Тақриз
оид ба диссертатсияи Кабиров Шаҳбозбек 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
Дар тӯли беш аз сӣ соли соҳибистиқлолии кишвар пояҳои ҳастиву
ҳувият, иқтисоди миллӣ мустаҳкам гардида, дар заминаи сиёсати дарҳои

кушод пеш гирифтани ҳамкориҳои дуҷониба бо мамолики хориҷӣ
густариши бештар пайдо кард. Дар ин замина, зери сиёсати маънавии
бунёди Президенти кишвар имкони мусоид ба миён омада, дар чанд соли

охир як қатор таҳқиқоти илмӣ рӯйи кор омаданд. Дар ин росто бархе аз
муҳаққиқони риштаи забоншиносӣ низ ба таълифоти як қатор масъалаҳои
умдаи забоншиносӣ рӯ овардаанд, ки яке аз онҳо профессори Донишгоҳи

миллии Тоҷикистон Шаҳбозбек Кабиров маҳсуб меёбад.
Аз ин ҷост, ки диссертатсияи Ш. Кабиров зери унвони «Равобит ва

ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор» натиҷаи меҳнати
муттасил ва омӯзиши пайвастаи муҳаққиқ ба ҳисоб рафта, далели дониши

густарда ва назари фароху нуктасанҷии муаллиф мебошад.
Рисолаи мавриди назар аз муқаддима, чаҳор боб бо фарогирии 13
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сарчашмаҳои адабӣ ва луғатномаҳо фароҳам омадааст

Дар муқаддима аҳамияти таҳқиқ, дараҷаи омӯхта шудани мавзӯъ баён
гардида, мақсад ва вазифаҳои асосии диссертатсия мушаххас шудаанд.

Ҳамзамон сарчашмаҳо, методологияи таҳқиқ, арзишҳои назариву амалӣ,
навовариҳои илмӣ ва нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда номбар шудаанд.
Ҳамзамон, дар муқаддимаи диссертатсия доир ба таърихи беш аз

сеҳазорсолаи забони тоҷикӣ, мавҷудияти давраи сегонаи он, зуҳури
воҳидҳои

забониву

суфташавии

онҳо

ва

бад-ин

хотир

содагии

хушоҳангии забон баҳс рафта, муҳаққиқ ба бардоште мерасад, 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). Аз ин лиҳоз,
муҳаққиқ таҳлилу пажӯҳиши масъалаи мазкурро муҳимму саривақтӣ

арзёбӣ менамояд.
Боби якум - «Ҳамнишинии овозҳо ва омилҳои зуҳуру таҳаввули

падидаҳои савтӣ» ном дошта, 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 дучор 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 ҷуфт

барои осониву равонии талаффуз ва сарфаи неруи гуфтор сурат

гирифтаанд.
Дар фасли дувуми боби мазкур, ки «Зуҳури падидаҳои савтӣ» унвон
дошта, ба таҳқиқи ҳодисаҳои савтӣ дар забони тоҷикӣ бахшида шудаст.
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ҷойивазкунӣ ва имолаву ташдиду сокин дар ҷараёни гуфтор баҳс ба миён

оварда, ба хулосае меояд, ки ҳодисаҳои мазкур, асосан, бо мақсади
сарфаи неруи гуфтор, мутобиқсозии воҳидҳои забон ба вазни арӯз, ҳосил

намудани ҳиҷои дилхоҳ, риояи қофия ва, маҷмӯан, барои равонӣ ва

суҳулати талаффуз дар раванди инкишофи таърихии забон ба миён

омадаанд (ниг. с.38). Ҳамзамон таъкид мешавад, ки ҳодисаҳои мазкур
дар нутқи омиёна бештар вомехӯранд.

Фасли охири боби нахустро муҳаққиқ ба баррасии ҷилоҳои маъноии
ҳуруфи

арабиасос

(фоносемантика)

бахшидааст.

Мавсуф

таъкид

менамояд, ки аҳли қалам, махсусан, аҳли шуаро, барои баёни ҳадафу

мароми худ аз «сурат»-и ҳарафҳои арабиасос низ фаровон истифода
карда, ба офаридани ташбеҳу истиораҳои ҷолиб муваффақ шудаанд.

Маълум мегарад, ки, аваалан, ҳарфҳои алиф, дол, ҷим, мим, нун зиёдтар

мавриди корбурди шоирони классики тоҷику форс қарор гирифтаанд,
сониян, аз ин имконияти забон бештар Камоли Хуҷандӣ ҳунармандона
истифода намудааст, ки ин нукта бо таҳлили байтҳои зиёди шоир

тасдиқи худро ёфтааст.
Дар боби дуюми диссертатсия оид ба ҳамнишинии морфемаҳои

калимасоз (пешвандҳову пасвандҳо ва калимаҳои содаи мустақилмаъно)
ва нақши онҳо дар такмил додан ва ғанӣ гардонидани таркиби луғавии
забон дар се марҳилаи таърихи иннкишофи забони тоҷикӣ маълумоти

мууфассалу арзишманд дода шудааст. Дар ин боб ба асоси осори
шаҳсутунҳои форсу тоҷик, бо дарназардошти фосилаи ду-сеасрӣ,

раванди такомулу густариши пайкараи забони тоҷикӣ

баррасӣ

гардидааст.

Боби дуюми диссертатсия мавсум ба “Ҳамнишинии морфемаҳо ва
нақши онҳо дар ғанӣ гардонидани таркиби луғавии забон» фарогири

панҷ фасл аст. Дар чунин фаслҳо муаллиф мақоми мафҳуми морфема,

таҳлили таркиби калима, сохтори калима,ва ғ.-ро ба риштаи таҳлил

кашида, инчунин мақоми пешвандҳоро дар ташаккули воҳидҳои луғавии
нав ба қайд меорад ва ба бардоште мерасад, ки ҳамнишинии пешвандҳо бо

асосҳо дар забони тоҷикӣ таърихи тӯлонӣ дошта, дар раванди инкишофу

густариши забон ба таҳаввулоти ҷиддии микдориву сифатӣ дучор
гардидааст. Чунончи, як қатор пешвандҳо бо асосҳо ҳамроҳ гардида,
имрӯз онҳо чун унсурҳои луғавии рехта эътироф шудаанд, сониян, бархе

аз пешвандҳо

аз . доираи истеъмол

баромада ва миқцоран кам

гардидаанд. Муҳаққиқ ҳангоми таҳлили масоили матраҳшуда таъкид

менамояд, ки дар давраҳои бостон ва миёнаи инкишофи забони тоҷикӣ
дар феълҳо, асосан, 14 пешванд мавриди корбурд қарор дошт. Аз ин

ҳафттои он махсуси феъл буда, ҳафттои боқимонда муштараквазифа

буданд, вале аз оғози давраи нав то ба имрӯз феъл аз ҳашт пешванд: дар-,

бар-, фар- / фур-, боз-, во-, ме- / ҳаме-, на-, би- / бу- истифода менамояд.

Муҳаққиқ ба хулосае меояд, ки: «...ҳар як морфема наметавонад, ки бо

ҳар як калимаи «бегонаву ноошно» ҳамнишин шаваду унс бигирад. Аз

ин ҷост, ки ҳар як ҳиссаи нутқ (ҳиссаҳои нутқи мустақилмаъно)
морфемаҳои маъносоз (калимасоз) ва шаклсози хоси худро доранд»

(с.60).
Боби сеюми рисола « Равобит ва ҳамнишинии вожаҳо» унвон дошта,

шомили се фасл ва ҳафт зерфасл аст. Дар фасли якум роҷеъ ба моҳияти

калима ва ҷойгоҳи он дар низоми забон маълумот дода мешавад ва
ишора меравад, ки калима аз воҳидҳои асосии забон ба шумор омада,

асрҳост, ки мавриди таҳқиқу пажӯҳиши аҳли илм қарор дорад. Ин аст, ки

то ба имрӯз роҷеъ ба калима ва моҳияту вазифаи он бештар аз 70

таърифу аломат мавҷуд аст (ниг. с.146). Мутафаккирони тоҷику форс низ
ба калима чун унсури маънодори забон таваҷҷуҳи хос зоҳир намуда, ин

воҳиди луғавиро бо истилоҳоти лугат, лафз, ҳарф ҳадафи таҳқиқ қарор
додаанд. Дар ин замина муҳаққиқ андешаҳои Насируддини Тӯсӣ (аз
«Асос-ул-иқтибос»),

Маҳмуди

Омулӣ

(аз

«Нафоис-ул-фунун»)

ва

дигаронро аз назари таҳлил гузаронида, ба бардоште мерасад, ки: «...дар

асарҳои донишмандони тоинқилобии форс-тоҷик оид ба таркибу
ташаккул, вижагиҳои грамматикӣ ва хусусиятҳои лексикӣ-семантикии

калимаҳо маълумотҳои муҳиму арзишманде ҷой доранд, ки омӯзиш ва

таҳқиқу таҳлили муфассали онҳо аҳамияти зиёди илмиву амалиро доро

мебошанд...» (с.144). Ҳамзамон муаллифи рисола дар пайравӣ ба
муҳаққиқони аврупоӣ ҷонибдори он аст, ки нисбат ба калима аз се ҷиҳат

бояд назар кард: ҳамчун воҳиди лексикӣ; аз ҷиҳати морфологӣ - маҷмуи
морфемаҳо ва аз нигоҳи наҳв - аъзои ҷумла (ниг. с.150).

Фасли дувуми боби сеюм - «Робитаи парадигматикии вожаҳо» аз
ҳафт зерфасл иборат аст.

Дар зерфаслҳои

алоҳида пажӯҳишгар

сермаъноии калимаҳо ва робитаи шакливу маъноии онҳо (ниг. с. 160-163),
ҳамгунҳо (омонимҳо) ва робитаи суварии вожаҳо (ниг. с. 163-167),

робитаи муродифоту мутазод (ниг. с. 167-178), меъёрҳои ҳамнишинии

муродифоту мутазод ва ғайраро таҳқиқ намуда, бо назари наву тоза
хулосабарорӣ менамояд.
Дар фасли сеюми боби сеюм - «Робитаи синтагматикии вожаҳо»
муҳаққиқ ба риштаи омӯзиш ҳамнишинии воҳидҳои ҷуфтистеъмоли

забони тоҷикӣ, мисли зебу зинат, тару тоза, чой-пой, сап-сафед ва ғ-ро

гирифта, ин унсурҳои мазкурро ба нуҳ даста ҷудо ва вижагиҳои
ҳамнишингардии онҳоро муайяну мушаххас менамояд.

Боби чоруми диссертатсия мавсум ба «Ҳамнишинӣ дар сатҳи

воҳидҳои наҳвӣ ва матн” фарогири ду фасл ва чаҳор зерфасл буда, дар
онҳо роҷеъ ба ҳамнишинӣ дар сатҳи ибора, ҷумлаҳои сода, ҷумлаҳои

мураккаб ва банди наҳвӣ сухан меравад. Дар ҳар ду фасли боби мазкур бо
далелу мисолҳо нишон дода шудааст, ки ҳар як воҳиди забон дар
занҷираи гуфтор,. бо дарназардошти маънои асливу маҷозӣ, шаклу
таркиби овозӣ, мавқеияту муносибати тазодӣ, ҷилову тобишҳои услубӣ,

унсуру воситаҳои ёвар ва ғ. ҳамнишин мешаванд ва дар сурати инҳироф ё
риоя нагардидани меъёру қоидаҳои ҳамнишинии кадом воҳиде, ки

набошад, меъёри нутқи адабӣ ва сиҳатии калом хароб мегардад.

Дар хулосаи рисолаи мавриди тақриз муҳимтарин бардоштҳои

муаллиф дар дувоздаҳ банд натиҷагирӣ шудаанд.
Ба тариқи хулоса метавон афзуд, ки муаллиф дар роҳи таҳқиқи
равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор кӯшише

судмандеро ба анҷом расонидааст, барои таълифи чунин рисола осори
таҳқиқии фаровони марбут ба мавзуъро мутолиа намуда, маводи
сарчашмаҳои мухталифро ҳамчун далел мавриди истифода қарор

додааст.

Дар баробари муҳассаноти тазаккурёфта дар диссертатсия бархе
норасоиҳои ҷузъӣ мушоҳида мешавад. Чунончи, номувофиқатӣ дар
таъини воҳидҳои забон (ниг. с.6, 18,), ба қатори ҳодисаҳои савтӣ ворид

намудани имола, ки бошуурона ба хотири қофиясозӣ сурат мегирад (ниг.
с. 39-42), ва ғ. Ҳамзамон дар диссертатсия гоҳо ғалатҳои имлоӣ (ниг. с.11,

13, 62), китобат (ниг. с.16, 30, 63, 99) ва техникӣ (ниг. с.15, 34, 39, 40) ба

назар мерасанд.

Дар маҷмуъ, паси ҳар сатри «Равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои
забон дар занҷираи гуфтор» андешаву афкори солим ва заҳмати
шабонарӯзии муҳаққиқ Ш. Кабиров эҳсос мешавад, зеро мавзуи мазкур,

ки дар заминаи маводи се давраи инкишофи забони тоҷикӣ (қадим,
миёна, нав) ва дарбаргирии тамоми воҳидҳои забон - аз фонема то матн

сурат гирифтааст, дониши фарох ва андешаи амиқро талаб мекунад
Сохтор ва муҳтавои автореферат бо рисола мувофиқати комил

дошта, он ва мақолаҳои банашррасонидаи муаллиф мазмуну муҳтавои
рисоларо пурра инъикос менамоянд.
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