
Тақриз
ба диссертатсияи Носирӣ Биби Нилуфар «Вижагиҳои луғавию 
маъноии гӯйиши Фархори Афғонистон ва муносибати он ба гӯйишҳои 
ҷанубию шимолии Кӯлоб» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори 
фалсафа (рйс1)-доктор аз рӯйи ихтисоси 60021003-Забонҳои мамолики 
Аврупо, Осиё, Африко, бумиёни Амрико ва Австралия (забони дарӣ)

Дар лаҳҷаҳои забони дарӣ ва забони тоҷикӣ майдони истеъмоли 
воҳидҳои лугавӣ хеле васеъ буда, онҳоро мардум барои муомилаву 
муошират ва қонеъ гардондани эҳтиёҷоти худ мавриди истифода қарор 
медиҳанд. Аз ин рӯ, ба риштаи таҳқиқ кашидани вижагиҳои луғавию 
маъноии таркибу ибора ва ҷумлаҳои лаҳҷавӣ ва хусусиятҳои услубии онҳо 
дар лаҳчаҳои Фархори Афғонистон ва гӯйишҳои ҷанубию шимолии 
Кӯлоби забони тоҷикӣ аз масъалаҳои хеле муҳими забоншиносии 
кунунии тоҷику дарӣ маҳсуб мешавад. Ҳаминро ба назар гирифта, 
муҳаққиқ Носирӣ Биби Нилуфар як таҳқиқоти пурмуҳтаво ва мукаммалу 
муфассалро ба анҷом расондааст, ки дар он ҷиҳатҳои маъноӣ, услубӣ, 
сохторӣ ва роҳҳои зуҳуроту такомулоти воҳидҳои луғавӣ дар ин лаҳҷаҳо 
ба таҳқиқ гирифта шудаанд.

Рисола аз муқаддима, се боб, хулоса ва феҳристи адабиёт иборат аст. 
Дар муқаддима муҳаққиқ доир ба муҳимот, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот 
навгониҳои илмии рисола ва дараҷаи омӯзиши мавзӯъ, методҳои таҳқиқ 
маълумот дода, дуруст қайд мекунад, ки воҳидҳои луғавии лаҳҷа касро 
ба таъриху анъана, расму оин ва урфу одати мардум ошно месозад. 
Инчунин пуробурангй, муъҷазбаёнӣ ва таъсирнокии сухан тавассути 
вожаҳои гӯйишҳои мардумӣ ба амал меоянд.

Боби аввал «Аз таърихи таҳқиқи гӯйишҳои забони дарии 
Афғонистон ва гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб» номгузорӣ шудааст, 
Унсурҳои луғавии лаҳҷа асоси мустаҳкам доранд, ки он дар заминаи 
боигарии устувори фонд ва таркиби луғавии забони адабии тоҷик зоҳир 
мегардад. Корбасти маъно ва мӯҳтавои онҳо дар забони мардум 
гуногунмазмун ва гуногунвазифаанд.

Дар ин қисмати диссертатсия перомуни гурӯҳбандии гӯйишҳои 
забони дарии Афғонистон, аломату хусусиятҳои фардии ин гӯйишҳо, 
таҳқиқи гӯйишҳои забони дарӣ ва таҳқиқи гуйишҳои гӯйишҳои ҷанубию 
шимолии Кӯлоб мавриди баррасӣ карор дода шуданд. Муаллифи рисола 
фикру андешаҳои зиёди олимону забоншиносонро роҷеъ ба таҳқиқи 
гӯйишҳои забони дарии Афғонистон ва гӯйишҳои ҷанубию шимолии 
минтақаи Кӯлоб овардааст, ки ин ҷиҳати назаривии корро пурқувват 
гардондааст.

Боби 2.“Таснифоти мавзуии вожагони гуйиши Фархори 
Афғонистон ва муносибати он ба гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб» ” 
ном дорад. Дар ин боб муҳаққиқ доир ба вожаҳои марбут ба ашёи 
хонасозӣ, мафҳумҳои хешутаборӣ, сару либос ва зебу зиннати 



занона,узвҳои бадани инсон ва олами ҳайвнот,анвои хӯрок ва масолеҳи 
хурокворӣ, амалу аломат ва ғайра изҳори андеша намудааст.
Перомуни ҳар кадоми онҳо муаллиф маълумоти муфассал дода, 
зимнан фикру ақидаҳои худро бо далелҳои муътамад асоснок кардааст..

Боби сеюми рисола «Корбурди вожаҳои аслӣ ва иқтибосӣ дар 
гуйитпи Фархори Афғонистон ва гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб » 
ба таҳқиқи вожаҳои аслӣ ва иқтибосӣ дар гуйиши Фархори Афғонистон 
ва гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб бахшида шудааст. Дар ин 
қисмати рисола вожаҳои аслӣ ва иқтибосӣ аз забонҳои пашту, арабӣ, 
туркӣ-ӯзбекӣ, ҳиндӣ, аврупоӣ-русӣ, англисӣ, фаронсавӣ аз нигоҳи 
фарогир будани маъноҳои луғавию семантикӣ ва хусусиятҳои 
услубиашон бо мисолҳои мушаххас тавзеҳ дода шудаанд. Илова бар ин, 
муҳаққиқ дар ин қисмати кор оид ба вожаҳои аслӣ ва иқтибосӣ дар 
гуйиши Фархори Афғонистон ва гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб 
маълумоти васеъ дода, роҳҳои зуҳуроти онҳоро дар забони зиндаи халқ 
муайян кардааст.
Қисмати хулоса дар 13 банд натиҷагирӣ карда шудааст

Бо вуҷуди он дар рисола баъзе камбудиҳо ба назар мерасанд, ки зикри 
онҳо барои беҳдошти сифати кор дар мавриди корҳои минбаъда ва чопи 
рисола аз манфиат холӣ нест.
1. Дар рисола иқтибосҳои хеле зиёд оаварда шудааст, агар муҳаққиқ 
муносибаташро нисбат ба иқтибосҳои овардааш муайян мекард, кор 
ранги дигар мегирифт.
2. Муҳаққиқ барои исботи ақидаю андешаҳояш дар рисола мисолҳо 
меоварад, вале онҳо танҳо аз лаҳҷаи Фархори Афғонистон аз гӯйишҳои 
минтақаи Кӯлоб ҳатто як мисол нест.
3, Муқоисаи лаҳҷахои мавриди назар ниҳоят кам ба назар мерасад: 
Исми пиёва ва ҳиссачаи охи дар гӯйиши ҷанубии Кӯлоб низ ҳаст.
4. Дар сах.61 омадааст: Дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимоли Кӯлоб вожаи 
“шола”маънои ғарами алафро дорад. Дар асл “шола” макони нигаҳдори бузу 
гӯсфанд дар фасли гармои тобистон буда, болояш кушода аст.
5. Ҷумлаи дигарро мехонем: Сарпачала сари деворест, ки ба шакли моил 
сохта мешавад (с. 63). Ин вожа дар митақаи Кӯлоб ҳангоми сохтани хона 
истифода мешавад.
6. Дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимоли Кӯлоб олишбадал нею қарчиқудо 
мегӯянд.
7. Дар сах.71 чунин ҷумла омадааст ”Баъзе вожаҳои мафҳуми 
хешутаборидошта сермаъноянд”:қинғол/қинғола:1-номзад шудани 
духтар ё писар; 2. ширинихурӣ,фотехагӣ(шудагӣ). Ин баҳснок аст.
8. Дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимоли Кӯлоб вожаи нъгъл/нъгул-номи 
хӯрдание, ки аз пиёзу гашнич, шъбит ва қаламфур омода мешавад,вуҷуд 
надорад. Дар минтақаи Кӯлоб чунин таомро таркагӣ меноманд.
9. Дар рисола баъзан ном ва соли нашри китобҳо нодуруст оварда 
шудааст. Масалан, соли нашри китоби “Лексикаи лаҳҷаи Тагнов”-ро 
дар як ҷо 2009, дар ҷои дигар 2012 ва 2019, Лексикаи лаҳҷаи 



Даштиҷумро дар ҷои дигар”Лексикаи гуйиши Даштиҷуми забони 
тоҷикӣ” нишон додааст. Инчунин номи муҳаққиқонро нодуруст 
овардааст: Р. Сангинов нею Р. Сангинова, И.Гадоев нею Н. Гадоев, Р. 
Ҷӯраев нею Ғ.Ҷӯраев.

Дар маҷмӯъ, эродҳо ва камбудиву норасоиҳои баёншуда моҳияти 
илмӣ ва дастовардҳои муаллифи рисоларо коста намесозанд, баръакс 
ғалатҳову камбудиҳои ҷойдошта ислоҳшаванда буда, ислоҳи онҳо боиси 
беҳтар гардидани ҷанбаҳои илмии кор мегардад.

Ҳамин тавр, диссертатсияи Носирӣ Биби Нилуфар «Вижагиҳои 
луғавию маъноии гӯйиши Фархори Афғонистон ва муносибати он ба 
гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб» барои дарёфти дараҷаи илмии 
доктори фалсафа (рЫ)-доктор аз рӯйи ихтисоси 60021 ООЗ-Забонҳои 
мамолики Аврупо, Осиё, Африко, бумиёни Амрико ва Австралия 
(забони дарӣ) арзишманд аст.

Муқарриз / Н' Гадоев-
"" Ш доктори илми филология, 

V профессори кафедраи назария
ва амалияи забоншиносии ДДОТ 
ба номи Садриддин Айнӣ
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