ТАҚРИЗ
ба диссертатсияи доктории Шаҳбозбек Кабиров дар мавзуи «Равобит ва
ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор» барои дарёфти
дараҷаи илмии доктори илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 Забони тоҷикӣ (310 с.)

Инсоният дар тамоми давраҳои мавҷудияти худ ба нутқи мураттабу
бонизом эҳтиёҷманд буд, ҳаст ва хоҳад дошт, зеро дақиқу беғалат ифода
кардани матлаб танҳо дар сурати дуруст ва тибқи меъёр интихобу
истифода гардидани воҳидҳои забон ва риояи таносуби маъноии байни
онҳо даст медиҳад. Бинобар ин таҳкиқи мавқеи воҳидҳои забон дар
ҷараёни гуфтор, таносуби маъноии унсурҳои он саривақтӣ ва муҳим
арзёбӣ мегардад. Дар ин самт рисолаи доктории профессор Ш. Кабиров
«Равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор»
таҳқиқоти арзишманд ва мукаммалест, ки аҳамияти калони илмиву
амалӣ дорад. Дар ин маврид ишораи муаллифи рисола бамаврид аст, ки:
«...ҳамнишинии меъёрии воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор, аз як
тараф, комиливу солимии нутқи мураттабро таъмин ва созмон диҳанд, аз
ҷониби дигар, системанокӣ, яъне дорои низом будани забонро собит
менамоянд ва ... яке аз мавзуъҳои хеле мубраму муҳим буда, лекин то
ҳол дар забоншиносии тоҷик ба таври маҷмааӣ ва мушаххасу мукаммал
мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор нагирифтааст» (с.12-13).
Диссертатсия аз муқаддима, чаҳор боб бо фарогирии 13 фаслу 18
зерфасл, хулоса, феҳрасти ихтисорот, адабиёти илмиву сарчашмаҳои
адабӣ ва луғатномаҳо таҳия гардидааст.
Боби якуми рисола - «Ҳамнишинии овозҳо ва омилҳои зуҳуру
таҳаввули падидаҳои савтӣ» аз се фасл ва ҳафт зерфасл иборат аст. Дар
фасли аввал масоили умумии мавзуъ матраҳ шуда, таъкид мегардад, ки:
«низоми савтиёт (унсурҳои савтӣ) нисбат ба дигар воҳидҳои забон
камтар ба таҳаввулу тағйирот мувоҷеҳ мешаванд, лекин онҳо низ дар
ҷараёни инкишофи таърихии забон аз ин доира мустасно нестанд» (с.20).
Барҳам хӯрдани категорияи падеж (ҳолатҳо), ба ду ҳиҷо таҷзия шудани
ҳамсадоҳои ҷуфти оғозӣ, суст шудани доираи корбурди ҳамсадои ҷуфти
XV (хв) ва ғ., асосан, барои осониву равонии талаффуз ва сарфаи нерӯи
гуфтор (универбатсия) сурат гирифтаанд.
Фасли дувуми боби якум - «Зуҳури падидаҳои савтӣ» ба пажӯҳиши
ҳодисаҳои фонетикӣ дар забони тоҷикӣ ихтисос дорад. Муҳаққиқ доир
ба монандшавӣ, бадалшавӣ, коҳиш, афзоиш. ҷойивазкунӣ ва имолаву
ташдиду сокин дар ҷараёни гуфтор баҳс ба миён оварда, ба хулоса
меояд, ки ҳодисаҳои мазкур, асосан, бо мақсади сарфаи нерӯи гуфтор,
мутобиқсозии воҳидҳои забон ба вазни арӯз, ҳосил намудани ҳиҷои
дилхоҳ, риояи қофия ва, маҷмӯан, барои равонӣ ва осонии талаффуз дар
раванди инкишофи таърихии забон ба миён омадаанд (ниг. с.38).
Ҳамзамон ишора мешавад, ки ҳодисаҳои мазкур дар нутқи омиёна
бештар дучор меоянд.
Пажӯҳишгар дар ин фасли рисола имола, ташдид ва сокинро низ чун
ҳодисаҳои савтӣ баррасӣ намуда, аз ҷумла, доир ба сокин чунин андеша
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дорад: «...чун ба марзи ҳиҷоҷудокунӣ ва меъёри талаффуз иртибот
дорад, аз ин рӯ, зикри он дар боби унсурҳои савтӣ бемаврид нест» (с.44).
Фасли сеюми боби якум - «Ҷилоҳои маъноии ҳуруфи арабиасос
(фоносемантика)» вижагиҳои маъниофарии ҳуруфи арабиасоси тоҷикиро
ба доираи таҳқиқ гирифтааст. Таъкид мегардад, ки аҳли қалам, махсусан
шуаро, барои баёни мақсаду мароми хеш аз «сурат»-и ҳуруфи арабиасос
низ фаровон суд ҷуста, ба офаридани ташбеҳу истиораҳои ҷолиб
муваффақ шудаанд. Маълум мегардад, ки, аваалан, ҳарфҳои алиф, дол,
ҷим, мим, нун бештар мавриди корбурди шоирони классики тоҷику форс
қарор гирифтаанд, сониян, аз ин имконияти забон бештар Камоли
Хуҷандӣ ҳунармандона истифода намудааст, ки ин нукта бо таҳлили
абёти зиёди шоир тасдиқи худро ёфтааст.
Боби дувуми рисолаи мавриди назар «Ҳамнишинии морфемаҳо ва
нақши онҳо дар ғанӣ гардонидани таркиби луғавии забон» панҷ фаслро
муттаҳид менамояд. Дар фасли аввал масъалаҳои муҳимми мавзӯъ, аз
ҷумла, мафҳуми морфема, таҳлили таркиби калима, сохтори калима, дар
фасли дувум мақоми пешвандҳо дар ташаккули воҳидҳои луғавии нав,
дар фасли севум ҳамнишинии пасвандҳо, дар фасли чаҳорум вожасозии
мураккаб ва дар фасли панҷум исмҳои хос мавриди баррасӣ қарор
гирифтаанд.
Боби сеюми монография - «Равобит ва ҳамнишинии вожаҳо» се
фасл ва ҳафт зерфаслро муттаҳид менамояд. Дар ин қисмати рисола доир
ба моҳияти калима ва ҷойгоҳи он дар низоми забон, робитаи
парадигматикӣ ва синтагматикии вожаҳо, ҳамнишинии воҳидҳои
ҷуфтистеъмоли забони тоҷикӣ таваҷҷуҳ кардааст.
Боби чаҳоруми рисолаи мавриди тақриз - «Ҳамнишинӣ дар сатҳи
воҳидҳои наҳвӣ ва матн» аз ду фасл ва чаҳор зерфасл фароҳам омадааст.
Дар фасли якум - «Ҳамнишинӣ дар сатҳи воҳидҳои наҳвӣ», ки фарогири
чаҳор зерфасл аст, роҷеъ ба ҳамнишинӣ дар сатҳи ибора, ҷумлаҳои сода,
ҷумлаҳои мураккаб ва банди наҳвӣ сухан меравад. Фасли дувум - «Матн
ва вижагиҳои ҳамнишинӣ дар он» роҷеъ ба матн, ки, ба пиндори
муҳаққиқ, забоншиносии матн ва синтаксиси матн: «тозакории нодиру
нотакрор ва муҳиму арзишманд шинохта мешавад» (с.250), баҳс
менамояд. Дар забоншиносии Аврупо матн ва вижагиҳои он ҳанӯз аз
нимаи дувуми садаи XX мавриди таҳлилу тадқиқ қарор гирифта бошад,
пас омӯзиши масъалаи мазкур дар забоншиносии тоҷик аз огози асри
XXI шурӯъ гардидааст. Пажӯҳишгар дар заминаи таҳлилу таҳқиқи
маводе аз «Ёддоштҳо»-и устод Айнӣ вижагиҳои матнро чун воҳиди
забон ва ҳамнишингардии онҳоро мӯшикофона ҳадафи таҳқиқ қарор
дода, таъкид менамояд, ки дар ташаккули матн ва низоми дохили
ҳамнишинӣ робитаи мантиқиву грамматикӣ ва маъноӣ ва ҳамчунин
вижагии корбурдӣ ё худ функсионалии матн муҳим арзёбӣ мешавад (ниг.
с. 274-275).
Дар қисмати хулосаи диссертатсия бардоштҳои муҳаққиқ аз
омӯзиши мавзуи робита ва ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷири
гуфтор дар дувоздаҳ банд натиҷагирӣ мешавад.
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Феҳрасти адабиёт 408 сарчашмаи адабӣ, илмӣ ва фарҳангҳоро дар
бар гирифтааст, ки аз омӯзиши ҷиддӣ ва заҳмати кашидаи муҳаққиқ дар
таълифи диссертатсия шаҳодат медиҳад. Муаллифи рисола на танҳо ба
дастовардҳои даврони муосир такя кардааст, балки барои хулосаи
дурусту дақиқ баровардан аз осори классиконамон ҳам ғизои маънавӣ
бардоштааст.
Бо вуҷуди он ки дар диссертатсия муваффақиятҳои назарраси
илмиву назариявӣ зиёданд, агар боз ба масъалаи ҳамнишинӣ дар доираи
нумеративҳо таваҷҷуҳ карда мешуд, ба манфиати кор мебуд.
Автореферат ва мақолаҳои интишорнамудаи муҳаққиқ муҳтавои
диссертатсияро комилан инъикос менамоянд. Рисолаи доктории Ш.
Кабиров кори баанҷомрасида буда, ба тамоми талаботи таҳияи
рисолаҳои илмӣ ҷавобгӯст ва муаллифи он сазовори дараҷаи илмии
доктори илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ
мебошад.
Доктори илмҳои филологӣ,
профессори кафедраи услубшиносӣ
ва таҳрири адабии Донишгоҳи
миллии Тоҷикистон
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