Тақриз

ба автореферати диссертатсияи Кабиров Шаҳбозбек дар мавзӯи
«Равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор»,
барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои филологӣ
аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ

Таҳқиқу баррасии забон дар даврони муосир яке аз самтҳои басо
муҳим ва калидӣ буда, натиҷаҳон барои самту риштаҳои гуногуни илмӣ
мавриди истифодаву корбурд қарор мегирад. Аз ин лиҳоз омӯхтани
вижагиҳои забон ва табиату низоми он барои башар як зарурати ногузир ба
шумор рафта, ба паҳлуҳои гуногуни рафтору раванди мухобирот, танзиму
беҳдошти муошират, тақвияти иқтидори забон, интиқолу ҳифз ва коркарди
иттилоот равшанӣ хоҳад афканд.
Ин нукта мусаллам аст, ки нутқи мураттабу муназзам барои инсон
беҳтарин эҳдои табиат аст, ки ба шарофати он инсонҳо фикру андеша ва
ҳадафу мароми худро баён намуда, иртибот миёни эшон пойдор гардида, ин
ҳама боиси ташаккули ҷомеаи инсонӣ гаштааст.
Аз ин лиҳоз таҳқиқоти Кабиров Шаҳбозбек дар мавзӯи «Равобит ва
ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор» яке аз масъалаҳои басо
мубрами забоншиносии муосир буда, низоми ташккулу таҳаввули чунин як
системаи муракккабу мукамммалро чун забон бо назардошти хусусиятҳои
бунёдии он ба риштаи пажӯҳиш кашидааст.
Дақиқан тамоми воҳидҳои забон дар доираи қонунияти вижаи
ҳамоҳангиву ҳамнишинӣ раванди мухобиротро роҳандозӣ менамоянд. Илова
бар ин чунин раванди мукаммалу фарогир дар доираи равобити
парадигматикию синтагматикӣ тибқи меъёру қоидаҳои ба худ хос низоми
забон ва ҳамнишинии зинавии воҳидҳои онро дар занҷираи гуфтор гузориш
ёфта, боиси ташаккули нутқи мураттабу муназзам мешавад, ки омӯзишу
ҳамин масъалаҳо ин муҳиммияти мавзуъро собит менамояд.
Бо ҳамин тартиб диссертатсияи Кабиров Шаҳбозбек дар мавзӯи
«Равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор» ба масъалаи
мубрам ва муҳимму арзишманди илми забоншиносӣ бахшида шуда, дар ин
самт то ба рӯи кор омадани пажуҳиши мазкур танҳо баъзе қайду нақл ва
гунае аз нигоштаҳои илмӣ ба мушоҳида мерасиданд.
Дар баробари ин оид ба равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои забон дар
занҷираи гуфтор дар раванди се марҳалаи рушду ташаккули таърихии забон,
ки аҳамияти назарраси илмиву амалиро доро мебошад, дар забоншиносии
тоҷик то ҳанӯз ба таври дақиқу мушаххасу мукаммал мавриди таҳқиқу
баррасӣ қарор нагирифтааст.
Ҳадафу мақсади таҳқиқоти мазкур муайян ва муқаррар намудани
қоидаву меъёрҳои равобиту ҳамнишинии воҳидҳои забон ва ҷилвагар
намудани шаклгирии низому пайкараи забони тоҷикӣ, таҳқиқу ташхис
намудани қонуниятҳои хоси забони тоҷикӣ дар самти ҳамоҳангиву
мувозанати тарафайни воҳидҳои забон дар низоми гуфтор муаррифӣ
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шудааст. Дар робита бо татбиқи мақсад ва барои расидан ба ин ҳадаф
муҳаққиқ вазифаҳои басо муҳимро муайян ва муқаррар намудани воҳидҳои
забон ва мақому ҷойгоҳи ҳар яки онҳо дар низоми забон, нишон додани
нақши фонема чун нахустин воҳиди забон дар ташаккули морфемаҳо,
муқаррар намудани ҷойгоҳ, таносуби миқдориву сифатӣ ва имконияти
ҳамнишинии морфемаҳо зимни вожасозй, муайян ва нишон додани омилу
меъёрҳои ҳамнишинӣ дар мавриди ташаккули воҳидҳои наҳвй ва мушаххас
намудани категорияҳои воҳиди банди наҳвӣ ба иҷро расонидааст.
Арзиши назариявию илмии таҳқиқоти мазкур дар он дида мешавад, ки
натиҷаву хулосаҳои онро оид ба равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои забон
метавон дар мавриди муайян намудани нақши воҳидҳои забон дар занҷираи
гуфтор, иншои мақолаҳои илмӣ, рисолаву китобҳои дарсӣ истифода намуд.
Дар баробари ин аҳамияти амалию корбурдии таҳқиқоти мазкур басо
назааррас буда, натиҷаву хулосаҳои илмии таҳқиқро метавон дар таълиму
тадрйси курсҳои тахассусӣ оид ба таърихи забони тоҷикй, дар таълими
курсҳои маданияти нутқ, услубшиносӣ, вожашиносӣ, назарияи тарҷума ва
ҳангоми тарҷумаи ҳамзамонӣ, таҳлили дискурсивӣ, назарияи мухобирот ба
таври самарбахш мавриди истифода қарор дод.
Навгонии таҳқиқоти мазкур бидуни мубоҳиса нодиру нотакрор ва
дорои арзиши баланди илмӣ буда, дар он дида мешавад, ки дар
забоншиносии тоҷик масъалаи равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои забон дар
занҷираи гуфтор бори нахуст мавриди таҳқиқи алоҳида ва маҷмааӣ қарор
гирифтааст. Ҳамчунин дар диссертатсия раванди таҳаввулу ташаккули
фонемаву морфемаҳо дар се марҳалаи инкишофи таърихии забони тоҷикӣ,
қоидаву меъёрҳои ҳамнишинии онҳо ва омилу сабабҳои зухури падидаҳои
савтӣ аввалин бор бо далелу хулосаҳои эътимодбахши илмӣ ба таври
мукаммал таҳлилу баррасӣ шудаанд.
Мавзуъ, муҳтаво, сохтори бобу фаслҳо, пайдарҳамии мантиқии фаслу
қисматҳои рисола, масъалагузориҳо, истифодаи усулу методҳои таҳқиқ ва
натиҷагириҳои диссертатсия ба таври мукаммал ва асосноку истидлолӣ ироа
гардида, ба шиносномаи илмӣ бо ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ комилан
мутобиқ ва мувофиқ аст.
Муҳтавои асосии диссертатсия ва консепсияву фарзияҳои илмии
муҳаққиқ дар 45 мақола ва чор китоб инъикос ёфтааст, ки ин худ далели
самарбахшии илмии пажуҳиши мазкур муаррифӣ мешавад ва феҳрасти онҳо
дар охири фишурда оварда шудаанд.
Ҳаҷму андозаи диссертатсия, сохтори он, тарзу тартиби таҳияи матн
ва пешниҳоди хулосаҳои илмӣ комилан ба талаботи рисолаҳои илмии муосир
ҷавобгӯй буда, рисола аз муқаддима, чор боб, хулоса, ихтисораҳо ва
феҳрасти адабиёт иборат буда, дар 319 саҳифаи чопи компютерӣ таҳия ва
пешниҳод гардидааст.
Мазмуну муҳтавои автореферат нишон медиҳад, ки кори
диссертатсионии Кабиров Шаҳбозбек дар мавзӯи «Равобит ва ҳамнишинии
воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор» ба дараҷаи зарурии илмӣ таълиф
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гардида, пажӯҳиши мукаммал ва анҷомёфта дониста мешавад ва дар
баробари ин дастовардҳо баъзе нуктаҳои қобили ислоҳро низ мехостем
таъкид намоем:
1. Дар муқаддимаи диссертатсия муҳаққиқ зимни нишон додани
асосҳои назарии таҳқиқот ба пажӯҳишгарони маъруфи ватаниву хориҷӣ
ишора менамояд, аммо дар қисматҳои минбаъдаи пажӯҳиш аз назари ин
гурӯҳи муҳаққиқон камтарин мавридҳо истифода менамояд.
2. Дар сафаҳоти ҷудогонаи автореферати диссертатсия нуктаҳои
таҳрирталаб (5, 8, 11, 21, 35, 43, 61) ва қобили тасҳеҳ (4, 13, 20, 36, 48, 59)
ҷой доранд, ки ислоҳи онҳо ба нафъи кор аст.
Хамин тарик, кори диссертатсионии Кабиров Шаҳбозбек дар мавзӯи
«Равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор» ҷавобгӯи
талаботи корҳои диссертасионии аз ҷониби Комисияи олии аттестатсионии
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муайянгардида дониста шуда,
таҳқиқоти илмии комил ва анҷомёфта аст ва унвонҷӯй ба касби дараҷаи
илмии доктори илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ
сазовор мебошад.
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