
Тақриз

ба диссертатсияи Носирӣ Биби Нилуфари дар мавзуи «Вижагиҳои 

луғавию маъноии гӯйиши Фархори Афғонистон ва муносибати он ба 

гӯйишҳои ҷанубшо шимолии Кӯлоб» барои дарёфти дараҷаи илмии 

доктори фалсафа (РЬВ) -доктор аз рӯйи ихтисоси 6Н021003 - Забонҳои 

мамолики Аврупо, Осиё, Африқо, бумиёни Амрико ва Австралия (забони 

дарӣ)

Мавзуи интихобшуда ниҳоят актуалӣ ва ҷавобгӯйи талаботи замон 

мебошад, зеро як шохаи таҳқиқнагардидаи соҳаи шевашиносӣ, аз ҷумла 

вижагиҳои луғавию маъноии гӯйиши Фархори Афғонистон ва 

муносибати он ба гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб таҳқиқу баррасӣ 

гардида, андешаҳои судманд баён гардидааст, ки дурусту қобили 

қабуланд. Аз ин ҷиҳат рисолаи илмии анҷомдодаи Носирӣ Биби 

нилуфари боиси дастгири аст.

Рисола аз муқаддима, 3 боб, 25 зерфасл, хулоса ва феҳристи адабиёт 

иборат аст.

Дар муқаддима роҷеъ ба актуалӣ будани мавзуъ, дараҷаи омӯзиш, 

вазифаҳои таҳқиқ ва сохтори рисола сухан рафта, мавзуи тадқиқоти илмӣ 

асоснок ва зарурати интихоби он баён карда мешавад.

Боби якуми рисолаи илмӣ “Аз таърихи таҳқиқи гӯйишҳои забони дарии 

Афғонистон ва гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб” номгузорӣ шуда, 

таҳқиқу баррасӣ гардидааст.

Дар ин боб муҳақиқ дарҷаи омӯзиши мавзуъ ва саҳми 

забоншиносони дохиливу хориҷиро дар таҳқиқу баррасии гӯйишҳои 

таҳқиқшаванда нишон дода, омӯзиш ва таҳқиқи ин гӯйишҳоро муҳим 

арзёбӣ менамояд.

Боби дуюм “Таснифоти мавзуии вожагони гӯйиши Фархори 

Афғонистон ва муносибати он ба гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб” ном 

дорад, ки аз 8 зерфасл иборат аст. Муҳақиқ аз ҷиҳати илмӣ вожагони 
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гӯйиши Фархори Афғонистонро дар муқоиса ва муносибати он ба 

гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб мавриди таҳқиқ қарор додааст.

Инчунин тамоми унсурҳои луғавии гӯишҳоро дар такя ба маводи зиёд 

ба гурӯҳҳои сохториию маъноӣ ҷудо ва таҳлил намуда, дар асоси 

сарчашмаҳои мӯътамад андешаҳои худро асоснок менамояд.

Боби сеюм “Корбурди вожаҳои аслӣ ва иқтибосӣ дар гӯйиши Фархори 

Афғонистон бо гӯйиши ҷанубию шимолии Кӯлоб” мебошад, ки дар доираи 

10 зерфасл таҳқиқ гардида, нақши калимаҳои аслй ва иқтибосӣ дар 

гӯйишҳои таҳқиқшаванда бо мисолҳои мушаххас нишон дода мешавад. 

феҳристи адабиёт ба талабот ҷавобгӯ мебошад.

Дар маҷмӯъ рисолаи илмии таълифнамудаи Бибинилуфари 

Носириро метавон як дастоварди хуб номид, зеро муҳақиқ як шохаи 

таҳқиқнагардидаи соҳаи шевашиносиро таҳқиқу баррасӣ намуда, ба 

натиҷаҳои дилхоҳ ноил гардидааст. Мавзуи интихобгардида ҷолиби 

диққат буда, дар таҳқиқотҳои минбаъдаи қисматҳои забон: шевашиносӣ 

(фонетика, лексикология, морфология) ёрӣ мерсонад. Ин ҷиҳат ҳам 

арзиши илмии рисоларо афзун мекунад.

Дар хулоса ҳар як бобро ба таври алоҳида натиҷагирӣ карда, 

хулосаҳои худро бо рақам ифода намудааст, ки ин қимати илмии рисоларо 

боз ҳам меафзояд.

Бо вуҷуди дастовардҳои зиёди илмӣ рисолаи илмии Бибинилуфари 

Носир аз баъзе камбудиву нуқсонҳо холӣ нест, ки барои беҳтар гардидани 

сифати кор зикри баъзеи онҳоро зарур медонем:

1. Дар рисола баъзе нуқсонҳои техникӣ ба назар мерасад.

2. Дар баъзан маврид калимаҳои мавриди таҳқиқ маънидод 

нашудаанд ва ё нодуруст шарҳ ёфтаанд.

3. Дар бештари маврид барои исботи фикр аз гӯйишҳои 

таҳқиқшаванда мисолҳо оварда нашудааст.

4. Баъзан таҳлилҳои муҳаққиқи рисола сатҳӣ мебошанд.
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5. Агар мисолҳои овардаро бо овонависии лотинӣ меовард, хуб 

мебуд.

Муҳақиқи рисола дар таҳқиқу баррасии масъалаҳои назариявию 

амалии бахши шевашиносӣ ба натиҷаи дилхоҳ расидааст. Дар маҷмуъ 

камбудиву нуқсонҳо зикршуда, моҳияти илмӣ ва дастовардҳои муаллифи 

рисоларо коста намесозад, ин камбудиҳои зикргардида ислоҳшавандаанд.

Сарфи назар аз нуқсонҳои ҷайдошта, рисолаи илмии 

Бибинилуфари Носир кори баанҷомрасида буда, муҳаққиқ барои 

дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (РИВ) -доктор аз рӯйи 

ихтисоси 60021003 - Забонҳои мамолики Аврупо, Осиё, Африқо, 

бумиёни Амрико ва Австралия (забони дарӣ) сазоворанд.

Муқарриз /£,.<//Д^Шодиев Р. А. - номзади илми филология, дотсенти

кафедраи филологияи Эрони ДМТ

“Имзои Р.Шожйфвро таЖиқ менамоям”, Сардори раёсати кадрҳо ва 

корҳои махсуси авқиев Э.
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