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Диссертатсияи доктории Кабиров Шаҳбозбек «Равобит ва
ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор» ба яке аз масъалаҳои
муҳимми забоншиносии тоҷик - пажӯҳиши равобит ва ҳамнишинии
воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор, ки то ин замон мавриди таҳқиқу
баррасии ҷиддӣ қарор нагирифта буд, бахшида шудааст.
Диссертатсияи Кабиров Шаҳбозбек дорои заминаи қавии илмию
назариявӣ буда, дар заминаи маводи фаровони амалӣ ва боэътимод
анҷом дода шудааст. Дар диссертатсияи мазкур роҷеъ ба ҳамнишинии
овозҳо, зуҳури падидаҳои савтӣ, ҳамнишинии морфеаҳо, морфемаҳои
пешвандй ва пасвандӣ, ҳамнишинии унсурҳои номсоз, ҳамнишинии
вожаҳо, ҳамнишинии муродифоту мутазод, ҳамнишинии воҳидои наҳвӣ
ва хусусиятҳои онҳо дар занҷираи гуфтор сухан меравад.
Дар муқаддима роҷеъ ба мубрамияти мавзуъ, дараҷаи таҳқиқи он,
ҳадафу
вазифаҳои таҳқиқ,
асосҳои назариявию методологии
диссертатсия ва навгониҳои он, аҳамияти назариявию амалии таҳқиқ,
нукоти асосии кор, ки ба ҳимоя пешниҳод шудаанд, татбиқи натиҷаҳои
диссертатсия ва ихтисораҳо маълумот дода шудааст. Муҳимияти мавзуи
таҳқиқ ва дараҷаи омӯзиши он муайян гардида, мақсад ва вазифаҳои
таҳқиқ объекту предмети он мушаххас карда шудааст.
Боби якуми диссератсия «Ҳамнишинии овозҳо ва омилҳои зуҳури
падидаҳои савтй» унвон дошта, аз се бахш ташкил ёфтааст.
Дар бахши якум «Масоили умумӣ» андешаҳои забоншиносон доир
ба ҳамнишинии воҳидҳои забон мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Дар
ин бахш муаллиф сайри таърихй анҷом дода, андешаҳои муҳаққиқону
олимони ин соҳаро баррасй намудааст. Диссертант бамаврид қайд
намудааст, ки ҳамнишинии ду ҳамсадо дар забони тоҷикй дар аввали
калима мушоҳида намегардад ва барои тақвияти ин андеша аз осори
ниёгон далелҳо овардааст. Диссертант дуруст зикр менамояд, ки ба
туфайли ҳамнишинии овозҳои садоноку ҳамсадо ҳиҷоҳои мавриди
назар ташаккул меёбанд ва маҳз садонок боиси ташаккули ҳиҷо

мегардад, ки он дар навбати худ дар шаклгирии калима ё порчаҳои
тараннумӣ нақши муҳим доштани худро собит месозад. Дар ин боб
роҷеъ ба ҳамнишинии воҳидҳои савтӣ дар занҷираи гуфтор, қонуну
меъёрҳи он маълумот дода шуда, роҳу усулҳои таърихан ташаккулёфтаи
ҳамнишинии садоноку ҳамсадоҳо, овозҳо, ҳиҷо дар забони тоҷикӣ
муайян ва баён гардидааст.
Муаллифи рисола дар бораи маълумотҳои аввалин доир ба
ҳамнишинии воҳидҳои забонӣ, ки дар фарҳангу асарҳои адибони
классик, аз ҷумла дар «Китоб-ул-мусиқӣ»-и Форобӣ, «Махориҷ-улҳуруф»-и Абӯалӣ ибни Сино, «Ҷомеъ-ул-ҳикматайн» ва «Зод-улмусофирин»-и Носири Хусрав, “Меъёр-ул-ашъор” ва «Асос-ул-иқтибос»и Насираддини Тӯсӣ, «Ал-муъҷам»-и Шамс Қайси Розӣ, «Нафоис-улфунун»-и Маҳмуди Омулӣ, «Чаҳор гулзор»-и Хоҷа Ҳасани Нисорӣ
оварда шудаанд, андешаву мулоҳизаҳои худро баён менамояд.
Муаллифи
диссертатсия
андешаҳои
олимону
муҳаққиқони
забоншиносро доир ба ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи
гуфтор дар забони тоҷикӣ таҳлил намуда, дар баъзе маворид бо эшон
баҳсҳои ҷолиб мекунад ва нуқтаи назари худро илман асоснок менамояд.
Фасли дуюми ин боб «1.2. Зуҳури падидаҳои савтӣ” унвон дошта,
дар он падидаҳои гуногуни савтӣ , аз ҷумла монандшавӣ, бадалшавӣ,
коҳишу афзоиш, ҷойивазкунӣ, ихтисоршавӣ, имола, ташдиду сукун ва

ҳолатҳои рух додани онҳо

таҳлилу баррасӣ гардидааст. Аз ҷумла,

муаллиф ҳодисаи савтии ташдидро

шарҳу тавзеҳ дода истода, онро

“хосси калимаҳои (забони) арабӣ” меҳисобад, дар забони тоҷикӣ дар
чанд калима (пашша, теппа, латта, бутта, акка, макка, чакка, дакка,

шаппотӣ, шатта, оббо (нидо) ва ғ.) ба назар расидани ташдидро таъкид

кардааст. Дар вожаву ибораҳои иқтибосии арабӣ, ки ба қавли муаллиф

“тақрибан нисфи

таркиби луғавии

забони

тоҷикиро ташкил

медиҳанд”, беш аз 30 қолаби ташдиддори калимаҳои арабӣ ворид

шудаанд, ки аксари онҳо сермаҳсуланд ва дар таркибашон ҳамсадоҳои
мушаддад вуҷуд дорад ва диссертант чор қолаби ин гуна калимаҳоро
таъкид мекунад: а)муфаъъал: муҳаббат, муқаддас, Муҳаммад, муҳаррам

ва ғ.; б) муфаъъил: муфаттиш, муҳаррир, мунаққид, мунаҷҷим, муаллим

ва ғ.; в) тафаъъул: ташаккур, таваллуд, табассум, танаффус ва ғ.;
г) фаъъол- хаттот, наттоқ, наққош, даллол ва ғ. (дисс., саҳ. 46-47)
Фасли сеюм “1.3. Ҷилоҳои маъноии ҳуруфи арабиасос
(фоносемантика)” номгузорӣ гардида, дар он масъалаҳо доир
ба
фоносемантика, мавқеъ ва ҷилваҳои маъноии ҳуруфи арабиасоси тоҷикӣ
мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Муаллифи рисола маводи
фаровонеро аз осори адибони классик таҳлил намуда, бо далелҳои
муътамад андешаҳояшро тақвият додааст. Муаллиф дар заминаи таҳқиқ
ба чунин андеша меояд, ки зуҳур ва ташаккули воҳидҳои забон ба
ҳодисаву падидаҳои давраҳои дуру дарози инкишофи таърихии забон
вобаста буда, ба асоси қоидаву меъёрҳои забониву ғайризабонӣ сурат
гирифтаанд.
Боби дуюми диссертатсия «Ҳамнишинии морфемаҳо ва нақши
онҳо дар ғанй гардонидани таркиби луғавии забон» номгузорӣ шуда,
муаллиф онро дар ду фасл ва зерфаслҳову бандҳои ҷудогона мураттаб
намудаст. Ин боб аз панҷ фасл иборат аст. Фасли якум “Баррасии
мавзуъ” унвон дошта, дар он ҷанбаҳои назариявии мавзуъ мавриди баҳс
қарор гирифтааст. Фасли дуюм “Ҳамнишинии пешвандҳо (морфемаҳои
пешвандӣ) ” ном дошта, дар он масоили ҳамниншинии пешвандҳо аз
аҳди бостон то даврони муосир мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Дар
ин фасл муаллиф дар хусуси ҳамнишинии пешвандҳои калимасози ахди
бостон изҳори андеша намуда, онро бо замони муосир муқоиса карда, ба
чунин хулоса меояд: “аз баррасии морфемаҳои пешвандӣ маълум гардид,
ки онҳо дар раванди инкишофи таърихии забон каму беш ҳам тағйироти
овоӣ (шаклӣ) ва ҳам маъноиро сипарӣ намуда, то ба имрӯз дар вожасозӣ
ва дар ғанӣ гардонидану такмил додани захираи луғавии забонамон
ҳиссаи муносиб гузоштаанд” (дисс., саҳ.71).
Фасли сеюм “Ҳамнишинии пасвандҳо (морфемаҳои пасвандӣ)”
унвон дошта, вазифаи калимасозии пасвандҳои калимасоз аз аҳди
бостон то даврони муосир мавриди омӯзиш қарор гирифта, ташаккул ва
тағйироти онҳо дар зинаҳои гуногуни таърихӣ муайян карда шудаанд.
Муаллифи рисола андешаҳои хешро доир ба ҳамнишинии пасвандҳо бо
морфемаҳои решагӣ дуруст зикр кардааст, ки “аз ахди бостон то ба
.имрӯз морфемаҳои пасвандӣ бо решаҳое ҳамнишин шудаанд, ки

байнашон таносубу иртиботи маъноӣ вуҷуд дошта ва ҳамнишин шудани
морфемаи пасвандӣ ба маънои бунёдии морфемаи решагӣ маънои нав
зам мекунад”. Дар мавриди ҳамнишинии вандҳои калимасоз бо
морфемаҳои решагӣ муаллифи диссертатсия мулоҳизаву андешаҳои
ҷолиб баён кардааст.
Рисоланавис аз ҷумла перомуни перомуни пасванди архаистии лон мулоҳиза ронда, таъкид мекунад, ки дар осори Ҷалолиддини Румӣ он
дар раванди калимасозии 7 вожа ширкат кардааст (тарёклон, намаклон,
маънилон, девлон, санглон, ширлон ва афвлон), ки асоси калимасози
онҳо ҳам исмҳои конкрет ва ҳам исмҳои абстракт ҳастанд. Муаллиф
тарафдори чунин андешааст, ки дар исмҳои макони Хатлону Бағлон низ
ин пасванд маҳфуз мондааст (дисс., саҳ. 93-94). Дурустии ин мулоҳизаҳои
диёсертантро далели зерин низ исбот месозад, ки дар калимаи лона низ
унсури лон ба макон ва ҷойгоҳ ишорат мекунад.Ҳамин гуна баҳсу
мулоҳизаи пурдалели муаллифи диссертатсия дар мавриди дигар
унсурҳои калимасоз низ баён гардидаанд.
Фасли
чорум
“Нақши
ҳамнишинии
морфемаҳои
содаи
мустақилмаъно дар ташаккули вожаҳои мураккаб ” ном дорад. Дар ин
фасл ҳамнишини морфемаҳои сода ва мураккаб таҳлил гардидааст.
Муаллиф маводи фаровонеро аз осори Мавлоно Ҷалодиддини Балхӣ,
Абдулқодири Бедил, Саъдии Шерозӣ, Сайидои Насафӣ, Садриддин
Айнӣ, Лоиқ Шералӣ мавриди таҳлил қарор додааст. Фасли панҷум
“Ҳамнишинии унсурҳои номсоз” унвон дошта, дар ин бахш формантҳои
антропонимӣ ва ҳамнишинии онҳо бо пасвандҳои исму сифатсоз муайя
гардида, нақши онҳо дар номсозӣ нишон дода шудааст.
Боби сеюми диссертатсия, ки “Равобит ва ҳамнишинии вожаҳо” ном
дорад, аз се фасл ва ҳафт зерфасл иборат аст. Диссератант дар ин боб
доир ба ҳамнишинии калима, калимаҳои сермаъно, ҳамгунаҳо,
муродифот ва мутазод, меъёрҳои ҳамнишинии онҳо, муродифҳои пай
дар пай ва мусаҷҷаъ ва робитаи онҳо мулоҳизаву андешаҳои худро баён
карда, хусусиятҳои ҳамнишинии онҳоро дар заминаи маводи аёнӣ
маънидод намудааст.
Дар ин боб яке аз масъалаҳои ҷолиб масъалаи вариантнокӣ ё
гунанокии калимаҳо ба ҳисоб меравад. Сухан ба таври муфассал дар
бораи силсилаи калимаҳое (ҳам мустақилмаъно ва ҳам ёридиҳанда)
рафтааст, ки барои ифодаи як маъно (мафҳум) ду ва зиёда шакли

тағйирёфтаи онҳо истифода мегардад. Бо далелҳои ҷолиб ва заминаҳои
мантиқӣ диссертант гунаҳои калимаҳоро ба 6 гурӯҳ ҷудо намудааст: а)
тахфифи калимаҳо ба манзури вазн (гоҳ//гаҳ, роҳ//раҳ, шоҳ//шаҳ,
гуноҳ//гунаҳ,
тибарӣ//табарӣ,
ресмон//рисмон,
домон//доман,
беканор//бекарон); б) тағйири ҳиҷои калима ба мақсади табдили ҳиҷои
кӯтаҳ ба ҳиҷои дароз (сафед//испед, кунун//акнун, ситам//истам,
фигор//афгор,
сипанд//испанд,
фасона//афсона,
фиганда//афганда,
ситора//истора); в) мухаффаф шудани таркибҳо (з-ин, з-он, в-аз, к-андар,
к-ин, к-он, к-ӯ ва ғ.); г) вариантҳои исмҳои хос - аллоним:
Хатлон//Хуталон,
Искандар//Сикандар,
Арастолис //Арастатолис
//Арсатолис //Арасту, Фаридун // Фаредун//
Фрайдун, Эрон //Ирон, Мароқанд //Самарқанд; ғ) бар асоси
ҳодйсоти савтӣ (равшан//рӯшан, равған//руған, савол//суол, устод//устоз,
хидмат//хизмат, меҳан//майҳан); д) ноустувории талаффуз дар хатти
арабӣ
(ҳаракатҳо)
(феҳраст//феҳрист//фиҳрист,
қолаб//қолиб,
тарҷумон//тарҷимон, марҳила//марҳала ва ғ. (дисс., саҳ. 202-203).
Чунин тарзи масъалагузорӣ ва усули таҳқиқ заминаи хуби ҳалли
чандин масъалаҳои вобаста ба гунанокии вожаҳо ва мушаххас намудани
тарзи дурусту меъёрии онҳоро фароҳам меоварад.
Боби чорум “Ҳамнишинй дар сатҳи воҳидҳои наҳвй ва матн”
номгузорӣ гардида, аз ду фасл ва чор зерфасл иборат аст. Фасли якум
“Ҳамнишинӣ дар сатҳи воҳидҳои наҳвӣ” ном дошта, аз чор зерфасл
иборат мебошад. Дар зерфасли якум ҳамнишинӣ дар сатҳи ибора
мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Зерфасли дуюм “Ҳамнишинӣ дар
сатҳи ҷумлаи сода” ном дошта, дар он ҳамнишинии вожаҳо, тартиби
онҳо ва таркибу ибораҳо дар ҷумла мавриди таҳлил қарор гирифтааст.
Зерфасли сеюм “Ҳамнишинӣ дар ҷумлаи мураккаб” унвон дошта,
ҳамнишинии ҷумлаҳои содаи таркиби ҷумлаҳои мураккаби пайваст,
ҳамнишинии сарҷумла ва ҷумлаҳои пайрав мавриди таҳлил қарор
гирифтаанд.
Яке аз нуктаҳои ҷолиби ин боб зерфасли “Ҳамнишинии ҳиссаҳои
банди

наҳвӣ”

мебошад,

ки

диссертант

онро

“воҳиди

нисбатан

мукаммали забон” медонад, ки “маҷмӯи ҷумлаҳои содаю мураккаберо
фаро мегирад, ки аз нигоҳи мазмун ба якдигар иртиботи мантиқӣ дошта,

бо ёрии воситаҳои гуногуни дастур ба ҳам алоқаманд” мегарданд ва дар

шакли як сохтори мукаммали наҳви ҳамнишин мешаванд (дисс.. саҳ.
243).

Муаллиф дар ин маврид аз истилоҳоти матн, калом, фиқра ва ғ. ёд
намуда, дуруст зикр мекунад, ки мазмуни умумии банди яклухти наҳвӣ
тақозо менамояд, ки ҳар вожаю ибора ва ҷумлае, ки пас аз ҷумлаи нахуст
ҳамнишин мегардад, бояд мазмуну муҳтавои умумии банди наҳвиро
кушояд ва хулосаю натиҷаи онро дар шакли ҷамъбаст нишон диҳад.
Фасли дуюм “Матн ва вижагиҳои ҳамнишинӣ дар он” ном дошта,
муаллифи рисола дар он асару мақолаҳои олимони тоҷику хориҷиро дар
мавриди шинохт ва махсусиятҳои матн таҳлилу баррасӣ карда, ба чунин
хулосаи ҷолибу дақиқи илмӣ омадааст: “...матн воҳиди махсуси яклухт
ва комил аст, ки дорои мазмуни ягона буда, дар илми забоншиносии
муосир категория ва нишонаҳои маъноиву услубӣ ва корбурдиву
синтаксисӣ дорад, бо тарзу роҳҳо ва воситаю омилҳои ба худ хос
ташаккул меёбад” (дисс., саҳ.253). Диссертант дуруст қайд кардааст, ки
ҳамнишинии овозу морфемаву вожагон, таъбироту ибораву ҷумлаҳо дар
маҷмуъ матнеро созмон медиҳанд, ки он низ метавонад ба матнҳои
дигари ҳамгун мутаносиб ва ҳамнишин бошад.
Хулосаи диссератсия аз 12 банд иборат мебошад ва ҳар як банд ба
мақсад ва вазифаҳое, ки диссертант дар пеш гузоштааст, пурра
мувофиқат менамояд. Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои
таҳқиқот аз панҷ банд иборат аст.
Диссератант дар натиҷаи пажӯҳишҳо ва хулосабарориҳои хеш доир
ба сарчашмаҳои асосии таҳқиқоти савтӣ дар забоншиносии тоҷик
иттилоъ додааст.
Унвонҷӯй Кабиров Ш. дар таълифи ҳар боби диссертатсия аз
дастовардҳои навини олимон ва пажӯҳишҳои дигар бамаврид истифода
бурда, иқтибосҳо овардааст, ки онҳо ба афзудани сифати кор мусоидат
кардаанд.
Дар ҳар боби диссератсия муаллиф андешаи тозаи худро пешниҳод
намудааст, ки навгонии корро намоён ва собит месозанд.
Сарфи назар аз дастовардҳо дар рисола баъзе нукоти баҳсомез ва
норавшан баён шудааст, ки ишораи онҳоро ба манфиати минбаъдаи ин
пажӯҳиш меҳисобем:
1. Дар масъалаи ташдид муалифи диссертатсия вожаҳои сохтаву
мураккаби ҳаммаслак, мактаббача, сарришта, каммасрафро ба

сабаби дар хатти арабӣ бо ду ҳамсадо навишта шуданашон
“калимаҳои ташдиддор гуфтан нашояд” шарҳ додааст. Албатта дар
алифбои арабӣ инҷо ҳодисаи ташдид вуҷуд надорад, вале дар
алифбои кириллӣ, ки алифбои расмии забони тоҷикист, мисли
калимаҳои дигари номбаршуда дар ин калимаҳо низ ҳарфҳо шадда
навишта мешаванд, ки натиҷаи ҳамнишинӣ ду реша ва ё решаву ванд
аст. Агар ба ин масъала, масъалаҳои афзудани ҳамсадо дар охири
баъзе калимаҳои арабӣ дар сурати қабул кардани унсури шаклсоз ва
ё калимасоз (хатти форсӣ, кори хаттӣ, ҳаққо, ҳадду канор ва ғ.) ва
тағйиротҳои дохили калимаҳои мураккаби дорои артикли ал дар
рисола таваҷҷуҳи бештар дода мешуд, ҳусни кор афзун мегашт.
2. Мулоҳизаҳои муаллифи рисола дар мавриди “аз пешоянди ап1аг-и
форсии бостон маншаъ гирифтан”-и пешванди интер-, асли тоҷикӣ
доштани пасвандҳои -изм ва -ист (гуманизм ва гуманист) фарзияҳое
ҳастанд, ки асосҳои устувору муътамади илмӣ мехоҳанд.
3. Дар рисола аҳёнан хатоҳои имлоӣ ба назар мерасанд.
Ин эродҳо ҷузъӣ буда, ба арзиши рисола ба ҳеҷ ваҷҳ халале ворид
намесозанд.
Феҳристи сарчашмаҳои истифодашуда 410 адабиётро дар бар
гирифта, тибқи “Дастуруламал оид ба тартиби барасмиятдарории
диссертатсияҳо барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (РйВ)доктор аз рӯйи ихтисос, номзади илм ва доктори илм, авторефератҳо ва
мақолаҳои илмии чопшуда доир ба мавзуи диссертатсия”, ки бо қарори
Раёсати КОА ҶТ аз 28 июни соли 2017, №3/1 тасдиқ шудааст, таҳия
гардидааст.
Доир ба мавзуи диссератсия Кабиров Ш. 15 мақола дар маҷаллаҳои
тақризшавандаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 4
асар, 1 монографияи илмӣ ва зиёда аз 34 мақолаи дигар дар маҷаллаву
маҷмуаҳои гуногуни илмӣ нашр намудааст. Мақолаҳои интишоршуда ва
автореферати диссератсия мазмуни асосии рисоларо ифода мекунанд.
Диссератсия бо риояи талаботи муқаррарнамудаи Комиссияи олии
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба расмият
дароварда шудааст.
Дар замина и ин гуфтаҳо, диссератсияи Кабиров Шаҳбозбек дар
мавзуи «Равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор»
барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои филологӣ аз рӯйи

ихтисосҳои 10.02.01 - Забони тоҷикӣ таҳқиқоти пурра анҷомёфта ҳисоб
шуда, дар омӯзиши масъалаҳои ҳамнишинии воҳидҳои мухталифи
забони тоҷикӣ саҳми назаррас ва қадами ҷиддие ба ҳисоб меравад.
Диссератсия аз рӯйи мубрамият ва сатҳу савияи таҳияи худ ба
талаботи бандҳои 31-35 «Тартиби додани дараҷаи илмӣ», ки бо қарори
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, №627
тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ аст. Вобаста ба дараҷаи таҳқиқ, баррасӣ,
таҳлил ва хулосабарориву натиҷагириҳо дар диссератсия муаллифи он
Кабиров Шаҳбозбек сазовори дарёфти дараҷаи доктори илмҳои
филологӣ аз рӯйи ихтисосҳои 10.02.01 - Забони тоҷикӣ мебошад.

Муқарризи расмй,
доқгори илмҳои филологй,
мудири кафедраи забони тоҷикии
МДТ “Донишгоҳи давлатии тиббии
Тоҷикистон ба номи Абӯалй ибни Сино’

Қосимов
Олимҷон Ҳабибович
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