидҳои наҳвӣ (ҳамнишинӣ
дар сатҳи ибора, ҳамнишинӣ дар сатҳи ҷумлаи сода ва ҷумлаи
мураккаб, ҳамнишинии ҳиссаҳои банди наҳвӣ), ҳамчунин матн ва
вижагиҳои ҳамнишинӣ дар он баррасӣ шудааст.
Дар қисмати хулосаи диссертатсия натиҷаҳои бадастомада аз
таҳқиқ ҷамъбаст гардидааст.
Диссертатсия ба қалами устоди муҳаққақи забон, ки умри азизи
худро барои таълиму тадриси забон ба донишҷӯён ва таълифи
асарҳои илмию таълимӣ ва китобҳои дарсӣ дар заминаи забони
модарй сарф кардааст, устодона таълиф шудааст. Бино бар ин, бо
таваҷҷуҳ ба қавли маъруфи "хато бар бузургон гирифтан, хатост", ба
назари мо, орию барӣ аз камбуду норасоиҳост.
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Дар маҷмуъ, диссертатсия таҳқиқи мукаммали баанҷомрасида
буда, дар рушди забоншиносии тоҷик, ба хусус бахши ҳамнишинии
воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор саҳми арзанда мегузорад.
Диссертатсияи Кабиров Шаҳбозбек дар мавзуи «Равобит ва
ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор» ба талаботи
бандҳои 31-35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267
тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи
илмии доктори илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони
тоҷикӣ мебошад.
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