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Тақризи

муассисаи пешбар ба диссертатсияи Кабиров Шаҳбозбек таҳти унвони
“Равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор” барои
дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси
10.02.01. - Забони тоҷикӣ
Муҳиммияти мавзуи

диссертатсияи Кабиров Шаҳбозбек таҳти

унвони “Равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор”

онро собит менамояд, ки тамоми воҳидҳои забон дар доираи робитаи

(ҷонишинӣ,

парадигматикӣ

амудӣ)

ва

робитаи

синтагматикӣ

(ҳамнишинии уфуқӣ) тибқи меъёру қоидаҳои ба худ хос низоми забон ва
ҳамнишинии зинавии воҳидҳои онро

дар

занҷираи

гуфтор

таъмин

намуда, боиси ташаккули нутқи мураттабу муназзам шудаанд ва дар

сурати инҳироф ва ё риоя нагардидани равобит ва меъёру қоидаҳои
ҳамнишинии

кадом воҳиде, ки набошад, меъёри забони адабӣ ва

комиливу сиҳатии калом хароб мегардад. Муҳаққиқ қайд менамояд, ки
бо вуҷуди мубрамияти мавзуъ, ба истиснои баъзе қайду ишораҳо оид ба

равобит

ва

ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор дар

раванди се марҳалаи рушду такомули таърихии забон, ки аҳамияти
назарраси илмиву амалиро доро мебошад, дар забоншиносии тоҷик то

ҳанӯз

ба

таври

маҷмааӣ

ва

мушаххасу мукаммал мавриди таҳқиқу

баррасӣ қарор нагирифтааст. Пас, бояд зикр намуд, ки рисолаи мазкур

таҳти унвони “Равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи
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гуфтор” ба ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ мутобиқ буда, дар ин самт

дастоварди муфиде дар самти забоншиносии муосир ба ҳисоб меравад.
Диссертант диққати хешро ба ҳамнишинии овозҳо, морфемаҳо,

вожаҳо ва воҳидҳои наҳвию матн равона намуда, андешаҳои хешро дар
доираи як диссертатсияи комил рӯйи варақ оварда,

таҳқиқотҳои

мухталифро вобаста ба ин масъалаҳо мавриди омӯзиш қарор додааст. Аз
ҷумла,

оид

ба

фонема

(савтиёт)

номи

муҳаққиқон

Ҳ.Каримов,

Т.Хаскашев, М.Файзов, Д.Саймиддинов, С.Назарзода, Ш.Бобомуродов,
А.Неъматов; оид ба морфема (калимасозӣ) М.Н.Қосимова , Ш.Рустамов,

М.Ҳ.Султон,

А.Ҳасанов,

О.Қосимов,

С.Раҳматуллозода,

Э.Шоев,

М.Саломиён, Ғ.Мирзоев, М.Олимҷонов; доир ба вожа (луғатшиносӣ)

Н.Маъсумӣ,
С.Анварй,

М.Аюбова,

М.Муҳаммадиев,

Ҳ.Талбакова,
С.Исматов,

С.Ҳалимов,

Ш.Ҳаитова,
Р.Шодиев,

Ҳ.Маҷидов,

С.Сабзаев,

Ж.Гулназарзода,

С.Ҳалимова,

Х.Ш.Кабиров,

С.Мирзоев,

Н.Каримов, Ҳ.Дӯсгов; оид ба наҳв (ибора, ҷумла ва матн) Д.Тоҷиев,

М.Н.Қосимова, Б.Камолиддинов, М.Р. Набиҷонова, С.Облоқулова ва
дигарҳо дар қисмати дараҷаи омӯзиши мавзуъ оварда шудааст.
Мақсади таҳқиқоти Кабиров Ш. аз муайян ва муқаррар намудани

қоидаву меъёрҳои равобиту ҳамнишинии воҳидҳои забон ва ҷилвагар
намудани шаклгирии низому пайкараи забони тоҷикӣ иборат мебошад,

ки барои ба мақсаду ҳадафҳои худ ноил шудан диссертант вазифаҳои

мушаххасро ҳаллу фасл намудааст.
Объект (мавод)-и таҳқиқотро барои таҳлилу баррасии таҳаввулу

ташаккули воҳидҳои забон матнҳои аҳди бостон ва давраи миёна, ки аз
ҷониби муҳаққиқи таърихи забон Д. Саймиддинов таҳия шудаанд ва
инчунин нишон додани ҳолат ва манзараи ҳамнишинй ва раванди рушду
инкишофи забони тоҷикӣ дар давраи нав (асрҳои Х-ХХ) асосан осори
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Рӯдакиву Фирдавсӣ, Саъдиву Ҷалолиддин Румӣ, Бедилу Сайидо ва устод

Айниву Лоиқ ташкил додаанд.

Навгонии таҳқиқот аз он иборат аст, ки масъалаи ташаккули
гурӯҳҳои луғавӣ-маъноии вожаҳо, аз қабили муродифот, мутазод,

сермаъноӣ, ҳамгунҳо, гунанокӣ, иштиқоқу муштақот ва ғ., ки дар доираи
равобити

парадигматикӣ

муттаҳид

шуда,

гурӯҳҳои

низомдор

(микросистема)-ро ташкил менамоянд, бори аввал, бо диди нав дар
забоншиносии тоҷик таҳқиқ гардидаанд ва дар диссертатсия

нишон

дода шудааст, ки ин гурӯҳҳо бо робитаҳои нозуку мухталифи маъноиву

щаклии худ дар маҷмуъ низоми лексикии (таркиби луғавии) забонро
ташкил ва собит менамоянд.

Нукоти асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда аз ҷониби таҳқиқгар дар
8 банд инъикос гардидаанд. Аҳамияти назариявии таҳқиқот дар он зоҳир

гардидааст, ки мавзуи мавриди таҳқиқро дар мавриди муайян намудани
воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор, иншои мақолаҳои илмӣ, рисолаву

китобҳои дарсӣ ба таври фаровон истифода бурдан мумкин аст.
Ҳамзамон

дар

таълими

курсҳои

маданияти

нутқ,

услубшиносӣ,

вожашиносӣ, назарияи тарҷума ва тарҷумаи ҳамзамони натиҷаву

хулосаҳои таҳқиқро, ки

аз аҳди бостон то рӯзгори моро дар бар

мегирад, истифода бурдан мумкин аст.

Қоидаву меъёрҳои ҳамнишинии воҳидҳои забон бори нахуст дар

доираи як диссертатсия ба таври илмӣ мушаххас ва муқаррар гардида,
омилҳои забонию ғайризабонии таҳаввул ва ташаккули гурӯҳҳои
луғавӣ-маъноӣ (лексикӣ-семантикӣ) инъикос гардидааст.

Рисола аз ихтисораҳо, муқаддима, чор боб, хулоса ва феҳрасти
адабиёт иборат буда, 319 саҳифаи чопиро дар бар гирифтааст. Дар

муқаддима оид ба мубрамияти мавзуъ, дараҷаи таҳқиқи он, ҳадафу
з

вазифаи тадқиқ, асосҳои назариявию амалии тадқиқ, нукоти асосии кор,
ки ба ҳимоя пешниҳод шудаанд, татбиқи натиҷаҳои диссертатсия
маълумот дода шудааст.

Боби якуми диссертатсия таҳти унвони “Ҳамнишинии овозҳо ва
омилҳои зуҳуру таҳаввули падидаҳои савтӣ” аз се зерфасл иборат буда,
масоили умумии ҳамнишинии овозҳо,

зуҳури падидаҳо, ҷилоҳои

маъноии ҳуруфи арабиасос (фоносемантика)

дар ин боб баррасӣ

гардидаанд. Дар ии қисмати кор мустаъмал будани дифтонгҳо ва баъдан
табдил ёфтани онҳо ба монофтонгҳо таъкид гардидааст. Мусаллам аст,

қи табиати забони тоҷикӣ ва дастгоҳи тавлиди овозии он дар тӯли асрҳо
бетағйир намондааст ва таҳаввули овозҳову зуҳури ҳодисаҳои савтӣ ба
қонунияту меъёрҳои таърихӣ, забонӣ, арӯз ва лаҳҷа вобаста буда,

баррасиву таҳқиқи афкори забоншиносии ниёгонамон инро собит

менамояд. Албатта, эшон ин равандро дар осори хеш таъкид намудаанд
ва дар рисола низ андешаҳои Абӯалӣ ибни Сино, Носири Хусрав ва
дигарон дарҷ гардидаанд. Ҳамзамон падидаҳои савтӣ, ки вобаста ба

тақозои суҳулат ва равонии калимот зуҳур менамоянд, дар диссертатсия
ба таври возеҳ шарҳу эзоҳи худро ёфтаанд ва диссертант дар баробари
онҳо оид ба имола, ташдид ва сокин баҳс меорояд. Муаллиф оид ба

метатезаи

контактӣ

бомавридона,

ва

дистактӣ

қабили

аз

андешаронӣ

шавҳар//шаҳвар,

намуда,

мисолҳои

гавҳар//гаҳвар,

бузғола//буғзола ва ғ. -ро барои метатезаи контактӣ ва ё ҳамшафат ва
вожаҳои ҷӯроб//ҷорӯб, ғалбер//ғарбел, вараҷа//ваҷара ва дигарҳоро
барои метатезаи дистактӣ ва ё фосилавӣ меорад.

Фасли

сеюми

кор

аз

ҷилоҳои

маъноии

ҳуруфи

арабиасос

(фоносемантика) баҳс менамояд, ки мисолҳои зиёде аз эҷодиёти Камоли

Хуҷандӣ оварда шудааст. Дар диссертатсия қайд мегардад, ки дар ин
самт Камоли нуктасанҷ дар мавридҳои хеле мувофиқу лозима: гоҳ
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вобаста ба тақозои вазн, гоҳ барои қофия ва албатта, дар маҷмуъ бо

дарназардошти муҳтавои ғазал ба асоси ташбеҳ аз маҷозонидани ҳуруфи
форсӣ ҳунарнамой кардааст.

Дар боби дуюми рисола таҳти унвони “Ҳамнишинии морфемаҳо ва
нақши онҳо дар ғанӣ гардидани таркиби луғавӣ” панҷ фасл мавриди

таҳлил қарор гирифтааст, ки диссертант

ҳамнишинии вандҳову

решаҳоро ҳамчун заминаи бамиёноии вожаҳои нави забон нишон дода

мисолҳои фаровонро ба кор бурдааст. Дар боби мазкури диссертатсия

ҳамнишинии

пешвандҳо,

ҳамнишинии

пасвандҳо

ва

ҳамнишинии

вожаҳои содаи мустақилмаънову унсурҳои номсоз дар фаслҳои алоҳида

мавриди диду боздид қарор гирифтаанд. Дар мавриди пешвандҳо
муаллиф як қатор морфемаҳоеро меорад, ки дар даврони бостон

мустаъмал буда, дар калимасозӣ фаъолона иштирок мекарданд. Кабиров

Ш. шумораи пешвандҳои мавриди истифодаи ин давраро 14-то қайд
намуда, зикр менамояд, ки аз инҳо агар 7-тояшон мавриди калимасозии
феъл ба кор раванд, 7-тои дигар хусусияти муштараквазифагӣ доранд ва
барои исм ва феъл хизмат мекарданд. Дар давраи форсии миёна ба
тағйирот дучор нашудани вандҳо аз муҳтавои рисола бармеояд ва қайд

мегардад, ки аз ин унсурҳои забонӣ пас аз давраи миёна ба гурӯҳи
унсурҳои матруки забон дохил мешаванд. Албатта, вожаҳое, ки бо ин
унсурҳо боқӣ мондаанд, айни замон

ба гурӯҳи калимаҳои содаи рехта

дохил мешаванд. Кабиров Ш. хеле бомаврид таъкид менамояд, ки

калимаҳо

ба

асоси

маънои луғавиашон дар

мавриди

вожасозӣ

морфемаҳои мушаххасро ҷазб мекунанд, яъне, ба ифодаи дигар, ҳар як

морфема наметавонад, ки бо дилхоҳ калимаи “бегонаву ноошно”

ҳамнишин шаваду унс бигирад. Аз қабили он ки морфемаи дар- (форсии
бостон ап!аг, форсии миёна апбаг)

дар форсии бостон ва миёна чун

зарфи макон дохил ва дарун (андарун)-ро ифода мекард ва тадриҷан ба

. пешванд табдил гардид. Дар забони муосири тоҷикӣ низ ин морфема ба
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ҳайси пешванд ва пешоянд хизмат намуда, ҳамон маънои ибтидоӣ-

макон, дохил, андарунро ифода менамояд.
Дар фасли дигар, ки аз морфемаҳои пасвандӣ маълумот медиҳад,
як қатор пасвандҳое ёдрас мешаванд, ки бо мурури замон дараҷаи

истеъмолашон маҳдуд гардида, имрӯз дар забон мавриди истеъмол
нестанд. Ба мисли морфемаҳои вожасози даврони бостон, ки вобаста

ба асосҳои тематпкӣ

пасвандҳои

-(1) уа (тагЫуа - мард, инсон),

(ЪаЫгиу- хуа-бобулӣ); -ка (и$-ка - хушк), (Ъапда-ка - банда); -па (йаьпа сипоҳ), (йат-ага-па - ҷанг, набард); -та (каза-ка-та - сифат аз номи

санги қиматбаҳои каза-ка); -1а (кагМа - кардашуда); са (са- са- чеҳра);
хза -са (шоҳ): -та (§агта - гарм); -уа (<1иги-уа-сахт):

ва асосҳои

ғайритематикӣ пасвандҳои -ай. (гаис-аЪ - рӯз), (гйу-ай-зӯр); -15 (Ъад-15-

кох);

-1аг

(с1аи5-1аг-дӯст);

(р!-1аг-падар);

-тап

(1ап-тап-тануманд,

тавоно); (аз-шап осмон), -уап (аг1а-уап-росткирдор), уа1/уап1 (ЪагаЪ-уапБ
Арахозия), -11 (51уа-11-шодӣ) роиҷ будаанд ва айни замон мавҷудияти

баъзе вожаҳо аз оп далолат намекунанд, ки ин унсурҳои калимасоз то
ҳол дар забон мавриди истеъмол қарор доранд.

Дар мавриди унсурҳои номсоз диссертант қайд менамояд, ки
масъалаи баррасии ҳамнишинии унсурҳои номсоз собит менамояд, ки
ҳангоми ҳамнишинӣ мансубияти забонӣ, ҷинсият, маънову муҳтаво,

ҳамоҳангӣ нақши асосӣ дошта, на ҳар унсур ба дилхоҳ вожаи номсоз
ҳамнишин шуда метавонад, яъне ҳамнишинӣ ҳамон вақт сурат мегирад,

ки агар байни вожаҳои номсоз ошноие вуҷуд дошта бошад. Инчунин дар

номҳо низ ҳодисаҳои савтӣ рух дода метавонад.
Ҷузъҳои антропонимии хосси номҳои мардона ва хосси номҳои

занона дар забони тоҷикӣ мушоҳида мешаванд, ки дар диссертатсия

инъикос гардидаанд. Ҳамнишинии унсурҳои номсозро диссертант ба
яктарафа (Ашӯргул, Зафардухт, Нодириён, Мирназар ва ғайра) ва
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дутарафа (Алишер-Шерали, Руқиябибӣ-Бибируқия ва ғайра) ҷудо

намудааст.

Дар рисола боби сеюм “Равобит ва ҳамнишинии вожаҳо” ном

гирифтааст. Боби мазкур аз ду фасл иборат буда, фасли аввали он ҳафт
зерфаслро дар бар гирифтааст. Мавзуи баҳси фасли аввали боби

номбурда ҷойгоҳи калима дар низоми забон мебошад. Фасли дуюми кор,
ки “Робитаи парадигматии вожаҳо” ном гирифтааст, дар зерфасли аввал

аз сермаъноии вожаҳо ва робитаи шаклию маъноии онҳо баҳс меравад.

Зерфасли дуюм бошад, дар атрофи ҳамгунҳо ё худ робитаи суварии онҳо
угаълумот дода, мисолҳои фаровонро пешниҳод менамояд. Агар дар дар

зерфасли сеюм маводи муфиде дар бораи робитаи муродифот ва мутазод
ҷой дода шуда бошад, дар зерфасли чорум

меъёрҳои ҳамнишинии

муродифоту мутазодҳоро муҳаққиқ рӯйи кор овардааст. Зерфасли
шашуми ин фасл аз вариантнокии калимаҳо ёдрас шуда, дар зерфасли
ҳафтум робитаи синтагматикии вожаҳо муфассал таҳлил гардидааст.

Чӣ тавре ки қайд намудем, диссертатсия аз чор боб иборат

мебошад ва ин ҷо бояд қайд намуд, ки боби чоруми он “Ҳамнишинӣ дар
сатҳи воҳидҳои наҳвӣ ва матн” ном дорад ва ду фаслро фаро гирифтааст.

Фасли аввал аз ҳамнишинии сатҳи воҳидҳои наҳвӣ баҳс намуда, фасли
дуюми кор матн ва вижагиҳои ҳамнишинӣ дар онро мавриди таҳлил

қарор додааст. Дар диссертатсия дар мавриди ҳамнишинии сатҳи ибора
зикр мегардад, ки дар ҳамнишинии вожаҳо дар ҳайати ибора робитаи

маъноӣ хеле муҳим аст, чаро ки ҷиҳати созмондиҳии ибора бо ёрии
воситаҳои грамматикӣ сурат мегирад, аммо ҷиҳати маъноӣ дар натиҷаи

робитаи маъноии вожаҳо ба миён меояд. Мисол, дар ҷумлаи С.Айнӣ

муайянкунандаҳои навраста, хуҷиста, шикаста, пайваста бо санъати саҷъ
ороста шуда, аз як тараф, ба ҷумла оҳанги мутантан бахшида бошанд, аз
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суйи дигар, бо муайяншавандаҳои худ дар робитаи маъноӣ қарор дошта,

ҳамнишин шудаанд:

Қадди навраста, рӯйи хуҷиста, зулфи шикаста, абрӯи пайваста ҳама ба якдигар мутаносиб, ҳама ба якдигар зебанда афтида буданд.

Ҳамнишинӣ дар сатҳи ҷумлаи сода мавзуи баҳси зерфасли дуюм
буда, дар ин қисмат перомуни ҷумлаҳои сода ва ҳамнишинии онҳо баҳси
илмӣ ба миён омадааст. Дар таркиби

ҷумлаи сода ҳар як вожа, таркиб

ва иборае, ки ворид мешавад, ин ё он вазифаи наҳвиро ба дӯш мегирад ва
барои ташкили ҷумла нақш адо менамоянд. Ин нақшаадокунии онҳо

бояд дар асоси ҳамнишинии дурусти наҳвию

мантиқӣ сурат бигирад.

Масалан, мубтадо ҳамчун. сараъзои мустақили ҷумла ба ҳеҷ кадом аз

аъзоҳои ҷумла тобеъ нест, аммо аз рӯйи қавонини дастури забон ва

мантиқи сухан ба ҳамнишинӣ мусоидат менамояд. Он ҳамчун фоили
ҷумла соҳиби амал, ҳолат ва аломати ҷумла аст. Ҳамаи ин мафҳумҳо дар
шахсу шумораи муайян ба он нигаронида мешавад. Аз ин ҷиҳат мубтадо

вобаста ба вазъияти мухобирот ба дигар аъзоҳои ҷумла, пеш аз ҳама, ба
хабари ҷумла ҳамнишин мегардад.

Дар забони адабии тоҷик, маъмулан, ҷойи мубтадо ибтидои ҷумла
аст, чунончи 1. Таманно тарсидаву ларзида гоҳ тозад, гоҳи дигар аз ҳол

рафта, тез-тез мекалавад (С. Турсун); 2. Вай дар як дафтарча чанд гапҳои
русиро навишта гирифта будааст (С. Айнӣ); 3. Мардон борро бо неруи

ҳиммату бозуи ҳамийат кашанд (Абдурраҳмони Ҷомй); 4. Ҳаво торик
шуд (Ҷ. Икромӣ).

Дар ҷумлаи мураккаб ҳодисаи ҳамнишинӣ ҳам байни аъзоҳои
ҷумлаҳои содаи таркиби ҷумлаи мураккаб ва ҳам дар байни ду ё зиёда
ҷумлаҳои содае, ки бо ҳам омада, ҷумлаи мураккабро ташкил мекунанд,

мушоҳида мешавад. Масалан, дар байти зерин, ки дар қолаби ҷумлаи

мураккаби пайваст аст, ҳамнишинии ду ҷумлаи содаи дутаркибаи
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тафсилӣ аз нигоҳи қавонини наҳви забон ва мазмун хеле созгор
омадааст:

Рӯдаи танг ба як нони тиҳӣ пур гардад,
Неъмати рӯйи замин пур накунад дидаи танг.

(Саъдии Шерозӣ)

Байти мазкур дар қолаби ҷумлаи мураккаби пайвасти хилоф буда,

байни мубтадои ҷумлаи аввал - рӯдаи танг ва хабари он - пур гардад,

таносуби мантиқии мазмун дида мешавад ва ифодаи «як нони тиҳӣ», ки

пуркунандаи тафсилии бавосита мебошад, бо мубтадо ва хабари ҷумла
дар робитаи наҳвӣ ва мантиқӣ аст.
Унвони зерфасли чоруми боби чоруми рисола ҳамнишинии

ҳиссаҳои банди наҳвӣ мебошад. Банди яклухти наҳвӣ воҳиди нисбатан

мукаммали забон буда, он маҷмуи ҷумлаҳои содаю мураккаберо фаро
мегирад, ки аз нигоҳи мазмун ба якдигар иртиботи мантиқӣ дошта, бо

ёрии воситаҳои гуногуни дастурӣ ба ҳам алоқаманд гардида, дар як
сохтори мукаммали наҳвӣ ҳамнишин мешаванд, ки ӯ дар ин зерфасл дар

бораи нахустин таҳқиқгарони ин масъала дар забони муосири тоҷик

ёдовар шудааст.
Оид ба ин воҳиди наҳвӣ андешаи забоншиносон дар диссертатсия

аз ҷониби муҳаққиқ оварда шудааст ва ном бурдани он аз ҷониби

донишмандони гузаштаи мо бо ному истилоҳи гуногун, моҳияти онро
бо мисолҳои мушаххас фаҳмондани онҳо қайд гардидааст.

Баррасии равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи
гуфтор аз ҷониби Кабиров Ш. ба анҷом расида, хулоса дар 12 банд

пешниҳод гардидааст.
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Ҳамин тариқ, тамоми воҳидҳои забон, яъне аз фонема то матн,

тибқи меъёру қоидаҳои таърихан ташаккулёфтаи ҳамнишинй, чун
ҳалқаҳои занҷир дар иртиботи мусалсал қарор дошта, боиси нутқи
мураттабу муназзам гардидаанд.

Баъдан тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот дар

5 банд пешниҳод гардидаанд.
Дар автореферат муҳтавои мавзуи мазкур ба таври фишурда ҷой

дода шудааст. Автореферат ва мақолаву асарҳои аз ҷониби муаллиф ба
табърасида муҳтавои диссертатсияро инъикос менамоянд.
Бояд зикр намуд, ки диссертатсияи Кабиров Шаҳбозҷон ҳамчун

пажӯҳиши ҷиддӣ ва арзишманди илмӣ дониста шуда, бори нахуст
масъалаи ҳамнишинии воҳидҳои забонро дар занҷираи гуфтор ба таҳқиқ
гирифтааст.

Дар баробари пажӯҳиши амиқ ва ҷой додани мисолҳои фаровону
машуххас дар диссертатсияи мазкур баъзе норасоиҳо ба мушоҳида

мерасад, ки ин норасоиҳоро ҷузъӣ номидан мумкин аст:
1. Агар ба мисоли ҳамнишинии унсурҳои номсоз (антропонимҳо)
ҳамнишинии топонимҳо низ мавриди баррасӣ қарор дода мешуд, ба

манфиати кор мебуд.

2. Як қатор вожаҳо, аз қабили хаг-ри§1 (хорпушт), хаг-§08 (харгӯш),
кбгсазш (чашмкӯр), йаз^-багаг (дастдароз), риг-баг (пурдарахт), сайаг-

гапй (чаҳорпой) дар диссертатсия оварда шудаанд, ки муаллиф онҳоро

калимаҳои мураккаби дар доираи факки изофӣ бамиёномада меномад,
вале ба андешаи мо вожаҳои хорпушт, харгӯш, кӯрчашм ва чаҳорпой ба

ин гурӯҳи калимаҳои мураккаб дохил намешаванд, зеро дар заминаи

ибораи изофӣ ба миён наомадаанд ва баъдан вожаи кӯрчашм дар қавс
. баръакс чашмкӯр навишта шудааст.
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Дар саҳифаҳои 246 ва 254 як иқтибос такрор ёфтааст.

3.

4. Дар диссертатсия қайд мегардад, ки ба забони тоҷикӣ 30 қолаби
ҳамвазни калимаҳои арабӣ ворид шудаанд, ки аз инҳо бо чор қолаб

(тафаъъул, муфаъъал, муфаъъил ва фаъъол) вожаҳое иқтибос шудаанд,

ки

дар таркибашон ҳамсадоҳои мушаддад вуҷуд доранд. Бояд зикр

намуд, ки бо вазни мутафаъъил низ ба забони тоҷикӣ вожаҳое иқтибос

шудаанд

(мутаҳаррик

(с.46),

мутафаккир

(с.5),

мутазаккира(с.ЗО),

мутааллиқ (с.32), муташаккил (с.43), мутакаррир(73), мутаассиф (с. 101),

мутааддид (с.107)). вале дар диссертатсия қайд нашудааст. Ҷой додан ба

ғалатҳо, аз ҷумла ғалатҳои имлоӣ дар саҳифаҳои 10, 31, 126, 128, 131,
273, 274, 275; ғалатҳои китобатӣ дар саҳифаҳои 16, 23, 24, 123; ғалатҳои
услубӣ дар саҳифаи 29 ва 99.

5. Дар рӯйхати адабиёт таҳти рақамҳои 52, 57, 90, 114,190, 289, 290,

316 ва 389 низ норасоиҳо мушоҳида шуданд.

Пас, ба андешаи мо ин костагиҳои ҷузъӣ наметавонанд ба сифати
диссертатсия халал ворид кунанд.

Диссертатсияи Кабиров Ш. кори

илмии анҷомёфта ба ҳисоб рафта, дар сатҳи баланди илмиву назариявӣ

иншо шудааст ва муҳаққиқ саҳми сазовореро дар забоншиносии муосир

мегузорад. Диссертатсия дар сатҳи зарурии ҷавобгӯ ба талаботи корҳои
илмӣ-таҳқиқотӣ таълиф шудааст ва дар пажӯҳишҳои минбаъда ва таҳияи
асарҳои илмӣ дар мавзуи ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи

гуфтор, дар таълими забони тоҷикӣ ва мукаммал намудани мундариҷаи
китобу дастурҳои таълимӣ чун сарчашмаи боэътимоде хизмат карда
метавонад.

Диссертатсия и Кабиров Шаҳбозбек

таҳти унвони

“Равобит ва

ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор” таҳқиқоти пурра
анҷомёфта буда, ба талаботи КОА Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ ва
муаллифи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои

филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ сазовор аст.
и

Тақриз дар ҷаласаи васеи муштараки кафедраҳои забони тоҷикии факултети
филологияи тоҷик ва забоншиносии муқоисавӣ ва назарияи тарҷумаи
Донишкадаи давлатии забонҳои. Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода,
суратҷаласаи № 11 аз 7.06.2022 с. тасдиқ шудааст.

Раисикунанда: доктори илмҳои
филологӣ, профессори кафедраи
забони тоҷикии Донишкадаи
давлатии забонҳои Тоҷикистон
ба номи С. Улуғзода
Ташхисгарон:
д.и.ф., профессори кафедраи
забоншиносии муқоисавӣл^а
назарияи тарҷумаи ДДЗТ |
ба номи С. Улуғзода

__ ^’)/")

Гулназарзода Жило Бурӣ

'”
'

д.и.ф., профессори кафедраи-——
назария ва амалияи забоншиноси
ДДОТ ба номи С. Айнӣ
77
Мудири кафедраи забони
тоҷикии ДДЗТ ба номи
С.Улуғзода, номзади
илмҳои филологӣ, дотсент

Турсунов Фаёз Мелибоевич

Гадоев Нурхон

Усмонова Мунаввара
Холиқовна

Котиби ҷаласа: номзади илмҳои
филологӣ

Сафарова Г.Ф.

Имзои Ж.Б. Гулназарзода.
Ф.М.Турсунов, Н. Гадфёй,
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