ТАҚРИЗИ
муқарризи расмй ба диссертатсияи доктории 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 тоҷикй пешниҳод шудааст. - Душанбе, 2022. 319 с.
Баррасии масоили забон аз замонҳои қадим диққати донишмандони

соҳаҳои гуногунро ба худ ҷалб кардааст ва бо пешрафти ҷомеа ин ҷараён боз
ҳам бештар вусъат мегирад, зеро забон дар ҳолати рушди ҳамешагӣ қарор
дорад ва ба унвони яке аз муассисоти пурқуввати иҷтимоӣ фаъолият

мекунад. Ин аст, ки диққати аҳли зиё ба масъалаҳои гуногуни илмии забон
ҷалб гардида, ҷиҳати таҳқиқи ин масоил ҳазорон асару мақолаҳо дар замони

гузаштаю имрӯз рӯйи кор омадаанд, ки дар ҳалли мушкилоти соҳа саҳим ба
шумор мераванд. Дар робита ба ин, соҳаҳои забон мукаммал шуда, роҳу
воситаҳои таҳқиқи ҷанбаҳои мухталифи забон вусъат пайдо карда, аз

хурдтарин унсури забонӣ (фонема) то мукаммалтарин шакли он (матн) ба
риштаи таҳқиқ кашида мешавад. Ин ҳолат аз рӯйи мавзуъҳои гуногуни илмӣ

сурат гирифтааст ва дар ҳоли пешрафт қарор дошта, ҳамасола ҷиҳати ҳалли

мушкилоти наву куҳнаи забонӣ донишмандони зиёде камари ҳиммат
мебанданд. Яке аз масъалаҳои мубраме, ки таваҷҷуҳи олимонро ҷалб

кардааст, масоили ҳамнишинии унсурҳои савтию луғавӣ ва грамматикии

забон ба шумор меравад, ки ҳалли пурраи онро то имрӯз касе ба уҳда надошт.
Ин ҳолатро ба назар гирифта, муҳаққиқ Кабироб Шаҳбозбек дар таҳқиқи ин
масъала диссертатсияи докторӣ пешниҳод кардааст, ки саривақтй ва
мубрам ба шумор меравад.

Бояд зикр намоям, ки масъалаи ҳамнишинии воҳидҳои забонӣ

таваҷҷуҳи ин олими нуктасанҷро ҳануз солҳои 80-уми асри гушата ҷалб
карда буд ва дар муддати беш аз си соли ҳаёташон рӯйи масъалаи
матраҳшаванда даҳҳо асару мақола навишта, дар таҳқиқи ҳамнишинии
унсурҳои забон ва бозкушоии гиреҳҳои номакшуфи он саҳми калон

гузоштаанд. Ин асару мақолаҳо чун воситаҳои илмию таълимӣ дар пешбурди
соҳаи забоншиносӣ мусоидат карда, аҳамияти назариявию амалии кори
диссертатсионии пешниҳодшударо таъмин менамоянд.

Мақсади асосии таҳқиқ ошкор сохтан, дақиқ намудан ва муайяну
муқаррар кардани меъёрҳои алоқа ва ҳамнишинии воҳидҳои забон дар

занҷираи гуфтор ба шумор меравад. Ин мақосид ҳалли як идда вазифаҳоро
пеш меорад, ки дар муқаддимаи диссертатсия дар 9 банд оварда шудаанд ва

муҳимтарини онҳо нишон додани нақши фонемаҳо (овозҳо), морфемаҳо,
воҳидҳои наҳвӣ (ибораву ҷумлаҳо), банди наҳвӣ ва матн дар ташаккули

гуфтор ба шумор мераванд. Барои ҳалли бомуваффақияти мақсаду вазифаҳо
диссертатсия аз муқаддима, чор боб, хулоса, ихтисораҳо ва феҳрасти адабиёт
мураттаб шуда, 319 саҳифаи чопи компютериро фаро гирифтааст. Ҳамчунин,

дар баррасии илмӣ интихоби дурусти усули таҳқиқ мусоидат кардааст.
Муқаддимаи диссертатсия шомили масоили марбут ба мубрамии
мавзуъ, дараҷаи таҳқиқи он, ҳадафу вазифаҳои тадқиқ, асосҳои назариявию

методологии диссертатсия ва навгониҳои он, аҳамияти назариявию амалии
тадқиқ, нукоти асосии кор, ки ба ҳимоя пешниҳод шудаанд, татбиқи
натиҷаҳои диссертатсия ва ихтисораҳо мебошад.

Боби якуми диссертатсия “Ҳамнишинии овозҳо ва омилҳои зуҳуру
таҳаввули падидаҳои савтй” номгузорӣ шуда, дорои се

фасл мебошад.

Фасли аввал “Масоили умумӣ” ном дошта, дар он ба масъалаи ташаккулу

таҳаввули забон дар тули таърих аҳамияти хосса дода шуда, осори ба ин
масъала бахшидашударо мавриди баррасии илмӣ қарор додааст. Аз ҷумла,

осори донишмандоне чун Т.Хаскашев, Д. Саймиддинов, Ҳ.Маҷидов, С.
Назарзода, Абӯалӣ ибни Сино, Носири Хусрав, Алӣ Ашраф Содиқӣ оид ба

ҳамнишинии воҳидҳои забонӣ матраҳ шуда, бо овардани мисолҳои мушаххас

оид ба инкишофи забон дар тули таърих ва доир ба ташаккули шакли
аналитикии забони тоҷикӣ ибрози назар карда, баён менамояд, ки
ҳамнишинӣ аз воҳиди хурдтарини забон - овоз (фонема) сар шуда, то

воҳидҳои мураккабтарин, яъне бандҳои наҳвӣ ва матн, пайиҳам ба вуҷуд

омада, боиси суҳулату осонӣ ва равонии гуфтор мегардад.
Фасли дуюми боби аввал “Зуҳури падидаҳои савтӣ” аз зерфаслҳои

монандшавй, афзоиш, тахфиф, ихтисоршавӣ, ҷойивазкунӣ, имола,
ташдид ва сукун иборат мебошад, ки ба мақсаду вазифаҳои фасл пурра

мувофиқ буда, дар онҳо муносибат ва зуҳуроти гуногуни савтиёти забон, ки

идоракунандаи низоми овозии нутқ мебошанд, таҳқиқи илмӣ сурат
гирифтааст. Зимни баррасии ҳодисаи монандшавй масъалаи ҳамнишинии
фонемаҳои ҳаммахраҷ, зимни таҳқиқи ҳодисаи афзоиш ҳамнишин шудани

як садонок дар байни ҳамсадоҳо, ҳангоми баррасии масъалаи тахфиф дар
доираи қонуниятҳои садонокҳо ҳазфи ҳуруф, ҳини таҳқиқи ҳодисаи

ихтисоршавй коҳишёбии овозҳои нутқ дар доираи пайвандаку пешояндҳо
ва ҷонишинҳо бо мақсади сарфаи неруи гуфтор (универбатсия) ва равониву

осонии талаффуз, зимни таҳқиқи ҳодисаи ҷойивазкунй масъалаи метатезаи
ҳиссаҳои мустақили нутқ дар гурӯҳи контактӣ (бефосила, ҳамшафат) ва
дистактӣ (фосилавӣ), ҳангоми баррасии падидаи савтии имола (ба «е»
табдил додани «о»,)

нишон додани моҳияти он ба тақозои назм, ҳини

баррасии ҳодисаи ташдид ҳамнишинии ду ҳамсадои якхела дар решаи

калима ва шиддатнок талаффуз шудани онҳо ва ҳангоми таҳқиқи ҳодисаи
сукун истифодаи аломати сокин дар имлои хатти арабиасос ҷиҳати равону
дуруст

хондану

талаффуз

намудани калимаҳо

бо истифода аз усули

синхронию диахронӣ ва овардани андешаҳои илмии донишмандони соҳа,
мисолҳои мувофиқ аз осори назмию насрӣ ҷиҳати бозкушоии ҳодисоти савтӣ
ва аҳамияти онҳо дар ҳамнишинии овозҳои гуногуни нутқ иқдом гардидааст.

Дар фасли 3 боби аввал “Ҷилоҳои маъноии ҳуруфи арабиасос
(фоносемантика)” мавриди баррасии илмӣ қарор мегирад. Дар ин фасл ба он

диққат дода мешавад, ки ҳарфҳои алифбои арабӣ илова бар он ки рақам
(адад)-и мушаххасро ифода мекунанд, дар таърихи беш аз ҳазорсолаи назму

насри тоҷик барои ифодаи мафҳумҳои гуногун низ истифода шудаанд. Дар
диссертатсияи ин ҳолат равшан инъикос шуда, аз ҷумла, чунин андешаи

қонеъкунанда оварда мешавад, ки “дар тасвири зулф ҳарфҳои ҷиму дол,

дар ифодаи қадду қомати росту расо ҳарфи алифу нисбати қомати пири
хамгашта ҳарфи дол, дар баёни камонабру ҳарфи нуну дар ифодаи даҳон

ҳарфи мим ва ғ. мавриди истифода қарор гирифта, ба асоси шабеҳияту
монандӣ робитаи шаклӣ, зоҳирӣ сурат мегирад” (Диссертатсия, саҳ.50)
Боби дуюми диссертатсия “Ҳамнишинии морфемаҳо ва нақши онҳо
дар ғанӣ гардонидани таркиби луғавии забон» аз панҷ фасл иборат аст.

Дар фасли 2.1. “Баррасии мавзуъ” диссертант оид ба ҳамнишинии
вандҳову калимаҳои сода дар ташаккул ва ғанӣ гардидани таркиби луғавии

забон аз давраи бостон то имрӯз баҳс намуда, андешаҳои донишмандони
зиёдеро мавриди баррасӣ қарор дода, зимнан мулоҳизаҳои худро баён
менамояд. Мушаххас мегардад, ки аз давраи забонҳои эронии бостон то

имрӯз се роҳи калиМасозӣ: бо пасвандҳо, бо пешвандҳо ва васлшавии асосҳо

дар такмили таркиби луғавии забон нақш доранд.
Фасли 2.2. “Ҳамнишинии пешвандҳо (морфемаҳои пешвандӣ)”
номгузорӣ шудааст. Дуруст зикр мегардад, ки морфемаҳо наметавонанд, ки

бо ҳар гуна калима ҳамнишин шуда, калимаи нав созанд. Аз ҳамин зовияи

илмй муҳаққиқ ба таърихи ҳамнишинии морфемаҳои пешвандӣ назар карда,

мавҷудияти пешвандҳои давраҳои таърихи забони тоҷикиро мавриди баррасӣ
қарор медиҳад. Аз ҷумла, бо такя ба таҳқиқи мутахассисони соҳа (Д.
Саймиддинов, С. Н. Соколов) дар забони форсии бостон мавҷудияти

морфемаҳои исму сифатсози Ьаш- (ҳам-), раБу- (пати-), а-(а-), Ьн-/н-(ҳу-/у), йи§-(душ-) -ро зикр карда моҳияти калимасозии ҳар кадоме аз онҳоро

матраҳ

менамояд.

Ҳамчунин,

перомуни

морфемаҳои

(пешвандҳо

ё

пасвандҳо) феълсози забони форсии бостон аБ-, ауа-, ш-, рага-, рапу-,

ирапу-,

пц-,

ё-,

ара-,

Гага-.

раБу-,

ира-,

VI-,

Ьаш-

андешаҳои

Д.Саймиддиновро тақвият дода, махсуси феълҳо будани 7-тои аввал ва
муштараквазифа

будани 7-тои боқимонда

зикр мегардад. Барҳақ гуфта

мешавад, ки пешвандҳои а-//ап-, аЬе-, Ьу-, с1и8-, Ьап-, }ш1-, ки забони форсии

миёна дида мешаванд, аз забони форсии бостон маншаъ мегиранд. Дар

идомаи таҳқиқ баён мегардад, ки дар давраи нави тараққиёти забони тоҷикӣ

аз морфемаҳои пешвандии забони форсии бостон ва миёна пешвандҳои а-

/ап-(а- ан-), Ьи-(ҳу-), ди§-(душ), |ид-(ҷуд-) ва як қатор превербҳо

(пешвандҳои феълсоз) маҳдуд ва матрук

гардидаанд. Дар анҷоми фасли

мазкур таҳқиқи пешвандҳои мавҷудаи муосир (аз қабили дар-, фар-, фур-, би, ме- ва ғ.) сурат гирифта, моҳияти калимасозии онҳо матраҳ мешавад.
Фасли 2.3. “Ҳамнишинии

пасвандҳо (морфемаҳои пасвандй)”

перомуни ташаккули пасвандҳо аз аҳди қадим то имрӯз, сабабҳои давра ба

давра зиёдшавии онҳо ва моҳияти онҳо дар ҳамнишинии вожаҳо баҳс

менамояд. Вобаста ба ин, таносуби миқдори пасвандҳо оварда мешавад, ки

дар форсии бостон 19-то, дар форсии миёна 26-то ва дар давраи нав беш аз
40-то пасванди вожасоз дида мешавад. Рушди миқдорию сифатии пасвандҳо

диққати муҳаққиқонро ҷалб кардааст ва яке аз онҳо ба пиндори диссертант
Шамс Қайси Розӣ аст, ки дар «Ал-муъҷам» оид ба 37 пасванди маъниофару
шаклсоз(-зор, -дор, -бор, -вор, -сор, -гар, -гор, -дон, -бон, -истон, -ор, -чӣ, -ӣ, -

ҳо, -ак, -осо, -нок, -ин, -он, ваш, -аш, -фом, -о, -манд, -ча, -гон, -ан, -сон, -а, ур, -иш, -гун, -дес, -ум, -гин, -ват, -фом) маълумот додааст. Ҳамнишинии
пасвандҳо бо асосҳои калимасоз аз қадим то имрӯз аз рӯйи иртибототи

маъноӣ сурат гирифтааст, ки дар диссертатсия бо мисолҳои фаровон аз осори

Мавлонои Балхӣ сохтани калимаҳо бо пасвандҳои -када, -истон, -ин, -нок, манд, -гар (-ӣ), -она, -ак, -тар, -лон ва ғ. нишон дода шудааст. Дуруст зикр

мегардад, ки дар забони адабии муосири тоҷикӣ доираи истифодаи пасвандҳо

вусъат пайдо кардааст ва дар такмили калимаҳои гуногуни соҳавӣ нақши
калон доранд.

Дар фасли 2.4.

“Нақши ҳамнишинии морфемаҳои содаи

мустақилмаъно дар ташаккули вожаҳои мураккаб” ба масъалаи сохтани
вожаҳои мураккаб бахшида шудааст. Таҳқиқи ин масъала бо такя ба осори

илмии матбуъ дар осори форсии бостон дар қолибҳои исм+исм (К+Ы),
сифат+исм (А+К ), ҷонишин+исм (Ргоп+И), исм+феъл(Н+У), сифати феълӣ

+исм (РагТКК), шумора +исм (Кшп+14), исм + сифати феълӣ (№Раг1) ва дар

забони форсии миёна дар асоси ин қолибҳо ба вуҷуд омадани вожаҳои
мураккаби зиёде зикр мегардад. Ин таҳқиқ дар доираи қолиби калимаҳои
мураккаби пайвасту тобеъ сурат гирифта, бартарии калимаҳои мураккаби

тобеъ нишон дода мешавад.

Дар ин фасл ба ташаккули калимаҳои мураккаб дар давраи нави
тараққиёти забонамон таваҷҷуҳи махсус зоҳир мегардад ва саҳми ахди
Сомониён ва доираҳои фарҳангии он замон дар густариши забони тоҷикӣ ва

сохтани калимаҳои мураккаби тоҷикӣ таҳқиқ мегардад. Махсусан, доир ба
нақши Абӯалӣ

ибни Сино ва Ҳаким Майсарӣ дар ҳамнишин намудани

калимаҳои сода ва ба вуҷуд овардани вожаҳои мураккаб таҳқиқ шуда
мисолҳои зиёде таҳлил мегарданд. Таҳқиқи калимаҳои мураккаб дар асрҳои
баъдӣ зина ба зина сурат гирифта, дар осори назмию насрӣ (дар мисоли

осори Унсурӣ, Мавлонои Балхӣ, Саъдии Шерозӣ, Абдулқодири Бедил,

Сайидои Насафӣ, Лоиқ Шералӣ) бо мисолҳои зиёде мавриди баррасӣ қарор
мегиранд. Дар рафти таҳқиқ корҳои илмӣ - тадқиқотии донишмандон, ки ба

масъалаи омӯзиши калимаҳои мураккаб андешаронӣ кардаанд, аз қабили

Раҳмон Эмомалӣ, С.Айнӣ, А. Мирзоев, С. Ҳалимов, М.Н. Қосимова, Ш.
Рустамов, М. Ҳ. Султон, X. Камолов, X. Кабиров, 3. Ш.Саидзода, Бобобеки

Раҳим, Карим Замонӣ, Ҳасан Анварӣ, Ғулом Ризо, Муҳаммад Тақӣ ва
дигарон таҳлил шуда, ҳусну қубҳи онҳо ба риштаи таҳқиқ кашида мешавад.

Фасли 2.5. ^Ҳамнншинии унсурҳои номсоз” мебошад. Аз қабатҳои
гуногуни ономастика дар самти ҳамнишинии унсурҳои забон интихоб
шудани номҳои антропонимӣ аҳамияти махсус дорад, зеро дар онҳо роҳу
воситаҳои гуногуни сохтани калимаҳо ва ҳамнишинии воҳидҳои луғавии

гуногун бо морфемаҳои грамматикиро мушоҳида кардан мумкин аст. Аз ин
рӯ, онҳо дар шаклҳои сода, сохта ва мураккаб зуҳур менамоянд.

Зимни таҳқиқи сохтории ин қабати луғавӣ маълум мегардад, ки ҷиҳати
сохтани онҳо формантҳои антропонимӣ (-бӣ (-вӣ), бал-, бо-,-диз, -ида, -иза, ила, -ния, ма-(-ма), мама-, мат-(-мат) // мад-), пешванду пасвандҳои

оммоморфемавии исму сифатсоз (-а, -ак, -ӣ, -он(а)), пасвандҳои исмии

макону фаровонсоз (-истон, -он (-ён) -зор(а), -шан, -гон, -лох), шахссозу

маънисоз (-бон, -ор, -гор), пасвандҳои сифатсоз (-о, -вар, -ваш, -гин(а), гун(а), -нок, -ук, -ина) ва гоҳо бо пасванди сифати феълӣ (-анда), бандаки

аористсоз (-ад, -ам), пешвандҳои исму сифатсоз (-ҳам, -ба, -бе) иштирок
менамоянд. Доир ба масъалаи номҳои мардонаю занона ва мансуб ба ҳарду
ҷинс дахл намуда, моҳияти илмӣ ва ҳамнишинии унсурҳои антропонимии

бег//бек, бой, мир, хӯҷа, эл, эр, эш, қул барои номҳои мардона, унсурҳои
бону, бибӣ, бегим, моҳ, нисо, ой, ойим, почо // пошо, қиз барои номҳои

занона ва унсурҳои нор, хон, хол, ҷон, гул, султон, шо(ҳ), ой барои ҳарду

ҷинс ошкор мегардад.
Дар ҳамин радиф масъалаи ҳамнишинии яктарафа ва ҳамнишинии
дутарафа , ки ба қонуниятҳои забонӣ ва таъсири вомвожаҳо сурат мегирад

баррасӣ гардидааст.
Роҳу восита ва қолибҳои сохташавии номҳо тавассути пасвандҳои

насабсози тоҷикии -й, -он (-ён, -иён), -зод (-зода), -пур, -духт ва пасвандҳои
русии -ов (-ев), -овна (-евна),-ович (-евич) низ мавриди баррасии илмӣ

қарор мегирад.

Ҳодисаҳои савтии табдилёбӣ, ҷойивазкунй, монандшавӣ, афзоиш ва

коҳишёбй низ дар номҳо дида мешавад, ки муҳаққиқ Кабиров Шаҳбозбек
ҳар яке аз онҳоро бо мисолҳои фаровон ба риштаи таҳқиқ кашидааст.
Боби сеюм “Равобит ва ҳамнишинии вожаҳо” номгузорӣ шуда, аз ду
фасл иборат аст ва фасли дуюм ҳафт зерфаслро дар бар мегирад. Фасли

аввали боби сеюм “Моҳияти калима ва ҷойгоҳи он дар низоми забон”
ном дошта, доир ба вижагиҳои калима баҳси донишмандони давраҳои
гуногунро мавриди баррсии илмӣ қарор медиҳад. Аз ҷумла, андешаҳои

забоншиносони пеш аз мелоди Ҳинд Яска ва Панинӣ, мулоҳизаҳои
донишмандони Юнони қадим Гераклит, Гипократ, Афлотун, мулоҳизаҳои
мутафаккирони асримиёнагии форс-тоҷик Абӯалӣ ибни Сино, Абӯнасри

Форобӣ, Котибии Хоразмӣ, Муҳаммад Исҳоқи Надим, Фахриддини Розӣ,

Маҳмуди Омулӣ, Воҷидалии Муҷмалӣ, Насируддини Тӯсӣ, Хоҷа Ҳасани

Нисорӣ ва андешаҳои донишмандони муосири русу Аврупою тоҷик И.А.
Бодуэн де Куртенэ, А.И. Смирнитский, В.М. Солнсев, Л. Блумфилд, И.И.

Ревзин, Ю.

Степанов, Г.А. Климов, Н.М. Шанский, В. Г. Гак, Ф.Ф.

Фортунатов,

Л.В.

Шерба,

Виноградов, Ф.П. Филин,
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Шахматов, М.М.

Покровский, В.В.

И. Ожегов, Д.Н. Шмелёв, Н.З. Котелова, О.

Ахманова, А.А. Уфимсева, Й.Трир, Э. В. Кузнетсова,Ҳ. Маҷидов, Д. Хоҷаев

ва дигаронро доир ба меъёру хусусияту аломати марбут ба калима, таърифи
он ва моҳияти он дар занҷири гуфтор таҳқиқ гардида, ба ин хулосаи муҳимми

илмӣ меояд, ки “калима дар низоми забон дар сатҳи сеюм, яъне дар низоми
лексикӣ қарор дошта, бар пояи низоми морфологӣ устувор аст ва барои
ташаккули ибораву ҷумла, яъне низоми сатҳи наҳвӣ хизмат мекунад”.
(Диссертатсия, саҳ. 152).

Дар фасли 3.2. “Робитаи парадигматикии вожаҳо” мавриди баррасӣ
қарор мегирад. Дар бахши муқаддамотии ин фасл андешаи донишмандон оид

ба робитаи парадигматикӣ (ҷонишинӣ, интихобӣ, амудӣ) ва синтагматикӣ

(ҳамнишинӣ, занҷирӣ, уфуқӣ) дар низоми ҳамнишинии калимаҳо баҳс

карда, дар зерфаслҳои ин фасл перомуни вожаҳои сермаъно ва робитаи
шаклию маъноии онҳо, ҳамгунҳо ё худ робитаи суварии вожаҳо, робитаи
муродифот ва мутазод, меъёрҳои ҳамнишинии муродифоту мутазод,

муродифҳои пай дар пай ва мусаҷҷаъ, вариантҳо (гунанокӣ) ва робитаи
маъноиву суварии иштиқоқу муштақот таҳқиқи илмӣ сурат мегирад, ки бо
мисолҳо ва андешаҳои донишмандони соҳа мукаммал гардидааст.

Масъалаи “Робитаи синтагматикии вожаҳо” дар фасли алоҳидаи 3.3.
баррасӣ шуда, ҳамнишинии тамоми воҳидҳои забон дар ташаккули
пайдарпайи занҷираи гуфтор, ки ҳам ба шакл ва ҳам ба маъноӣ иртибот

доранд, таҳқиқ мегардад.

Боби IV диссертатсия ба масъалаи “Ҳамнишинӣ дар сатҳи воҳидҳои
наҳвй ва матн” бахшида шуда, аз ду фасл иборат аст. Дар фасли аввали боби
чорум роҷеъ ба “Ҳамнишинӣ дар сатҳи воҳидҳои наҳвӣ” баҳс мекунад, ки аз

чор зерфасл иборат буда, дар онҳо масоили марбут ба ҳамнишинӣ дар сатҳи

ибора, ҷумлаи содаю мураккаб, ҳамнишинии ҳиссаҳои банди наҳвӣ ва матн

баҳс карда, вижагиҳои ҳамнишинии онҳо муайян мегардад. Муаллифи

диссертатсия дар фарҷоми боб, баъд аз баҳсу мунозираҳои зиёди илмӣ ба
хулоса меояд, ки “Маҳз аз рӯйи ҳамин меъёру усули ҳамнишинии зинавии
воҳидҳои забон, ташаккули воҳидҳои наҳвӣ сурат гирифта, боиси шаклгирии

нутқи мураттабу муназзам мегарданд” (Диссертатсия, саҳ. 274), ки ҳақ ба
ҷониби эшон аст.
Хулосаи диссертатсия аз 12 банди муфассал иборат буда, мазмуну
муҳтавои корро инъикос менамояд. Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии

натиҷаҳои таҳқиқот баъд хулосаи кор дар 5 банд оварда мешавад, ки
мантиқианд.

Дар маҷмуъ аз матни диссертатсия равшан маълум мегардад, ки мақсаду

вазифаҳои дар назди диссертант гузошташуда пурра иҷро шудаанд. Сатҳу
сифати илмии кор дар он зоҳир мегардад, ки перомуни масоили дар бобҳо

матраҳшуда назару андешаҳои мутааддиди донишмандони Шарқу Ғарб ба
эътибор гирифта мешавад ва доир ба онҳо мулоҳизаи муаллифи диссертатсия

бо мисолҳои муносиб баён мегардад. Баҳс бо олимони соҳа бо риояи одоби
баланди илмӣ сурат гирифта, зимни эътирофи назари онҳо мулоҳизаҳои

танқидии муаллиф бо назофати баланди илмӣ баён мегардад. Дар ҳалли

масоили мазкур доштани фикри мустақили соҳибрисола дар ҳар фаслу
зерфасли кор мушоҳида мегардад. Тозакорию тозаэҷодӣ ба муаллиф имкон

додааст, ки як кори комилан илмии ҷамъбастӣ дар робита ба масоили
ҳамнишинии воҳидҳои забонӣ дар занҷираи гуфтор пешниҳод намояд.
Бо вуҷуди ҳамаи ин муваффақиятҳо, баъзе ҳолатҳои баҳснок мавҷуд аст,

ки онҳоро меоварем ва умедворем, ки боиси беҳбудии кор бошанд.
1. Дар баъзе ҳолатҳо ба таври умумӣ ба муҳаққиқон такя мешавад, аммо

манбаъҳо зикр намегарданд. Масалан, дар саҳ 9-и кор гуфта мешавад, ки
“Муҳаққиқон дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ҳамагӣ дар ҳудуди 900 вожаи
арабиро ба қайд гирифтаанд” ва ё дар саҳифаи 10 зикр мегардад, ки

“Муҳаққиқони осори Бедил ишора мекунанд, ки шояд Бедил аз забони
санскрит огоҳ буд” аммо манбаъ нишон дода намешавад.

2. Доир ба ҳамчун система омӯхта шудани лексика аз тарафи Ғаффор
Ҷӯраев рисолаи докторӣ бо номи “Системаи лексикаи лаҳҷавии забони
тоҷикӣ” дар асоси маводи шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ соли 1992 дифоъ

шуда, соли 2017 дар шакли монография чоп гардид. Истифода аз ин кор
барои нишон додани низомнокии лексика муфид буд.
3. Кор саршор аз истилоҳоти зебои тоҷикӣ бошад ҳам, баъзан калимаҳои

иқтибосие, ки муродифи хуби тоҷикӣ доранд, истифода шудаанд.
Масалан, калимаҳои конкрет, абстракт (саҳ.84, 86, 89, 93, 172), предмет
(149, 190), рол (154), омоним (165), синоним (175, 176, 178), поляризатсия
(201)

4. Дар саҳифаи 104 диссертатсия гуфта мешавад, ки “Дар забони адабии

муосири тоҷик вожаи дастмузд, ки бо усули факки изофат аз ибораи
музди даст ҳосил шудааст, мустаъмал буда, вале поймузду поймард

истеъмол намегардад”. Ҳамчунин, дар саҳифаи 124 дида мешавад, ки
калимаҳои “жандафил, дидадаро, нуктадон, куҳнагург, гургоштй,
погарон, косапушт, чилланишин, баднамо” мансуб ба факки изофат
дониста шудааст. Бо арзи эҳтиром баён менамоям, ки ин калимаҳо дар

қолаби факки изофат нестанд, зеро ҷузъҳои асосиашон дар ҷойи дуюм
қарор доранд. Дар қолиби факки изофат калимаи асосӣ дар ҷойи аввал
қарор мегирад, мисли модарарус (модари арус) ва сарлашкар (сари
лашкар).
5. Дар саҳифаи 112 диссертатсия гуфта мешавад, ки “Қобили тазаккур аст,

ки хӯ калимаи мустақилмаъност, вале он дар ашъори Мавлоно то ҳадде
сермаҳсул аст, ки онро чун нимванд (суффиксоид) гуфтан мувофиқ
мебошад.” Ба андешаи мо, сермаҳсулӣ нишонаи нимванд будан нест.

Нимванд дар ҳамон ҳолат гуфтан ҷоиз аст, ки маънои луғавии калима
суст шуда бошад, мисли калимаи када ба маънои ҷою макон ва хар ба

■

маънои бузург.

6. Баъзе аз иқтибосоти руси ба забони тоҷики тарҷума нашудаанд (саҳ. 140,

170, 174).
7. Бо вуҷуди саводи баланди муаллиф дар масъалаи қоидаҳои имло,

аломатҳои китобати забони тоҷикӣ ва услуби нигориш баъзе иштибоҳоти

имлоӣ ва аломатҳои китобатӣ ҳам дида шуд (саҳ. 13, 25, 31, 43, 60, 104,

115, 127, 150, 154, 160, 163, 183, ,217вағ.).
Камбудиҳои мазкур, аксаран, хусусияти тавсиявӣ ва техникию китобатӣ

дошта, моҳияти диссертатсияи комилан илмии Кабиров Шаҳбозбекро, ки дар
сатҳи баланди илмӣ таълиф шуда, дорои ҳасаноти зиёд ва бунёдӣ аст, кам

намекунанд.

Автореферат ва асару мақолаҳои чопкардаи муаллиф муҳтавои
диссертатсияро ба пуррагӣ мунъакис менамоянд. Ҳамаи ин моро ба он водор
менамояд, ки кори диссертатсионии Кабиров Шаҳбозбекро анҷомёфта ҳисоб

кунем.
Ҳамин тариқ, диссертатсияи доктории Кабиров Шаҳбозбек дар мавзуи

“Равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор” кори

пурра, мукаммал ва анҷомёфта буда, дорои арзиши баланди илмӣ аст ва ба
талаботи бандҳои 31-33-и Тартиби додани дараҷаи илмӣ, ки бо Қарори

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021-ум, №267 тасдиқ
шудааст, ҷавобгӯ мебошад. Муаллифи диссертатсия сазовори дарёфти
дараҷаи илмии доктори илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони

тоҷикӣ мебошад.
Муқарризи расмӣ:

доктори илми филология, профессор,

узви вобастаи АМИТ, муовини раиси
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