“Тасдиқ мекунам”:

ХУЛОСАИ
ШӮРОИ ОЛИМОНИ ФАКУЛТЕТИ ФИЛОЛОГИЯИ донишгоҳи

миллии тоҷикистон

Диссертатсияи Кабиров Шаҳбозбек таҳти унвони “Равобит ва
ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор” барои дарёфти дараҷаи
илмии доктори илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони
тоҷикӣ пешниҳод шудааст. Диссертатсия дар кафедраҳои таърихи забон
ва типология, забони тоҷикӣ ва усули таълими забон ва адабиёти тоҷики
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон анҷом дода шудааст.
Мушовири илмӣ доктори илми филология, профессори кафедраи
таърихи забон ва типологияи факултети филологияи ДМТ Хоҷаев
Давлатбек мебошад.
Диссертатсияи мазкур дар ҷаласаи муштараки кафедраҳои таърихи
забон ва типология, забони адабии муосири тоҷикӣ, забони тоҷикӣ ва
усули таълими забону адабиёти тоҷик ва ҷалби муттахасисони беруна
баррасӣ ва муҳокима гардида, аз таърихи 10.08.2020, қарори №1 ба ҳимоя
тавсия шудааст.
Шӯрои олимони факултети филология диссертатсияи Ш. Кабировро
таҳти унвони “Равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи
гуфтор” бо ширкати муқарризон - доктори илми филология, профессор
Мирзоева Моҳира ва доктори илмҳои филологӣ, дотсент Ғаффоров
Абдушукур баррасӣ ва муҳокима намуд. Дар баромади хеш профессор
Мирзоева М. ва доктори илми филология Ғаффоров А. зикр намуданд, ки
диссертатсия кори анҷомёфта буда, ба талаботи корҳои илмӣ ҷавобгӯ аст.
Мақолаҳои бешумори устод Кабиров Ш., ки солиёни зиёд вобаста ба
мавзӯи диссертатсионӣ таълиф намудаанд, мазмуну муҳтавои корро фаро
мегиранд. Танҳо таъкид гардид, ки дар диссертатсия аҳёнан ғалатҳои
имлоиву техникӣ ба назар мерасанд, ки ислоҳи онҳо ба фоидаи кор хоҳад
буд.
Ҳамин тариқ, вобаста ба баромади муқарризон - доктори илми
филология, профессори кафедраи услубшиносӣ ва таҳрири адабии
факултети журналистикаи ДМТ Мирзоева М. ва доктори илми
филология, дотсенти кафедраи забон ва адабиёти тоҷики ДДОТ ба номи

С. Айнӣ Ғаффоров А. Шӯрои олимони факултети филология нисбат ба
ҳусну қубҳи илмии диссертатсияи Кабиров Ш. ба чунин хулоса омад:
Диссертатсия ба мавзӯи хеле муҳим ва таҳқиқношуда бахшида
шудааст. Воқеан, муҳаққиқ возеҳу бамаврид таъкид мукунад, ки нутқи
мураттабу муназзам, ки танҳои танҳо хоси инсон аст, маҳз ба туфайлу
шарофати ҳамнишинии меъёрии воҳидҳои забон муяссар мегардад. Дар
сурати ин/ҳироф ва ё риоя накардани қоидаву меъёрҳои ҳамнишинй дар
доираи кадом воҳиде, ки набошад, сиҳативу комилии нутқ аз байн
меравад ва чунин мавзуи муҳим то кунун ба таври алоҳидаву мукаммал
таҳқиқ нашудааст.
Воҳидҳои забон, ки аз фонема (овоз), морфема, вожа; ибораву
ҷумла, банди наҳвӣ ва матн иборатанд, ҳар яке дар созмондиҳӣ ва
ташаккули нутқи мураттаб ҳиссагузоранд. Нахустин унсури нутқи овозии
инсон фонема буда, хамнишинии онҳо боиси ташаккули морфемаҳо
гардида, ҳамнишинии морфемаҳо бошад, дар суратёбии вожаҳо
(лексемаҳо), ҳамнишинии вожаҳо дар шаклгирии ибораву ҷумлаҳо,
ҳамнишинии ҷумлаҳо дар ташаккули бандҳои наҳвӣ ва ҳамнишинии
бандҳои наҳвӣ дар шаклгирии матн хизмат мекунанд ва ба ҳамин тариқ
байни воҳидҳои забон муносибати зинавӣ ва иртиботи силсилавӣ, яъне аз
воҳиди хурдтарин (фонема) то воҳиди калонтарин (матн) вуҷуд дорад.
Унвонҷӯ барои ба мақсаду ҳадафҳои худ ноил шудан ҳаллу фасли
вазифаҳои зеринро зарур мешуморад:
- муайян ва муқаррар намудани воҳидҳои забон ва мақому ҷойгоҳи
ҳар яки онҳо дар низоми забон;
- нишон додани нақши фонема (овоз) чун нахустин воҳиди забон дар
ташаккули морфемаҳо ва таҳаввули онҳо дар се марҳалаи инкишофи
забони тоҷикӣ;
- муқаррар намудани ҷойгоҳ, таносуби миқцориву сифатӣ ва
имконияти ҳамнишинии морфемаҳо зимни вожасозӣ дар раванди
инкишофи таърихии забон ва ҷилвагар намудани раванди шаклгирии
пайкараи забони тоҷикӣ;
- нишон додан ва муқаррар намудани меъёру омилҳои ташаккули гурӯҳ
ва зергурӯҳ (микро- ва макросистема)-ҳои луғавӣ-маъноӣ, луғавӣдастурӣ... ва гурӯҳбандии онҳо;
- муайян намудани равобити маъноиву суварии вожаҳо ва муқаррар
кардани меъёру қоидаҳо ва имконоти ҳамнишинии онҳо ба асоси
иртиботи парадигматикӣ ва синтагматикӣ;
- муайян ва нишон додани омилу меъёрҳои ҳамнишинӣ дар мавриди
ташаккули воҳидҳои наҳвӣ (ибораву ҷумлаҳо);
ошкор ва муайян намудани категорияҳои воҳиди банди наҳвӣ;
- нишон додани роҳу усул ва воситаҳои алоқа дар матн ва шаклгирии
он;

- муқаррар ва собит намудани низоми ягонаи мураттаб ва муназзами
забон ва баррасии онҳо.
Муҳаққиқ дар баррасиву ҳаллу фасли масоили мазкур аз асосҳои
назариявӣ ва методологии дастовардҳои забоншиносони маъруф
Фердинанд де Соссюр, Бодуэн де Куртенэ, Л. В. Шерба, А. И.
Смирнитский, В. В. Виноградов, В. С. Расторгуева, Л. Р. Зиндер, В. С.
Соколова, Р. Якобсон, Н. М. Шанский, А. А. Уфимсева, Л. Елмслев, С. Д.
Каснелсон, Н. С. Валгина, И. Р. Галперин, Д. Т. Тоҷиев, М. Н. Қосимова,
Ш. Рустамов, Д. Саймиддинов, Т. Хаскашев, Ҳ. Маҷидов, Д. Хоҷаев, С.
Назарзода, Ш. Исмоилов, А.Ҳасанзода, Н. Офаридаев, С. Сулаймонов, А.
Мамадназаров, О. Маҳмадҷонов, М. Ҳ. Султон, О. Қосимов, Хоркашев С.
(Раҳматуллозода), 3. Мухторов, Ҷ. Алимӣ, Т. Шокиров ва дигарон
самаранок истифода намудааст.
Унвонҷӯ дар раванди таҳқиқ усул ва равишҳои муқоисавӣ-таърихӣ,
сохторӣ, тасвирӣ, таҳлилӣ, конструктивӣ ва ҳамчунин равишҳои таҳлили
компонентӣ, решаёбиву омориро низ мавриди истифода қарор додааст.
Навгонии таҳқиқ иборат аз ин аст, ки дар забоншиносии тоҷик
масъалаи равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор
бори нахуст мавриди таҳқиқи алоҳида ва маҷмааӣ қарор гирифтааст. Дар
диссертатсия раванди таҳаввулу ташаккули фонемаву морфемаҳо дар се
марҳалаи инкишофи таърихии забони тоҷикӣ, қоидаву меъёрҳои
ҳамнишинии онҳо ва омилу сабабҳои зуҳури падидаҳои савтӣ аввалин бор
бо далелу хулосаҳои эътимодбахши илмӣ ба таври мукаммал таҳлилу
баррасӣ шудаанд.
Масъалаи ташаккули гурӯҳҳои луғавӣ-маъноии вожаҳо, ки дар
доираи равобити парадигматикӣ муттаҳид шуда ва гурӯҳҳои низомдор
(микросистема)-ро ташкил менамоянд, дар забоншиносии тоҷик бори
аввал ва бо диди нав таҳқиқ гардида ва нишон дода шудаасст, ки ин
гурӯҳҳо бо робитаҳои нозуку мухталифи маъноиву шаклии худ дар
маҷмӯъ низоми лексикии (таркиби луғавии) забонро ташаккқл додаанд.
Дар диссертатсия раванди ташаккули нутқи мураттаби ҷавобгӯйи
меъёри забони адабии тоҷикӣ, ки ба асоси корбурди тавъами меҳвари
парадигматикӣ ва меҳвари синтагматикӣ сурат мегирад, баррасӣ шудааст,
ки ин низ навгонии таҳқиқ мебошад. Ҳамчунин дар диссертатсия равобит
ва ҳамнишинии воҳидҳои наҳвӣ: ибораву ҷумлаҳо, банди наҳвӣ ва
ташаккули матн таҳлилу таҳқиқ шудааст, ки натиҷаву хулосаҳои ҳар яке
аз ин бандҳои наҳвӣ ҳам навгонии илмиро дорост.
Аҳамияти назариявии таҳқиқ дар он зоҳир мегардад, ки натиҷаву
хулосаҳои илмии онро оид ба равобит ва ҳамнишини воҳидҳои забон
метавон дар мавриди иншои рисолаву мақолаҳои илмӣ, китобҳои
дарсиву васоит ва дастурҳои таълимӣ истифода намуд.
Аҳамияти амалии таҳқиқ дар он таҷасум меёбад, ки натиҷаву
хулосаҳои илмии онро метавон дар таълиму тадриси курсҳои тахассусӣ

оид ба таърихи забони тоҷикӣ (аз аҳди бостон то рӯзгори мо), дар
таълими курсҳои маданияти нутқ, услубшиносӣ, вожашиносӣ, назарияи
тарҷума ва ҳангоми тарҷумаи ҳамзамонӣ мавриди истифода қарор дод.
Автореферати диссертатсия ва мақолаҳои ба табъ расонидаи
муҳаққиқ муҳтавои рисоларо комилан инъикос менамоянд.
Ҳамин тавр, Шӯрои олимони факултети филология дар асоси хулосаи
муқарризон - профеессор Мирзоева М. ва доктори илми филология
Ғаффоров А. бо қарори №6, аз таърихи 04.02.2022 диссертатсияи
доктории Кабиров Шаҳбозбекро зери унвони “Равобит ва ҳамнишинии
воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор” кори муҳиму арзишманд арзёбӣ
намуда, онро комилан анҷомёфта меҳисобад. Диссертатсия ба талаботи
корҳои илмӣ ҷавобгӯ буда, онро метавон ба баррасии ТТТӯрои
диссертатсионии 6В.КОА-021 барои дарёфти дараҷаи илмии доктори
илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ тавсия намуд.
Иштирок доштанд: 22 нафар аъзои шӯрои олимон.
Натиҷаи овоздиҳӣ: тарафдор - 22 нафар, зид - нест, бетараф - нест.
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