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Омӯзишу таҳқиқи забони зиндаи халқ дар баррасии фарҳангу 
таърихи ҳар як миллат дорои аҳаммияти баланди илмист. Афғонистони 
ҳамсоя сарзамини таърихӣ буда, дар он қавму миллатҳои мухталиф умр 
ба сар мебаранд. Забони муоширати байни ин миллату қавмҳо дарӣ 
маҳсуб меёбад ва, маҷмуан, бештар аз нисфи сокинони ин кишвари 
ҳамсоя даризабонанд. Бо вуҷуди дар аксари манотиқи ин кишвар 
зиндагӣ кардани мардуми даризабон, ки лаҳҷаи гуфтори хоси худро 
доранд, ҳанӯз аз нигоҳи шевашиносӣ ин гӯйишҳо ба пуррагӣ омӯхта 
нашудаанд. Танҳо бархе аз гӯйишҳо аз ҷониби муҳаққиқони ватаниву 
хориҷӣ таҳқиқ гардидаанд. Омӯзишу таҳқиқ ва баррасии хусусиятҳои 
луғавиву маъноии вожаҳои гӯйишии ду соҳили рӯди Ому дар бозгӯйии 
роҳи таърихии лаҳҷаҳо ва таҳавуллоти муназзами забону гӯйишҳо 
заминаи устувор мегузорад.

Ҷамъоварӣ ва таҳқиқи воҳидҳои луғавии мансуб ба вожаҳои гӯйиши 
Фархори Афғонистон ва муқоисаи он бо гӯйишҳои ҷанубию шимолии 
кӯлобии забони тоҷикӣ барои ҳифзи калимаҳо, ғанӣ шудани забони 
меъёр ва нишон додани тавоноии гӯйишҳо омили муҳим ба шумор 
меравад.

Ин аст, ки рисолаи диссертатсионии унвонҷӯ Носирӣ Бибӣ Нилуфар 
ба мавзуи мазкур ихтисос дошта, «Вижагиҳои луғавию маъноии гӯйиши 
Фархори Афғонистон ва муносибати он ба гӯйишҳои ҷанубию шимолии 
Кӯлоб» унвон гирифтааст.

Рисолаи мавриди назар аз муқаддима, се боб (бо фарогирии чандин 
зербоб) ва хулоса иборат аст.

Дар муқаддима мубрамии мавзуъ, аҳаммияти таҳқиқ, дараҷаи 
омӯзиши мавзуъ, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ, навгониҳои илмии таҳкиқ, 
манбаъҳои таҳқиқ, арзиши назариявиву амалии таҳқиқ, асосҳои 
назариявиву методологии таҳқиқ, равишҳои илмии таҳқиқ ва ғ. асоснок 
карда шудааст.

Боби якуми диссертатсия «Аз таърихи таҳқиқи гӯйишҳои забони 
дарии Афғонистон ва гӯйиши ҷанубию шимолии Кӯлоб» унвон дошта, 
аз ду фасл иборат аст. Дар фасли аввал - «Гурӯҳбандии гӯйишҳои 
забони дарӣ ва масъалаи таҳқиқи онҳо» аз панҷ зерфасл иборат буда, 
мушкилоти таснифоти гӯйишҳои забони дарӣ аз ҷониби муҳаққиқон ва 
дараҷаи пажуҳиши гӯйишҳои забони дарӣ баррасӣ гардидааст.

Дар боби дуюм, ки «Таснифоти мавзуии вожагони гӯйиши Фархори 
Афғонистон ва муносибати он ба гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб» 



ном дорад, таркиби луғавии гӯйиши Фархори Афғонистон ба ҳашт 
гурӯҳи маъноӣ, аз ҷумла вожаҳои марбут ба исмҳои макон, хонасозӣ ва 
ашёи дохили хона; вожаҳои марбут ба мафҳумҳои хешутаборӣ; вожаҳои 
мансуби узвҳои бадани инсон ва олами ҳайвонот ва ғ. тасниф гардида, 
дар ин замина умумият ва фарқи ин қабати луғавӣ бо гӯйиши ҷанубию 
шимолии Кӯлоб бозгӯӣ гардидааст.

Боби сеюми рисолаи мавриди тақриз - «Корбурди вожаҳои аслӣ ва 
иқтибосӣ дар гӯйиши Фархори Афғонистон ва гӯйишҳои ҷанубию 
шимолии Кӯлоб» ду фаслро дар бар мегирад. Дар ин боб калимаҳои 
аслӣ ва иқтибосии таркиби луғавии гӯйиши Фархори Афғонистон ва 
гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд.

Фасли якуми боби мазкур «Вожаҳои аслӣ дар гӯйиши Фархори 
Афғонистон ва гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб маҳфузмонда» 
унвон дошта, калимаҳои аслии таркиби луғавии гӯйиши Фархори 
Афғонистон ва гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлобро ба риштаи 
таҳлил гирифтааст.

Пажуҳишгар вожаҳои асили эронии гӯйишҳои таҳқиқшавандаро аз 
рӯйи корбурдашон ба ду гурӯҳ дастабандӣ намудааст: а) калимаҳое, ки 
шаклан яксон буда, баъзан бо андаке тафовути маъноӣ ҳам дар гӯйиши 
Фархори Афгонистон ва ҳам дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб 
мавриди истифода қарор гирифтаанд; б) калимаҳое, ки хоси гӯйиши 
Фархоранд ва дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии кӯлобӣ корбурд 
надоранд.

Фасли дувуми боби сеюм «Вожаҳои иқтибосӣ» унвон дорад. Дар ин 
фасли рисола калимаҳои иқтибосии пашту (даматун, пейкай...), арабӣ 
(тасаллӣ, тақлид, такаббур...'), туркӣ-ӯзбекӣ (қошуқ, чоруқ...), ҳиндӣ 
(андевол, потак, паҳотаки...), аврупоӣ ва русӣ (митинг, бизнес, тойм... 
(англисӣ), протукул, сужа... (фаронсавӣ), бушка, сухарӣ, термос (русӣ)) 
ва ғ. таҳлилу баррасӣ гардидаанд.

Муҳаққиқ ин қабати луғавиро вобаста ба дараҷаи корбасти 
вомвожаҳо тасниф намуда, ба тағйироти шакливу маъноӣ дучор 
шудани онҳоро дар алоҳидагӣ таҳқиқ кардааст.

Дар банди хулосаи автореферат бардоштҳои муҳаққиқ дар 14 банд 
гирдоварӣ шудааст.

Хулосаҳои мухтасари кори диссертатсионӣ, ки ба забонҳои тоҷикӣ, 
русӣ ва англисӣ дар охири автореферати диссертатсия оварда шудаанд, 
тибқи талаботи ҷории Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардида, моҳияти илмии 
диссертатсияи мазкурро ба таври фишурда инъикос менамоянд.

Мақолоти нашрнамудаи унвонҷӯ мазмуни диссертатсияро инъикос 
менамоянд.

Дар маҷмуъ, автореферати диссертатсияи Носирӣ Бибӣ Нилуфар 
кори илмии баанҷомрасида буда, мақсаду вазифаҳои дарпешгузоштаи 
диссертант иҷро шудаанд.
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Дар автореферати диссертатсияи мазкур дар баробари муҳассанот 
баъзе аз лағзишу норасоиҳо ба назар расиданд, ки ислоҳи онҳо дар 
таҳрирҳои ояндаи кор судманд хоҳад буд. Аз ҷумла:

1. Дастае аз унсурҳои луғавии гӯйиши Фархори Афғонистон на 
фақат бо гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб, балки бо гуйишҳои 
шимолии забони тоҷикӣ низ умумият доранд, ки ишораи онҳо сифати 
илмии рисоларо меафзуд.

2. Муҳтавои бархе аз зерфаслҳо, чунончи, «Вожаҳои мансуби узвҳои 
бадани инсон ва олами ҳайвонот» унвони фаслро инъикос накардаанд. 
Дар ин зерфасл унсурҳои луғавии мансуби узви инсон таҳлил шудаанд, 
вале таҳқиқи калимаҳои мансуби узви ҳайвонот мушоҳида намешавад 
(ниг.: с.17).

3. Дар автореферат рӯйихати ихтисораҳо ба чашм нарасид.
4. Дар автореферат ғалатҳои услубӣ (с. 6, 10, 11, 14), имлоӣ (с. 2. 5, 7, 

11, 13, .16, 17) ва китобат (с. 6, 9) роҳ ёфтаанд.
Эродҳои мазкур ҷузъӣ буда, ҳаргиз ба сифати диссертатсия таъсир 

намерасонанд.
Ҳамин тариқ, автореферати диссертатсияи Носирӣ Бибӣ Нилуфар аз 

рӯйи мубрамият ва сатҳу савияи таҳияи худ 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 - Носирӣ Бибӣ Нилуфар 
сазовори дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (РЮ) - доктор аз 
рӯйи ихтисоси 6В 021003 - Забонҳои мамолики хориҷии Аврупо, Осиё, 
Африқо, бумиёни Амрико ва Австралия (забони дарӣ) мебошад.
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