Тақризи
беруна ба диссертатсияи Кабиров Шаҳбозбек 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 пешииҳод гардидааст.

Дар забоншиносии муосири тоҷик оид ба паҳлуҳои гуногуни

маҷмаъ ё занҷираи гуфтор, ки дарбаргирандаи қисматҳои овойталаффузӣ, маъноӣ ва сохтории забон мебошанд, таҳқиқоти зиёде ба

анҷом расидаанд, ки ҳар яке аз онҳо дар рушду ташаккули илми

забоншиносӣ дорои аҳаммият мебошад. Аз ҷумлаи муҳаққиқоне, ки

роҷеъ ба қисматҳои мухталифи забони тоҷикӣ таҳқиқоти мондагор
бурдаанд, метавон Ҳ. Каримов, Н. Маъсумӣ, Т. Хаскашев, М. Файзов, Д.

Саймиддинов, М.Н.Қосимова, Ш. Рустамов, С. Ҳалимов, Ҳ. Маҷидов ва
монанди инҳоро ном гирифт, ки зери партав ва таассури андешарониҳои

муҳаққиқони мазкур дар забоншиносии тоҷик таҳқиқоти зиёде рӯйи кор

омадаанд.
Зикр кардан бамаврид аст, ки аксари таҳқиқоти то ин замон дар

забоншиносии тоҷик баамаломада, аслан, иртибот бо бахш ё паҳлуе аз

забон дошта, назариёт ва афкори муаллифони онҳо бештар дар атрофи
мавзуи воҳиде аз ин бахшҳо мутамарказ гардидааст. Агар миёни осори

забоншиносии тоҷик гоҳе таҳқиқоти маҷмааӣ ё занҷиравй мушоҳида

шавад, доираи истеҳқоқ дар онҳо маҳдудтар буда, он ҳам, аслан, дар

робита

бо

дигар

мавзуъҳои

таҳқиқ

роҳандозӣ

гардидааст.

Дар

забоншиносии муосири тоҷик то ба ҳол таҳқиқоти диссертатсионие, ки

хусусияти энсиклопедӣ-маҷмаай дошта бошад ва дар он ба таври
силсила якбора ба чанд бахши забон дахл шуда бошад, вуҷуд надорад.

Бинобар ин, таҳқиқотеро, ки устод Ш. Кабиров дар шакли диссертатсия
зери унвони “Равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи
гуфтор” ба анҷом расонидаанд, дар ҳақиқат, дар навъи худ беназир буда,

масоили зибаҳси он фарогирандаи маҳз ҳамин мавзуъ - таҳқиқи
энсиклопедӣ-маҷмааии забони тоҷикӣ дар ҳитаи бахшҳои гуногуни он
мебошад. Кори мазкур аз муқаддима, чаҳор боб, 12 фасл бо зерфаслҳои

марбути худ, хулоса, ихтисораҳо, феҳрасти адабиёт иборат буда, 319

саҳифаи чопи компиютериро дар бар мегирад.
Дар

муқаддима

муаллиф

роҷеъ

ба

мубрамии

мавзуи

интихобнамуда, дараҷаи таҳқиқи мавзуъ, мақсаду вазифаҳои таҳқиқот,

объекту предмети таҳқиқ, асосҳои назариявиву методологӣ ва усули
таҳқиқ, навгониҳои таҳқиқ, аҳаммияти назариявиву амалӣ ва дигар

нукоти марбут бар таҳқиқ маълумот додааст.
Дар боби 1-ум - “Ҳамнишинии овозҳо ва омилҳои зуҳуру
таҳаввули падидаҳои савтӣ” муаллиф дар се фасл оид ба авомили
гуногуни ҳамнишин гаштани овозҳо дар забони тоҷикӣ ва муҷиботи

падид омадану ҳувайдо шудани нукоти мутавотир дар бахши савтиёти
забон таҳқиқот бурдааст. Муаллиф, қаблан, дар руҷуъ бар қавоиди
овоии забони бостон, баъдан, роҷеъ ба падидаҳои савтӣ дар забони

давраи нав то муосир муҳокимаронӣ карда, бад-ин сурат мароҳили

таҳаввулоти овоии забони тоҷикиро пайдарпай таҳқиқ кардааст. Он чи
дар ин боб бештар қобили таваҷҷуҳ аст, ии назари муаллиф бар ҷиҳоти

мусиқизойи савтиёт, асароти он ҳам бар забони адабӣ, ҳам ба гӯйишҳову
лаҳҷаҳо, баёни фарқият дар ҷанбаҳои қоидасози фонетикӣ, аз ҷумла
монандшавӣ, афзоиш, мухаффафшавӣ, ихтисор, ҷойивазкунӣ, имола,

мушаддадшавии овозҳо ва иақши ҳуруфи арабӣ дар эҳдоси маонии
гуногуни вожаҳо мебошанд, ки аз ҷониби муаллиф бо диди нав матраҳ

гаштаанд.
Дар боби дуюм - “Ҳамнишинии морфемаҳо ва нақши онҳо дар
ғанӣ гардонидани таркиби луғавии забон”, ки аз 5 фасл иборат аст,

муаллиф саъй намудааст роҷеъ ба ҳамнишинии аносири гуногуни
вожасоз, ба вижа пешвандҳо ё морфемаҳои пешвандӣ, пасвандҳо ё
морфемаҳои пасвандӣ, морфемаҳои содаи мустақилмаъно, вожаҳои

мураккаб, ҳамчунин, ҳамнишинии унсурҳои номсози тоҷикиву арабӣ ва
монанди инҳо андешаронӣ намояд. Пажӯҳишҳову таҳлилҳои муаллиф

дар ҳалли масоили зибаҳси боб дар маҳсураи давраҳои гуногуни

инкишофи забон маръӣ гашта, чигунагии раванди ҳамнишинии аносири

калимасоз ҳам дар давраи таърихиву шаклгирии забон, ҳам марҳалаи
ташаккулёбии форсии бостон, ҳам дар давраи нав дар намои забони
адабӣ ва забони муҳовараву гуфтугӯйӣ баррасӣ гаштааст.

Дар боби сеюми кор - “Равобит ва ҳамнишинии вожаҳо” муаллиф
дар се фасл ва зерфаслҳову бахшҳои морабти ду фасли охир дар хусуси

моҳияти

вожаҳо

ва

ҷойгоҳи

онҳо

дар

низоми

забон,

робитаи

парадигматикии вожаҳо, аз ҷумла робитаҳои шакливу маъноии вожаҳои
сермаъно, робитаи суварии ҳамгунҳо, муродифот, мутазодҳо, ҷуфтҳои

муродифиву мутазодӣ, гунанокии вожаҳои форсӣ-тоҷикиву арабӣ,
равобити маъноиву суварии иштиқоқоту муштақот, ҳамчунин, робитаи
синтагматикии

вожаҳо

тавассути ҷанбаҳову

роҳҳои гуногуни

он

андешаронӣ кардааст. Қобили зикр аст, ки муаллиф дар иртибот бо ҳама
масъалаҳои матраҳшуда мисолҳои боварибахш оварда, андешаҳои худро

тавассути онҳо мудаллалу асоснок намудааст.
Дар боби чаҳоруми диссертатсия -“Ҳамнишинӣ дар сатҳи

воҳидҳои наҳвӣ ва матн”, ки ҳукми анҷоми таҳқиқотро дорад, мавзуи
мавриди пажӯҳиши муаллиф дар ду фасл

таҳқиқи ҳамнишинӣ дар

ибораҳо, ҷумлаҳо (ҳам ҷумлаҳои сода, ҳам мураккаб) ва матн мебошад.
Қаблан, муаллиф дар чаҳор зерфасл оид ба ҳамнишинии наҳвӣ дар

мисоли ибора, ҷумлаҳои содаву мураккаб ва ҳиссаҳои банди наҳвӣ,
сониян, дар фасли дувум роҷеъ ба матн ва вижагиҳои ҳамнишинӣ дар он
таҳқиқот бурдааст.

Дар қисмати аввали хулосаи диссертатсия муаллиф дар чаҳор

банд андешаҳову назариёти таҳқиқоти хешро ба таври мухтасар
натиҷагирӣ карда, дар қисмати дувуми он дар панҷ банди дигар

тавсияҳои худро роҷеъ ба истифодаи амалии натиҷаҳои бадастомада

маъруз доштааст.

Муаллиф чаҳор монографияи илмӣ навиштааст, ки ҳама аз ҷиҳате
бо мавзуи таҳқиқот робитаи мантикӣ доранд. Ановини маколаҳои дар
автореферат дарҷшуда низ бо мазмуну мундариҷа ва муҳтавои таҳқиқоти
муаллиф

мувофиқат

менамоянд,

ки

теъдоди

онҳо

аз

меъёри

пешниҳодшуда фузунӣ дорад.
Бо ин ки таҳқиқот комилу баанҷомрасида аст ва муаллиф
тавониста масоили матраҳнамудаи хешро ба таври шоиста таҳлилу

баррасӣ намояд, дар он баъзе камбудҳо мушоҳида мешаванд, ки ба назар

гирифтани онҳо, фикр мекунам, бар камолу пуррагии он меафзояд:
1.3имни ишорот бар давраи нави забони тоҷикӣ, ки аз асрҳои VIII-

IX то имрӯзро дар бар мегирад ва истифодаи мисолҳо аз сарчашмаҳои
хаттии ин давра, агар роҷеъ ба осори марбут бар ин давра, ки зиёда аз
ҳазор соли охирро фаро мегирад, дар ҳар бобе фаслҳои алоҳида кушода

мешуд ва намунаҳои он осор дар асоси мавзуоти ҳар боб дар ин фаслҳо

таҳлилу баррасӣ мегардид, хубтар мебуд. Зеро давраи асосии рушди
забони тоҷикӣ мадюни давраи нав аст, маҳз дар дарозои ин давра ва

осори ҳангуфти назмиву хатти он буд, ки забони тоҷикӣ чи аз ҳайси ово
ё савтиёт, чи аз нигоҳи сохтору бандубасти вожагон ва чи аз ҳайси
пардозу тарҳрезии ҷумла камолу истеҳком пазируфт. Бинобар ин, дар
ҳар боб, вобаста ба мавзуи матраҳшуда, табақабандии марҳалаии давраи

мазкур дар иртибот бо ҳамнишинии воҳидҳои забонӣ бар манфиати кор
мешуд.

2.Мавзуи дигар, ки он ҳам бо нуктаи фавқуззикр робитаи мантиқӣ

дорад, ин табақабандии осори хаттии мансур ва манзуми давраи нави
забони тоҷикӣ мебошад. Ба андешаи мо, агар муаллиф таваҷҷуҳи хешро

бар мароҳили рушди забон вобаста ба осори насриву назмӣ масруф
медошт ва, чунонки гуфта омад, дар ҳар боб фаслҳои алоҳидаро бар

таҳқиқи ин мавзуъ мекушод, басо хуб мешуд. Ҳамнишинии воҳидҳои

забонӣ бар асоси мутуни насрӣ ва шавоҳиди шеърӣ бо низоми

фаслгузинии алоҳида ҷуз ин ки таҳқиқро боз ҳам ҷиддӣ мекард, бар
ҳусни он мефузуд. Бар илова, муаллиф метавонист чигунагии рушду

инкишофи марҳалаии забони форсӣ-тоҷикиро дар давраи нав тавассути

муқоисаи забони назм бо забони наср равшантар намояд.
З.Дар автореферат ҷо-ҷо хатоҳои имлоӣ ва техникӣ бархӯрд
мешаванд, ки бар иллати онҳо ҳусни кор каме коста мешавад. Аз ҷумла,

вожаи наку дар саҳифаи 26 чанд бор дар шакли накӯ омадааст, ки хатост.
Ин хато дар дигар саҳифаҳо низ мушоҳида мешавад. Хатоҳои имлоӣ,

ҳамчунин, дар саҳифаи 44-ум чанд бор мушоҳида мешаванд. Дар
иртибот бо чоп дар саҳифаи 30 ба ҷойи зерфасли 2.5 (“Ҳамнишинии
унсурҳои номсоз”) зерфасли 1.5 қайд гардидааст.

Аммо, қайд бояд кард, ки камбуду навокиси боло ба ҳадде ҷиддӣ
нахоҳанд буд, то ба муҷиби онҳо бар куллияи кор битавон хатти бутлон

кашид; чун вуҷуди онҳо дар қиболи муҳассаноти кор ночиз мебошанд.
Муаллиф

онҳоро

баъдан,

метавонад

пиромуни

омоданамойии

монографияи илмии худ ислоҳ намояд ва бо ин роҳ бар ҳусни кори хеш

бифизояд.
Бинобар ин, рисолаи диссертатсионии

Кабиров Шаҳбозбек дар

мавзуи “Равобит ва ҳамнишииии воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор”
ба меъёрҳои умумии аз ҷониби КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва КОА-и Федератсияи Россия пешниҳодшуда мутобиқат
дошта. муаллифи он барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои филологӣ

аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ пешниҳод сазовор мебошад.
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