ХУЛОСАИ
ниҳоии шурои диссертатсионии 6В.КОА-021 назди
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Парвандаи аттестатсионии №
Қарори шурои диссертатсионй аз 07.07.2022, №15
Барои сазовор донистани Кабиров Шаҳбозбек, шаҳрванди Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба дараҷаи илмии доктори илми филология аз рӯйи ихтисоси
10.02.01 - Забони тоҷикӣ.
Диссертатсияи Кабиров Шаҳбозбек дар мавзуи «Равобит ва
хамнншннии вохидҳои забон дар занҷнраи гуфтор» барои дарёфти дараҷаи
илмии доктори илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ
дар ҷаласаи шурои диссертатсионии бП.КОА-021-и назди Донишгоҳи
миллии Тоҷикистон (734025, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17;
фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 24-уми феврали соли 2022, таҳти №3) ба ҳимоя қабул
гардидааст.
Довталаби дараҷаи илмй Кабиров Шаҳбозбек 12 августи 1944 дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудааст. Соли 1968 факултети филологияи
тоҷики Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И. Ленин (холо
Донишгоҳи милии Тоҷикистон)-ро бо дипломи аъло хатм намудааст. Айни
ҳол дар вазифаи профессори кафедраи забони тоҷикӣ ва усули таълими
забон ва адабиёти тоҷики ДМТ фаъолият менамояд.
Диссертатсия дар кафедраи таърихи забон ва типология ва кафедраи
забони тоҷикӣ ва усули таълими забон ва адабиёти тоҷики ДМТ анҷом дода
шудааст.
Мушовири илмӣ - доктори илми филология, профессор Хоҷаев
Давлатбек.
Муқарризони расмӣ:
Ҳасанзода Абдучамол Ашраф - доктори илми филология, профессори

кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.
Ғафуров;
Раҳматуллозода Сахидод Раҳматулло - доктори илми филология.
профессор, узви вобастаи АМИ ҶТ, муовини раиси Кумитаи забон ва
истилоҳоти назди Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
Қосимов Олимҷон Ҳабибович - доктори илми филология, профессор,
мудири кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи давлатии тиббии ба номи
Абӯалӣ ибни Сино.
Муассисаи такриздиҳанда - Донишкадаи давлатии забонхои
Точикистон ба номи С. Улуғзода дар тақризи мусбати худ, ки аз ҷониби

доктори илми филология, профессори кафедраи забони тоҷикӣ
Гулназарзода Ж.Б., доктори илми филология, профессори кафедраи
забоншиносии муқоисавӣ ва назарияи тарҷумаи ДДЗТ Турсунов Ф. М.,
доктори илми филология, профессори кафедраи назария ва амалияи
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забоншиносии ДДОТ ба номи С. Айнӣ Гадоев Н., мудири кафедраи забони
тоҷикии ДДЗТ ба номи С. Улуғзода, номзади илми филология, дотсент
Усмонова М.Х. имзо шуда ва аз ҷониби муовини ректор оид ба илм ва
инноватсияи Донишкадаи давлатиии забоҳои Тоҷикистон ба номи С.
Улуғзода н.и.ф.-м., дотсент Наҷмиддиниён А. тасдиқ шудааст, кайд
менамояд, ки диссертатсияи Кабиров Шаҳбозбек дар мавзуи «Равобит ва
ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор» ба талаботи бандҳои 3137-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувофиқ
буда, муаллифи он барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илми филология аз
рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ сазовор мебошад.
Муассисаи пешбар ва муқарризони расмӣ бо назардошти
муқаррароти бандҳои 67-70 ва 74-75-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267
тасдиқ шудааст, интихоб ва таъйин гардидаанд. Интихоби муқарризони расмӣ
ва муассисаи пешбар ба он асоснок мегардад, ки онҳо мутахассисони
бевоситаи соҳаи забоншиносӣ буда, дар корҳои илмию таҳқиқотӣ фаъолона
иштирок менамоянд ва дар ин самт асару мақолаҳои зиёде таълиф кардаанд,
ки мазмуну муҳтавои онҳо ба мавзуи диссертатсияи мазкур иртибот доранд.
Довталаби дараҷаи илмӣ оид ба мавзуи диссертатсия 3 китобу 1
монография ва 45 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 16 мақола дар маҷаллаҳои
тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр расонидааст. Маводи интишоргардида
нуктаҳои асосӣ, натиҷаҳо ва мазмуни диссертатсияро инъикос намуда,
саҳми шахсии муаллифро собит менамоянд.
Муҳимтарин интишороти муаллиф аз рӯйи мавзуи диссертатсия дар
маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:
Китобҳо:

1. Луғати омонимҳои забони тоҷикй. - Душанбе: Ирфон, 1992. - 240 с.
2. Наҳв ва аломатгузорӣ. - Душанбе, 2012. - 92 с. (ҳаммуаллиф бо Хоҷаев
д.).
3. Сухан аз арши барин омадааст. - Душанбе, 2014.- 162 с.
4. Равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор. Душанбе, 2021. - 318 с. (монография).
Мақолаҳо:

1. Роҷеъ ба масоили ҳамнишинии вожаҳо //Ахбори АФ Тоҷикистон.
1991, № 4.-С. 30-38.
2. Синонимҳои мусаҷҷаъ дар “Таърихи Шоҳрухӣ” //Паёми ДДТ Душанбе, 1993, № 4 - С. 63-66.
3. Ҷилваҳои маҷозии ҳуруфи форсӣ дар ғазалиёти Камол //Паёми ДДМТ.
- Душанбе, 1999, № 1. - С. 12-16.
4. Ситоиши “об” дар “Авасто” // Паёми ДДМТ. - Душанбе, 2003, № 2(16).
- С. 44-48.
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5. Нақши ҳамнишинии вожаҳо дар ташаккули истилоҳоти ҳуқуқӣ//Паёми
ДДМТ. -Душанбе, 2005, №1. - С. 202-206.
6. Ҳамнишинии ҳамсадоҳои оғозӣ дар форсии қадим ва миёна //Паёми
ДДМТ. - Душанбе, 2006, № 3. - С. 36-41.
7. Ҷойгоҳи забону гуфтор дар “Маснавии маънавй” //Паёми ДДМТ. Душанбе, 2007, № 8. - С. 10-16.
8. Нақши истиқлолият дар ташаккули забони адабӣ ва рушди забони
миллӣ // Забоншиносӣ. - Душанбе, 2011, № 3. - С. 3-10.
9. Воҳидҳои маънан дуқутба //Паёми ДДМТ. - Душанбе. 2012, № 4/3(28).
- С. 3-6.
10. Вожаҳои омиёнаи муштаракистеъмол дар забони тоҷикони Чин ва
гӯишҳои забони тоҷикӣ //Паёми ДМТ. - Душанбе, 2014, № 4/3 (137). - С.
13-16.
11. Ҳамнишинии вожаҳои маъмулӣ ва унсурҳои номсоз //Паёми ДМТ. Душанбе, 2018, № 5. - С. 5-12.
12. Ҳамнишинии воҳидҳои луғавӣ аз лиҳози маншаъ //Паёми ДМТ. Душанбе, 2019, № 3. - С. 18-21.
13. Ҳамнишинии овозҳо ва таҳаввулу зуҳури падидаҳои савтӣ // Паёми
ДМТ. - Душанбе, 2019, № 7. - С. 8-15.
14. Ҳамнишинӣ ва таноқузи вожагон дар доираи маънӣ //Ахбори АИ ҶТ
(шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносй). - Душанбе, 2019, № 4(257). - С. 182185.
15. Робитаи маъной ва суварии иштиқоқу муштақот //Паёми ДМТ. Душанбе, 2020, № 4. - С. 5-8.
16. Назаре ба шеваи нигориши шеъргунаи Баҳманёр //Паёми ДМТ. Душанбе, 2020, № 6. - С. 5-9.
Мақолаҳои муаллиф дар маҷмуаҳо ва нашрияҳои дигари илмӣ:

1. Роҷеъ ба масоили ҳамнишинии вожаҳо //Маҷмуаи мақолоти
семинари “Забони форсӣ ва забони илм”. - Теҳрон, 1992. - С. 58-64 (ба
забони форсй).
2. Раҳоиши вожаҳои зиндонӣ дар давраи истиқлол // Маводи ҳамоиши
байналмилалии устодони забон ва адабиёти форсй. - Душанбе, 2007. - С.
83-87.
3. Ҷойгоҳи забон дар шеъри Мавлоно //Қанди порсӣ. - Деҳлии нав.
2007. - С.92 - 98 (Маводи конф. байналмилалӣ, ба забони форсӣ).
4. Мавлоно - вожасози беҳамто // Забон - рукни тоат. - Душанбе. 2008.
-С. 142-152.
5. Мавлоно Ҷомӣ ва ороишу тазйини сухан зимни унвонгузорӣ //
Ҷойгоҳи Мавлоно Абдураҳмони
Ҷомй дар муколамаи фарҳангҳо
(Маводи конф. байналмилалӣ). - Хуҷанд, 2014. - С. 161-166.
6. Ҳунари вожашикании Мавлои Рум // Забон - рукни тоат. - Душанбе.
2018, №11.-С. 7-11.
7. Ҳамнишинии пасвандҳо ва таълими онҳо //Забон - ҳастии миллат. Душанбе, 2019. - С. 34-41.
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8. Назаре ба забон ва сабки “Баҳориёт” //Сайидо ва саҳми ӯ дар
инкишофи забон ва адабиёти тоҷик (Маводи конф. байналмилалӣ). Душанбе, 2019. - С. 18-22.
9. Зевару перояи каломи устод дар мисоли “Ҷони ширин” // Мирзо
Турсунзода ва адабу фарҳанги миллӣ (Маҷмуаи мақолаҳои конф.
байналмилалӣ). - Душанбе, 2021. -С. 104-109.
10. Ҳамнишинии вожаи “ҷунун” дар маснавии “Ирфон”-и Бедил //
Забон - рукни тоат. №13 (Маводи конференсияи илмӣ-амалии
ҷумҳуриявӣ) - Душанбе, 2022. - С. 21-26 ва ғайра.
Ба диссертатсия ва автореферати диссертатсия аз ҷониби шахсони зерин
тақризҳо навишта шуда, ба шурои диссертатсионӣ ворид гардидаанд:

1. Такризи ба диссертатсия навиштаи узви вобастаи АМИТ, доктори илми
филология, сарходими илмии Институти забон ва адабиёти ба номи
Абуабдуллохи Рӯдакӣ АМИТ Султон Ҳасан Баротзода комилан мусбат
буда, эроде сабт нашудааст.
2. Дар тақризи доктори илми филология, профессор, мудири кафедраи
филологияи тоҷик ва забонҳои шарқи хориҷии Донишгоҳи давлатии
Самарқанд ба номи Ш. Рашидов Ҳамроев Ҷ. ба автореферати диссертатсия
се нукта ба сифати эрод қайд гардидааст:
- дар автореферат калима, ибора ва ҷумлаҳои эзоҳии зиёде оварда шудаанд.
ки ба фикри инҷониб, ҳамаи онҳо шарт аст. Ҳарчанд ин услуби муаллиф
ҷои эрод надорад, аммо дар таҳқиқоти илмӣ мебоист яке аз ин истилоҳҳо
корбаст шаванд.
- бобҳои якуму дуюм бо усули методи муқоисавӣ-таърихӣ хеле хуб баррасӣ
шуда бошанд, дар бобҳои сеюму чорум аз ин метод (ба истиснои як порча
матни “Авасто”, с. 53-54) муҳақиқ чун ду боби аввал истифода накардааст.
- дар ду-се саҳифаи автореферат хатоҳои имлоӣ дида шуданд.
3. Тақризи доктори илми филология, профессори кафедраи забони точикии
Донишгоҳи бизнес ва сиёсати Тоҷикистон Шокиров Т.С. мусбат буда,
ҳамзамон эродҳои зеринро манзур намудааст:
- муаллиф Пошшохон (Подшоҳон)-ро мансуби ҳодисаи савтии
монандшавӣ донистааст, ки он бояд коҳиш бошад.
- дар чанд маврид гунаи истилоҳоти байналмилалӣ истифода шудаанд:
масалан, аффиксҳо, формантҳо (с. 30), система (с. 34).
- шояд робитаи парадигмавй ва синтагмавӣ гуфтан беҳтар бошад.
- чанд ғалати имлоиву китобатӣ ва техникӣ ба чашм расид (с. 5,7, 48 ва ғ.).
4. Тақризи доктори илми филология, профессори кафедраи забони тоҷикии
Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М. Назаршоев Назрӣ Офаридаев ба
автореферати диссертатсия мусбат буда, дар мавриди пасванди -лон
маншаи онро аз -дон тавзеъ дода, вожаи Искандарро муарраби юнонии он
пешниҳод намудааст.
5. Дар тақризи ба автореферати диссертатсия навиштаи доктори илми
филология, ректори филиали Донишкадаи рушди менеҷменти Сингапур
дар шаҳри Душанбе Мухторов З.М. ду эрод зикр шудааст:
- дар муқаддимаи диссертатсия муҳаққиқ зимни нишон додани асосҳои
назарии таҳқиқот ба пажуҳишгарони маъруфи ватаниву хориҷӣ ишора
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менамояд, аммо дар қисматҳои минбаъдаи пажуҳиш аз назари ин гурӯҳи
муҳаққиқон камтарин мавридҳо истифода менамояд.
-дар сафаҳоти ҷудогонаи автореферати диссертатсия нуктаҳои
таҳрирталаб (5, 8,11,21, 35,43,61) ва қобили тасҳеҳ (4, 13,20, 36,48, 59) ҷой
доранд, ки ислоҳи онҳо ба нафъи кор аст.
6. Дар тақризи доктори илми филология, профессори кафедраи забони
точикии ДДМИТ Саидҷаъфаров О.Ш. ду пешниҳод ва як эроди вобаста ба
хатоҳои имлоӣ ва техникӣ манзур гардидааст. Ду пешниҳоди мукарриз
мантиқан бо ҳам алоқаманд буда, оид ба фаро гирифтани таҳқиқи тамоми
осори мансуру манзуми марҳилаҳои давраи нав мебошанд.
Муқарризон дар баробари муайян кардани баъзе эроду нуқсонҳои
диссертатсия ва автореферати он (тоҷикӣ ва русӣ) аҳаммияти ҷанбаҳои
назариявию амалӣ ва навоварии кор, инчунин, дастовардҳои илмии
муаллифи диссертатсияро таъкид карда, ӯро барои дарёфти дараҷаи илмии
доктори илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони точикӣ
сазовор донистаанд.
Шурои диссертатсионй қайд менамояд, ки довталабн дараҷаи илмй дар
асоси таҳқиқоти илмӣ муқаррар намудааст, ки:

- нутқи мураттабу муназзам аз силсилаи бо ҳам алоқаманди воҳидҳои
забон: фонема (овоз), морфема, калима, ибора, ҷумла, банди наҳвӣ ва матн
шакл гирифта, дар ибтидо ё худ дар аввали ин занҷираи гуфтор фонема
қарор дорад;
- фонемаҳои забони тоҷикӣ, вобаста ба дастгоҳи тавлидиашон (базаи
артикулятсионй) табиатан нарму равон ва гӯшнавоз мебошанд ва
ташаккули воҳидҳои зинаҳои калонтар ба онҳо вобаста буда, равониву
суҳулати талаффуз ва оҳангдории воҳидҳои забон ва дар маҷмуъ
мусиқанокии забони тоҷикиро таъмин менамоянд;
- ҷиҳати таъмини равониву шевоии забон ҳамнишинии меъёрӣ ва
мувофиқати фонемаҳо, таҳаввули фонемаҳо (садоноку дифтонгҳо,
ҳамсадоҳои думахраҷа) ва зуҳури ҳодисаҳои савтӣ аз қабили коҳишу
афзоиш, монандшавию бадалшавӣ, ҷойивазкуниву ташдид, имолаву сукун
ва ғ., ки бештари инҳо ҳамчунин бо тақозои каломи мавзун ба миён
омадаанд, нақши муҳим доранд;
- дар ташаккул ва ғанӣ гардидани таркиби луғавии забон нақши
морфемаҳо (ҳам шаклсозу ҳам калимасоз) хеле муҳим ва назаррас буда.
раванди рушду густариши ҳам миқдорй ва ҳам сифатии онҳо дар се давраи
инкишофи таърихии забон ба маротиб боло рафт, ки ин раванди
вожаофарӣ, махсусан, аз ҳисоби пасвандҳо, ба андешаи мо, таҳти таъсири
задаи таърихӣ ба ҳазфшавии анҷомаҳои падежй вобаста буда ва ин боиси
бадал шудани сохтори флективии забон ба сохтори аналитикии он гардида,
маҳз вожасозӣ дар ташаккули пайкараи забонамон нақши муҳим бозид;
- вожа, тибқи андеша ва эътирофи аксари забоншиносон, ҳамчун воҳиди
меҳварӣ ва марказй дар низоми забон (дар муқоиса бо дигар воҳидҳои
забон) ба ҳисоб рафта, вижагиҳои пурасрор ва мураккабу печида дошта ва
бо иллати пайваста дар тағйироту густариш будани таркиби луғавй то
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ибтидои асри XX системанокии олами вожагон зери суол қарор гирифта
буд, лекин баъдан, вобаста ба зуҳури мактабҳои забоншиносӣ ва
инкишофи илми вожашиносӣ, дорои низом будани вожагони забон ҳалли
худро ёфт. Собит карда шуд, ки тамоми вожагони забон дар низоми
умумии (ягонаи) забон ба таври бенизому парешон қарор надошта, балки
онҳо бо равобити маъноиву суварӣ (шаклӣ) ё худ парадигмаҳои хоси худ
дар доираи робитаи парагдигматикӣ гурӯҳ-гурӯҳ муттаҳид шуда, микрову
макросистемаҳо, аз қабили муродифот, мутазодҳо, сермаъноиву ҳамгунҳо,
гипонимҳо, эвфемизму вулгаризмҳо ва ғайраро ташкил додаанд;
- дар доираи робитаи синтагматикӣ бошад, муқаррар карда шуд, ки дар
занҷираи гуфтор, яъне ҷараёни нутқ вожаҳо ҳангоме ҳамнишин мешаванду
боиси ташаккули ибораву ҷумлаҳо мегарданд, ки агар байни онҳо
иртиботи маъноӣ (ё аслӣ, ё маҷозӣ) ва суварӣ вуҷуд дошта бошад, яъне
барои эҷоди нутқи саҳеҳу мураттаб вожаҳо интихоб мешаванд ва
амалкарди тавъами меҳвари парадигматикӣ ва меҳвари синтагматикӣ дар
занҷираи гуфтор сурат мегирад;
- дар ташаккули воҳидҳои наҳвӣ (ибора, ҷумла, банди наҳвӣ ва матн) низ,
аз як тараф, иртиботи маъноӣ нақши муҳим дошта бошад. аз сӯйи дигар,
мавқеияти тазодй ва ҳиссаи унсурҳои ёвар ҳам назаррас мебошад;
- тамоми воҳидҳои забон, яъне аз фонема то матн, онҳо чун ҳалқаҳои
занҷир дар иртиботи мусалсал ва ҳамбастагӣ қарор дошта, дорои низом
будани ҳар як сатҳи забон ва дар маҷмуъ низоми ягонаву бутуни забонро
собит месозанд.
Объекти (маводи) таҳқиқот. Ба манзури таҳлилу баррасии таҳаввулу
ташаккули воҳидҳои забон дар аҳди бостону давраи миёна, асосан,
матнҳои “Катибаи Бесутун” (аҳди бостон) ва “Корномаи Ардашери
Бобакон” (давраи миёна), ки аз ҷониби муҳаққиқи таърихи забон Д.
Саймиддинов таҳия шудаанд, мавриди истифода қарор дода шудааст.
Барои нишон додани ҳолат ва манзараи ҳамнишинй ва раванди рушду
инкишофи забони тоҷикй дар давраи нав (асрҳои Х-ХХ) маводи бадей ба
сифати далелу шоҳид, бо назардошти фосилаи 3-4-асрӣ, асосан, осори
Рӯдакиву Фирдавсӣ, Саъдиву Ҷалолиддини Румй, Бедилу Сайидо ва устод
Айниву Лоиқ мадди назар гирифта шуд. Инчунин дар ҳолатҳои зарурӣ
барои исботу тақвияти фикру андеша осори дигар адибону таърихнигорон
низ мавриди истифода қарор гирифтааст.
Аҳамияти назариявии таҳқиқот дар он зоҳир мешавад, ки натиҷаву
хулосаҳои онро оид ба равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои забон метавон
дар мавриди муайян намудани нақши воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор,
иншои мақолаҳои илмӣ, рисолаву китобҳои дарсӣ истифода намуд.
Дар раванди таҳлилу баррасии мавзуъ осори илмиву назариявии
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. Кацнелсон, Н. С. Валгина, И. Р. Галперин, Д. Т. Тоҷиев, М.
Н. Қосимова, Ш. Рустамов, Д. Саймиддинов, Т. Хаскашев, Ҳ. Маҷидов, Д.
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Хоҷаев, С. Назарзода, Ш. Исмоилов, А.Ҳасанзода, Н. Офаридаев. С.
Сулаймонов, А. Мамадназаров, М. Ҳ. Султон, О. Қосимов, Хоркашев С.
(Раҳматуллозода), 3. Мухторов, Т. Шокиров, Ҷ. Алимӣ ва дигарон мавриди
истифода карор гирифтаанд.
Чун тахдилу баррасии равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои забон дар се
марҳалаи инкишофи забони тоҷикӣ сурат пазируфт, аз ин рӯ, оид ба вазъи
таърихӣ ва таҳаввули онҳо дар ахди бостону миёна осори Р. X. Додихудоев.
А. Каримов, Р. Ҷӯраев, Д. Саймиддинов, Ф. Шарифова. А. Мирбобоев ва
аз олимони эронӣ Парвиз Нотили Хонларӣ, Алӣ Ашраф Содикӣ, Куруши
Сафавӣ, Хусрави Фаршедвард, Муҳаммад Ризо Шафеи Кадканӣ,
Муҳаммад Ризо Ботинӣ ва дигарон истифода шуданд.
Ҳамчунин дар асрҳои миёна як қатор олимону донишмандон ва
фарҳангнигорон аз ҷумла, Абуалӣ ибни Сино, Асадии Тусӣ. Носири
Хусрав, Насируддини Тусй, Шамс Қайси Розӣ, Амир Хусрави Деҳлавӣ,
Маҳмуди Омулӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Хоҷа Ҳасани Нисорӣ, Ҳусайни
Инҷу, Абдуғафури Татавӣ, Муҳаммад Ғиёсиддин, Воҷидалии Муҷмалӣ ва
дигарон дар доираи осори фалсафӣ, мантиқӣ ва ё ба илми сегона (арӯз,
қофия, бадеъ) бахшидаи худ перомуни тамоми воҳидҳои забон маълумоти
арзишманд ба мерос мондаанд, ки дар ҷараёни таҳқиқ аз онҳо самаранок
истифода шудааст.
Дар баррасии мавзуъ маҷмуи усулу равишхои мухталиф. аз ҷумла
усулҳои муқоисавӣ-таърихӣ, сохторӣ, тасвирӣ, таҳлилӣ, конструктивӣ
иститфода шуда, ҳамчунин дар раванди таҳқиқ равишҳои таҳлили
компонентӣ, решаёбиву оморӣ низ мавриди истифода қарор дода шудаанд.
Аҳамияти амалии таҳқиқот. Натиҷаву хулосаҳои илмии таҳқиқро
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, истилоҳофарӣ ва васоити ахбори омма мавриди истифода
қарор дод.
Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Чун таҳқиқот
дар заминаи баррасии маводи забони тоҷикй дар се марҳалаи таърихии
инкишофи он (аз аҳди бостон то кунун) сурат гирифтааст. бинобар ин.
диссертатсия ба шиносномаи илмии ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикй
комилан мутобиқат мекунад.
Саҳми шахсии унвончӯ. Дар диссертатсия дар забоншиносии тоҷик бори
нахуст ва ба таври илмӣ қоидаву меъёрҳои ҳамнишинии воҳидҳои забон
мушаххас ва муқаррар карда шудаанд. Омилҳои забонй ва ғайризабонии
таҳаввул ва ташаккули гурӯҳҳои луғавӣ-маъноӣ (лексикӣ-семантикй)
инъикос ёфтаанд.
Бо назардошти дастовардҳои муосири забоншиносони хориҷӣ. бори
аввал дар забоншиносии тоҷик корбурди тавъами меҳварҳои
парадигматикӣ ва синтагматикӣ нишон дода шуда, корбурди дурусту
саҳеҳи меъёрии онҳо дар занҷираи гуфтор, ки боиси ташаккули нутқи
мураттабу муназзам мегарданд, таъкид гардидааст. Натиҷаҳои таҳқик дар
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осори илмии нашрнамудаи муаллиф ва диссертатсияи мазкур инъикос
ёфтаанд.
Дар ҷаласаи шурои диссертатсионии 6Э.КОА-021 назди Донишгоҳи
миллии Тоҷикистон аз 07 июли соли 2022 дар бораи сазовор донистани
Кабиров Шаҳбозбек ба дараҷаи илмии доктори илми филология қарор
қабул карда шуд.
Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ дар шурои диссертатсионӣ 12
нафар (фармоиши КОА аз 01.07.2022, № 210/шд), аз ҷумла 5 нафар
докторони илм аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ иштирок
доштанд.
Дар овоздиҳй 12 нафар иштирок намуданд. Аз 12 нафар аъзои ба ҳайати
шурои диссертатсионӣ шомилбуда овоз доданд: тарафдор - 12 нафар.
муқобил - нест, бетараф - нест, бюллетенҳои беэътибор - нест.
Раиси шурои диссертатси
доктори илми филологи^

Саломиён М.

Котиби илмии шурои дис
доктори илми филология,

Ҷураева М.

07.07.2022
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