
ТАҚРИЗИ МУШОВИРИ илмй

ба диссертатсияи Носирй Биби Нилуфар дар мавзӯи “Вижагиҳои 
луғавию маъноии гӯйиши Фархори Афғонистон ва муносибати он ба 
гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб” аз рӯйи ихтисоси 6Н021003 - Забонҳои 
мамолики Аврупо, Осиё, Африқо, бумиёни Амрико ва Австралия (забони 
дарй) барои дарёфти дараҷаи доктор РИН.

Афғонистон сарзаминест бо таъриху фарҳанги қадима ва дар он қавму 
миллатҳои мухталиф ба сар мебаранд. Забони муколамаи байни ин миллату 
қавмҳо/забони дарӣ мебошад ва бештар аз нисфи сокинони ин кишвар мардуми 
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. Омӯзишу пажӯҳиши 
гӯийшҳои дарӣ ва лаҳҷаҳои он дар аввали асри XX аз ҷониби муҳаққиқони 
шуравӣ шуруъ шуд, аз зумраи онҳо: Месерианс Л.С. (1923), И. И. Зарубин 
(1924) Андреев М.С, Дорофеева Л. Н., Л. Н. Киселева, Пахалина Т. Н., 
Дворянков Н.А., Ефимов В. А., Иоаненесян Ю.А.

Аз забоншиносони тоҷик М. Лутфуллоев, Р. Ҷураев, У. Обидов, Ғ. Ҷӯраев, 
О. Сияров мақолаву китобҳои худро аз рӯйи маводи гирдоварикарда ва омӯхтаи 
худ дар Афғонистон ба чоп расониданд.

Олимони аврупоӣ ва амрикоӣ В. Гейгер, Д. Филот, Г. Моргенстерне, Л. 
Бонелли, Л. ва Ж. Лазар дар атрофи гӯишҳои Афғонистон ва забони дарӣ 
андешаҳои худро баён кардаанд
Ба таҳқиқи забони дарӣ ва гӯйишҳои он Равон Фарҳодӣ оғоз бахшида, таҳқиқоти 
минбаъдаи муҳаққиқон Абдуллои Афғонинавис, Муҳаммадраҳими Илҳом, Накҳат 
Саидӣ, Иноятуллои Шаҳронй, Муҳаммадосифи Фикрат, Шавкаталӣ Муҳаммад 
Шорӣ, Асири Ҳиравӣ, Яҳё Ҳусайн, Ҳафиз Шариатӣ, Муҳаммадиваз Набизода, 
Шоалакбари Шаҳристонӣ, Ҳусайни Ямин, Аҳмадкули Зиёзода, Азима Маҷид, 
Хусрави Назарӣ илми забоншиносии Афғонистонро ғанӣ гардонида, асосҳои 
назариявии онро комилу устувор намуданд. Аксари пажӯҳишҳои дар атрофи 
забону гӯйишҳои дарӣ анҷомшуда аз ҷониби муҳаққик Носирӣ Биби Нилуфар 
омӯхта, таърифу баҳогузорӣ шудааст. Аммо бо вуҷуди ин, дар Афғонистон қисми 
бештари гӯйишҳои забони дарӣ аз назари муҳаққиқон дур мондаанд, ки гӯйиши 
мардуми Фархор аз ҷумлаи онҳост.



Тоҷикони ду тарафи рӯди Ому — Шимоли Афғонистон ва ҷануби Тоҷикистон 
дар гузашта таъриху фарҳанг ва забону гӯйишҳои муштарак доштанд. Бо қатъи 
равобити мардумони ду соҳили рӯди Ому раванди дуршавии онҳо ва бештар 
шудани тафовутҳо дар фарҳанг, расму русум ва забони ин мардум вусъат ёфт. 
Бинобар ин, вақти он расидааст, ки муштаракоти этнографӣ, этнофолклорӣ, 
этнолингвистӣ ва забонии ин мардумон канори ҳам омӯзишу пажуҳиш шаванд.

Ноҳияи Фархор низ дар марзҳои шимолии Афғонистон ҷойгир шуда, бо 
ноҳияҳои наздисарҳадии Кӯлоб муштаракоти забонии зиёде дорад. Бояд қайд 
кард, ки гӯйиши мардуми Фархори Афғонистон то ҳол гирдоварӣ ва таҳқиқ 
нашудааст, бинобар ин имрӯз зарурати пажӯҳиши он пеш омадааст. Аз ин рӯ 
муҳаққиқ Б.Носирӣ тасмим гирифтааст, луғоти гирдоваринамудааш аз ноҳияи 
Фархори Афғонистонро аз нигоҳи луғавиву маъноӣ таҳлилу баррасӣ намояд ва ба 
хотири муайян кардани муносибати гӯйишҳои ин ноҳияҳои ҳаммарз ба гӯйишҳои 
ҷанубиву шимолии Кӯлоб руҷуи илмӣ кардааст.

Масоили мавриди назар дар се боб матраҳ гардида, натоиҷи пажӯҳиш 
мушаххасу мухтасар хулоса шудааст.

Навоварии таҳқиқоти Носирӣ Биби Нилуфар дар он зоҳир мешавад, ки дар 
диссертатсияи ӯ нахустин маротиба дар забоншиносии Афғонистон гӯйиши 
Фархори ин кишвар гирдоварӣ, омӯхта ва аз лиҳози луғавиву маъноӣ таҳлилу 
баррасӣ шуда, вожагони он ба гурӯҳҳои мавзуӣ ҷудо карда шуда, баромади 
вожагони ин гӯйиш мушаххас шудааст.

Инчунин бори нахуст дар илми забоншиносии тоҷик муносибати гӯйиши 
Фархори Афғонистон бо гӯйишҳои манотиқи наздисарҳадии Тоҷикистон - 
гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб шарҳу тавзеҳ ёфта, умумият ва тафовути 
бунёди вожагонии ин гӯйишҳо муайян шудааст.

Масъалаҳои баррасишаванда бар пояи пажӯҳишҳои муҳаққиқони 
Афғонистону Тоҷикистон ва шарқшиносони ғарбиву рус анҷом дода шудааст. 
Натиҷаҳои бадастомада, ҷанбаҳои назарии диссертатсия пеш аз ҳама маводи 
бунёдӣ дар илми лаҳҷашиносии Афғонистону Тоҷикистон буда, маводи муфиду 
арзишманд дар таҳияи луғатҳои гӯйишии ҳар ду кишвар хоҳад буд.

Унвонҷӯ аз рӯйи мавзӯи диссертатсияаш се мақола дар маҷаллаи илмии 
«Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон» чоп кардааст, ки шомили рӯйхати 
маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд.

Диссертатсия ва автореферати Носирй Биби Нилуфар дар мавзуи 
“Вижагиҳои луғавию маъноии гӯйиши Фархори Афғонистон ва муносибати 
он ба гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб” аз рӯйи ихтисоси 6Н021003 -



Забонҳои мамолики Аврупо, Осиё, Африқо, бумиёни Амрико ва Австралия 
(забони дарӣ) барои дарёфти дараҷаи доктор РЬВ пажӯҳиши илмии ба анҷом 
расида ва дорои аҳамияти назариву илмӣ буда, ба талаботи навиштани 
диссертатсияҳои КОА Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ меҳисобам ва барои 
дифоъ тавсия менамоям.
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