ТАҚРИЗ

ба рисолаи доктории Шаҳбозбек Кабиров дар мавзӯи “Равобит ва
ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор”, 310 саҳ. чопи
компютерӣ
Рисолаи докториии Ш. Кабиров ба мавзӯи хеле муҳимми
забоншиносии тоҷик - “Равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои забон дар

занҷираи гуфтор” бахшида шудааст.

Ҳамнишиниву равобити воҳидҳои забон дар ҳамаи сатҳҳои забон
ба назар расида, барои нутқи бонизому мураттаб омили муҳим маҳсуб

меёбад. Нутқи мурратабу муназзам аз баҳамоии воҳидҳои забон: фонема

(овоз), морфема, калима, таркибу ибора, ҷумла, банди наҳвию матн
ташаккул меёбад.

Рисола аз муқаддима, чаҳор боб, хулоса ва феҳристи адабиёт
мураттаб гардидааст.

Боби якуми рисола “Ҳамнишинии овозҳо ва омилҳои зуҳуру

таҳаввули падидаҳои савтӣ” ном дошта, аз се фасл ва фасли дуюм аз
ҳафт зерфасл иборат мебошад.

Дар боби якум диссертант оид ба масоили умумии ҳамнишинии
овозҳо ва омилҳои зуҳуру таҳаввули падидаҳои савтӣ: монандшавии

овозҳо, ҳодисаҳои афзоиш, тахфиф, ихтисоршавӣ, ҷойивазкунӣ, имола,

ташдид, сукун ва ҷилоҳои маъноии ҳуруфи арабиасос андеша ронда,
бисёр паҳлуҳои нозуку норавшани ин падидаҳоро бо мисолу далелҳо

нишон додааст. Як ҷиҳати бартарии таҳқиқи муаллифи рисола дар ин
боб ва бобҳои дигар он аст, ки дар баррасии ҳар масоили марбут ба
мавзӯъ қайду ишораҳои донишмандони гузаштаро ёдрас шуда, аз диди

фаҳмиши имрӯзи илми забоншиносӣ арзиши онҳоро нишон медиҳад.

Масалан, дар мавриди монандшавии овозҳо муаллифи рисола чунин
овардааст: “Ҳодисаи савтии монандшавӣ дар занҷираи гуфтор бештар
дар доираи овозҳои ҳаммахраҷ рух медиҳад. Чун фонемаҳои ҳаммахраҷ

ҳамнишин мешаванд, дар талаффуз душвориро эҷод мекунанд. Ин

таърифи савтӣ аз назари мутафаккирони асримиёнагии форсу тоҷик дур
намондааст, аз ҷумла Атоулло Ҳусайнӣ менигорад: Танофур васфест дар

лафз, ки боиси таассури талаффуз ба он мушкил бошад. Ва ин аксар ба
он мебошад, ки махраҷи эшон ба якдигар бисёр наздик бошад” [Рисола,

саҳ. 29].
Боби дуюми рисола ба таҳқиқи ҳамнишинии морфемаҳо ва нақши
онҳо дар бой гардидани таркиби луғавии забон бахшида шудааст. Ин

боби рисола аз панҷ фасл иборат аст, ки масоили зеринро дар бар
мегирад:

баррасии

мавзӯъ,

ҳамнишинии

пешвандҳо,

ҳамнишинии

пасвандҳо, нақши ҳамнишинии морфемаҳои содаи мустақилмаъно дар

ташаккули вожаҳои мураккаб, ҳамнишинии унсурҳои номсоз. Чизи
ҷолиби таваҷҷуҳ дар ин боб ин аст, ки муаллифи рисола бисёр пешванду

пасвандҳои ҳамнишиншавандаро аз диди решашиносӣ таҳқиқ карда,
ҳолати имрӯзаи онҳоро нишон додааст.

Дар боби сеюми рисола равобит ва ҳамнишинии вожаҳо таҳқиқ
шуда, аз нигоҳи муҳтаво ва фарогирии мавод (саҳ. 131-214) қисмати

асосии рисоларо ташкил медиҳад ва масоили зеринро фаро гирифтааст:
моҳияти

калима

ва

ҷойгоҳи

он

дар

низоми

забон,

равобити

парадигматикии вожаҳо, вожаҳои сермаъно ва равобити шаклию
маъноии онҳо, ҳамгунҳо ё худ равобити суварии вожаҳо, равобити
муродифот ва мутазод, меъёрҳои ҳамнишинии муродифоту мутазод,

муродифҳои пайдарпай ва мусаҷҷаъ, гунанокӣ, робитаи маъноиву
суварии иштиқоқу .муштақот, робитаи синтагматикии вожаҳо.
Воқеан, моҳияти калима, табиату ҷойгоҳи он, умуман, дар низоми

забон яке аз аз масъалаҳои муҳим ва баҳсангези забоншиносӣ, фалсафа,

равоншиносӣ ва мантиқу илмҳои гуногуни ҳам гузашта ва ҳам имрӯз ба
шумор меравад.

Ш. Кабиров аз донишмандони файласуфи Юнони Қадим сар карда
асоситарину муҳимтар қавлу андешаи муҳаққиқони қадиму муосирро
дар фаҳмишу маърифати калима, муносибати калимаю мафҳум оварда,

назари худро ҳам дар такя ба онҳо иброз доштааст, ки ин мавқеи

мустақил доштани диссертантро дар ин

бобат нишон медиҳад.

Муаллифи рисола чунин фармудаи донишманди тавонои асримиёнаи
форсу тоҷик Насируддини Тусиро овардааст, ки бисёр муҳим, мушаххас
ва муъҷаз аст: “Возеъони луғат лафз барои маънӣ вазъ кардаанд, то

уқало ба тавассути он бар маънӣ далолат созанд” [Рисола, саҳ.134]. Ин
андеша дар каломи мавзун ҳам баён шудааст, масалан, шоир мегӯяд:

Мушк бошад лафзу маънӣ бӯйи ӯ,
Мушки бебӯ, эй писар, хокистар аст.

Дар таърихи афкори забоншиносии тоҷик оид ба калима ва
мафҳум андешаҳои ҷолиб дида мешавад, ки муаллифи рисола аксари

онҳоро аз диду назари хеш таҳлилу баррасӣ кардааст.

Таҳлил, муҳокимаронӣ ва хулосабарориҳои диссертан, махсусан,
асосноку боэътимод мебошанд.

Боби чаҳоруми рисоларо муаллиф ҳамнишинӣ дар сатҳи воҳидҳои

наҳвӣ ва матн ном гузоштааст.

Дар ин боб муҳаққиқ ҳамнишиниро дар сатҳи ибора, ҷмлаи содаю
мураккаб ва банди наҳвию матн баррасӣ намудааст.
Муаллифи рисола дар асоси намунаҳо аз осори манзуму мансури
адабиёти класСикию' муосири тоҷик ҳодисаи ҳамнишинии ҷузъҳои
воҳидҳои наҳвиро ба таври мушаххас нишон додааст.
Масалан, диссертант ибораи “бахти сиёҳ” ва “гесӯи ту”-ро аз байти

Ҳар куч,о равам, эй рашки бутон, бахти сиёҳ,
Ҳамчу гесӯи ту афтода ба дунболи ман аст,

ин тавр баррасӣ кардааст: ибораи “бахти сиёҳ” ва ибораи “гесӯи ту” дар

таносуби сухан буда, “бахти сиёҳ” маънии бадбахтӣ, бетолеиро дорад.
Азбаски гесӯ сиёҳ аст (албатта, дар тасвири шоирона), шоир бадбахтиии

қаҳрамони лирикиро бо сиёҳии гесӯ ташбеҳ додааст. Аз ин ҷост, ки

сифати “сиёҳ” бо исми “бахт” ҳамнишин шудааст

ва дар маҷмӯъ

таносуби сухани шоирро дар калом таъмин кардааст” [Рисола, саҳ.216].

Бояд гуфт, ки масалаи ҳамнишинӣ дар воҳидҳои наҳвӣ, ба истиснои
баъзе қайдҳои ҷузъӣ дар забоншиносии тоҷик, бори аввал ба ин паҳно ва

вусъату ҷузъиёт таҳлилу баррасӣ шудааст, хусусан, дар сатҳи банди
наҳвию матн.
Бисёр ҷолиби таваҷҷуҳ аст, ки муҳаққиқ ҳам дар фаҳмиши банди
наҳвӣ ва ҳам намунаи он аз “Дастур-ул-мулук”-и Самандархоҷаи

Тирмизӣ ҳар пораи насриеро, ки бо пораи шеърӣ ҷаъмбаст менамояд, бо
исми “фиқра” ном мегирад, ки воқеан ҳамон банди наҳвӣ аст, чунончи:

фиқра: Азизи ман, то пойи талаб дар хорзори тааб (ранҷ) маҷрӯҳ
нагардад, дасти висол бо гиребони гули мақсуд нарасад. Ҳеҷ касро

бетакопӯйи сайъи балеӯ офтоби мурод аз машриқи умед толеъ нашавад ва
беҷустуҷӯю такопӯй рӯйи мақсуд аз даричаи умед рух намуд, зеро ки бе

кори тааб натавон гул чид ва дари ганҷи мурод ҷуз ба калиди ранҷ
натавон кушод. Пас муҷоҳида (сайъю кушиш) бисёр бояд кард, то кас ба
давлати мушоҳида расад. Чунон ки гуфтаанд:

Набурда ранҷ ганҷ муяссар намешавад,
Музд он гирифт, ҷони бародар, ки кор кард.

Ҳамин гуна таҳлилу таҳқиқ, муҳокимаронию хулосабарориҳо дар

баррасиии ҳамнишинӣ дар матн низ дида мешавад.

Хулоса, рисолаи доктории Шаҳбозбек Кабиров дар мавзӯи
“Равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор”

бо

навигарӣ, аҳамияти илмию амалӣ, таҳлилу баррасии маводи фаровон,
хулосабарориҳои. мушаххас таҳқиқи комилан баанҷомрасидаи бунёдӣ

буда, ҳамчун мушовири илмӣ онро ба ҳимоя тавсия менамоям.

