
СДИҚ МЕКУНАМ»
нишгоҳи миллии 

фессор

ХУЛОСАИ ШУРОИ ОЛИМОНИ ФАКУЛТЕТИ ФИЛОЛОГИЯИ
донишгоҳи миллии тоҷикистон

Диссертатсияи Носирӣ Биби Нилуфар дар мавзуи «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 60021003 - Забонҳои мамолики хориҷии 
Аврупо, Осиё, Африқо, бумиёни Амрико ва Австралия (забони дарӣ) 
пешниҳод шудааст. Кори диссертатсионӣ дар кафедраи таърихи забон ва 
типологияи факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон анҷом 
дода шудааст.

Носирӣ Биби Нилуфар соли 2005 зинаи бакалаври Доншпгоҳи Тахор ва соли 
2012 зинаи магистратураи Донишгоҳи Кобули Ҷумҳурии Исломии Афғонистонро аз 
рӯии ихтисоси забон ва адабиёти дарӣ хатм намуда, солҳои 2019-2022 дар зинаи 
докгорантура - доктори фапсафа (РЫЭ), доктор аз рӯйи ихтисоси забоншиносии 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон таҳсил кардааст.

Мушовири илмии Носирӣ Б.Н. доктори илмҳои филология, профессори 
кафедраи таърихи забон ва типологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Шарипова 
Фарангис Худоиевна мебошад.

Мавзуи диссертатсия дар шурои олимони факултети филологияи Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон дар таърихи 21.12.2019 бо қарори №4 тасдиқ карда шудааст.

Муҳтавои асосии диссертатсия дар 5 мақолаи муаллиф дар маҷаллаҳои 
тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон инъикос ёфтааст.

Диссертатсияи Носирӣ Биби Нилуфар дар мавзуи «Вижагиҳои луғавию 
маъноии гӯйиши Фархори Афғонистон ва муносибати он ба гӯйиптҳои 
ҷанубию шимолии Кӯлоб» дар ҷаласаи кафедраи таърихи забон ва типологияи 
факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 02 марти соли 2022, 
суратҷаласаи №9 баррасӣ ва ба ҳимоя тавсия шудааст.

Диссертатсия дар ҷаласаи васеи шурои олимони факултети филологияи 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо иштироки муқарризони холис - доктори 
илми филология Гадоев Нурхон ва номзади илми филология, дотсент Шодиев
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Рустам муҳокима гардид. Аз маърузаи унвонҷӯ, суолу ҷавоб, баромади 
муқарризони холис ва муҳокимаи диссертатсия

чунин натиҷагирй карда шуд:
Омӯзишу таҳқиқи забони зиндаи халқ дар адабу фарҳангу таърихи ҳар 

як миллат арзиши муҳимми илмӣ дошта, гӯйишҳо ва калимаҳои дар он 
маҳфузмонда раванди таърихии инкишофи фарҳангу забони миллатҳоро 
бозгӯйӣ менамояд.

Мардумони минтақаҳои ҳаммарз бо Тоҷикистон муштаракоти зиёди 
адабӣ ва таърихиву фарҳангӣ дошта, гуфтори омиёнаи онҳо далели ин 
андешаҳост. Аз ҷониби дигар, Афғонистон таъриху фарҳанги қадима дошта, 
дар он қавму миллатҳои гуногун умр ба сар мебаранд. Забони муколамаи 
байни ин миллату қавмҳо забони дарӣ буда, бештар аз нисфи сокинони ин 
кишвар мардуми даризабонанд.

Омӯзишу пажӯҳиши гӯйишҳои мардумони ноҳияҳои ду соҳили рӯди 
Ому паҳлуҳои ноомӯхтаи илми шевашиносии ҳар ду кишварро мукаммал 
гардонида, аз ин ҷиҳат диссертатсияи Носирӣ Биби Нилуфар дар 
забоншиносии Тоҷикистону Афғонистон кори ҷолиби таваҷҷуҳ буда, таҳлилу 
таҳқиқи вижагиҳои луғавиву маъноии гӯйиши мардуми Фархори Афғонистон 
ва таъйини муносибати он ба гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб аз ҷумлаи 
мавзуъ ва масъалаҳои муҳимми илми забоншиносӣ мебошад.

Дар диссертатсияи Носирӣ Б.Н. таҳқиқи гӯйишҳои дарӣ, заминаи 
таснифу табақабандии илмии онҳо, масоили забонии гӯйишҳо - таркиби 
луғавӣ, тафсири маъноии вожаҳо, низоми фонетикиву фонологии онҳо, 
сохтори вожагон ва воҳидҳои наҳвии онҳо, инчунин таъйини муносибати 
гӯйишҳои дарӣ бо гӯйишҳои забони тоҷикӣ, ки гузаштаи муштарак доштанд 
ва аз як шоха бунёд ёфтаанд, аз ҷумлаи масъалаҳои мубрами таҳқиқӣ 
арзёбӣ шудаанд. Воқеан, ба риштаи таҳқиқ кашидани таркиби луғавии 
гӯйиши Фархори Афғонистон ва бо равиши муқоисавӣ муайян кардани 
умумият ва тафовути луғоти мазкур бо гӯйиши ҷанубии Кӯлоб аз пажуҳишҳои 
муҳим ва арзишманду муфид барои илми шевашиносии Афғонистону 
Тоҷикистон аст ва чунин равиши таҳқиқ дар баррасии ҳамаҷонибаи забонҳои 
форсиву дарӣ ва тоҷикӣ заминаи мусоиди илмӣ фароҳам меорад.

Мақсади аслии таҳқиқи диссертатсионӣ ва вазифаи аввалиндараҷаи 
муаллифи он ба таҳлилу баррасӣ гирифтан ва мушаххас намудани вижагиҳои 
забонии гӯйиши Фархори Афғонистон ва гӯйишҳои ҷанубию шимолии 
кӯлобии забони тоҷикӣ, пажуҳиши ҳамаҷонибаи ин гӯйишҳо, таснифоти 
мавзуии қабатҳои луғавии онҳо, мансубияти забонии таркиби луғоти 
гӯйишҳои таҳқиқшаванда ва муносибати онҳо буда, барои расидан ба ин 
ҳадафҳо иҷрои вазифаҳои зерин зарур ҳисобида шудааст:
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- анҷом додани ҷустуҷӯ перомуни зиндагинома ва фаъолиятҳои адабии Рустам 
Ваҳҳобзода;

- баррасии масъалаи гурӯҳбандии гӯйишҳои забони дарии Афғонистон;
- таъйини дараҷаи омӯзиши гӯйишҳои забони дарии Афғонистон аз ҷониби 
муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ;

- дар умум баррасӣ ва шарҳи таҳиқоти анҷомшуда оид ба гӯйишҳои 
ҷанубии забони тоҷикӣ ва, бахусус, гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб;

- таснифоти мавзуӣ ва бозгӯйии хусусиятҳои забонии қабатҳои луғавии 
гӯйиши Фархор ва муайян кардани муносибати онҳо бо гӯйишҳои 
ҷанубию шимолии Кӯлоб;

- муайян кардани умумият ва тафовути вожаҳои қабатҳои мавзуӣ дар 
гӯйишҳои таҳқиқшаванда;

- таснифоти луғати гӯйиши Фархор вобаста ба мансубияти забонӣ;
- муайян кардани вожаҳои аслии дар гӯйиши Фархор маҳфузмонда ва шарҳи 
решашинохтии онҳо;

- баррасии роҳҳои асосии ба қабатҳои луғавии гӯйиши Фархор гузаштани 
вомвожаҳо;

- муайян кардани вомвожаҳои ба тағийроти овозиву маъноӣ дучоршуда дар 
гӯйиши Фархор;

- муқоисаи корбурди луғоти иқтибосии гӯйиши Фархор бо гӯйишҳои 
ҷанубию шимолии Кӯлоб.

Муаллиф ба ҳимоя нуктаҳои асосӣ ва меҳвариеро пешниҳод намудааст, 
ки воқеан, дар илми забоншиносӣ арзиш ва аҳаммияти зиёд доранд.

Навгонии илмии таҳқиқ дар он зоҳир меёбад, ки перомуни вожагони 
гӯйишии мардуми Фархори Афғонистон то кунун таҳқиқи монографӣ сурат 
нагирифтааст. Диссертатсияи мавриди назар дар забоншиносии тоҷик ва 
афғон нахустин таҳқиқи ҷудогона мебошад, ки дар он корҳои илмии дар 
робита ба забони дарӣ ва гӯйишҳои он анҷомшуда гирдоварӣ ва аз нигоҳи 
илмӣ баҳогузорӣ шудаанд. Зимни баррасии вижагиҳои луғавиву маъноӣ ва 
гурӯҳбандии маъноии вожагон, муносибати маъноиву корбурдии онҳо бо 
вожагони гӯйиши ҷанубию шимолии кӯлобӣ сурат гирифтааст.

Таҳқиқи диссертатсионии мазкур аз ҷиҳати масъалагузориҳо, мавзуи 
интихобшуда, метод ва равишҳои таҳқиқ ва натиҷагириҳо аҳаммияти махсуси 
илмӣ дорад.

Баррасии диссертатсия, нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, 
хулоса ва тавсияҳо, таҳлилу баррасиҳо, муҳокимаю далелсанҷиҳо, 
асосноккунии назария ва андешаҳои баёншуда аз саҳми шахсии довталаб дар 
таҳқиқ гувоҳӣ медиҳанд.
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Диссертант дар раванди таҳқиқ аз равиши таҳлили луғавиву маъноӣ 
барои таснифи вожаҳо ба гурӯҳҳои маъноӣ ва методи таҳлили муқоисавӣ- 
таърихӣ бо мақсади муайян кардани пешинаи таърихии бархе аз вожагон 
истифода карда, ба осори илмию назарии муҳаққиқони ватанию хориҷӣ такя 
намудааст.

Арзиши назариии диссертатсия дар он зоҳир меёбад, ки ҷамъоварӣ ва 
таҳқиқи воҳидҳои луғувии мансуб ба вожаҳои гӯйиши Фархори Афғонистон 
ва гӯйишҳои ҷанубию шимолии кӯлобӣ барои ҳифзи калимаҳо ва ганӣ шудани 
забони меъёр ва нишон додани тавоноии гӯйишҳо, ки забони адабӣ аз онҳо 
неру мегирад, замина фароҳам меоварад.

Арзиши амалии кори диссертатсионӣ дар он зоҳир меёбад, ки маҳз дар 
асоси таҳқиқи муқоисавии гӯйишҳои форсиву дарӣ ва тоҷикӣ оид ба раванди 
таърихиву навгониҳои ин забонҳо метавон ҳукми илмӣ бароварда, дар ин асос 
луғатномаҳои шевашиносӣ таҳия гардида, хатти ниҳоии густариши гӯйишҳои 
алоҳида бозгӯйӣ мешавад. Илова бар ин, аз маводи диссертатсия, натиҷаи 
таҳқиқ ва хулосаҳои илмии муаллиф зимни таълифи диссертатсияҳои илмӣ, 
китобҳои дарсӣ, дастурҳои таълимӣ барои донишҷӯёну магистру докторанҳо, 
аспирантон ва унвонҷӯёни факултаҳои филологию шарқшиносии донишгоҳу 
донишкадаҳо самаранок истифода намудан мумкин аст.

Мавзуи диссертатсияи пешниҳодгардида ба доираи мавзуъ ва масъалаҳои 
таҳқиқии шиносномаи ихтисоси илмии дарёфтшаванда мувофиқ мебошад.

Диссертатсия дар доираи корҳои илмӣ-таҳқиқии кафедраи кафедраи 
таърихи забон ва типологияи факултети филологияи Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон таълиф шудааст.

Автореферати диссертатсия ва мақолаҳои нашрнамудаи муаллиф 
муҳтавои асосии диссертатсияро инъикос менамоянд.

Хулоса, шурои олимони факултети филологияи Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон кори диссертатсионии Носирӣ Биби Нилуфарро кори илмӣ-таҳқиқии 
муҳим ва арзишманд меҳисобад. Диссертатсия ва автореферати Носирӣ Б.Н. 
дар мавзуи «Вижагиҳои луғавию маъноии гӯйиши Фархори Афғонистон ва 
муносибати он ба гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб» барои дарёфти 
дараҷаи илмии доктори фалсафа (РЮ) - доктор аз рӯйи ихтисоси 6Н02Ю03 - 
Забонҳои мамолики хориҷии Аврупо, Осиё, Африқо, бумиёни Амрико ва 
Австралия (забони дарӣ) ба талаботи бандҳои 31-35-и Тартиби додани 
дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни 
соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувофиқат дошта, шурои олимон дар 
асоси тақризҳои мусбат ва баромади муқарризони холис - доктори илми 
филология, профессор Гадоев Нурхон ва номзади илми филология, дотсент 
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Шодиев Рустам онро барои ҳимоя ва дарёфти дараҷаи илмии номзади илми 
филология ба шурои диссертатсионии бВ.КОА-021-и назди Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон пешниҳод менамояд.

Хулоса дар ҷаласаи васеи шурои олимони факултети филологияи 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон қабул гардид.

Иштирок доштанд: 25 нафар аъзои шурои олимон.
Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» - 25 нафар, «зид» - нест, «бетараф» - нест,

қарори № 9 аз 28.04.2022.

Сироҷиддини Эмомали.

Г адоев Н.

Раиси шурои олимон,/^ 
доктори илми филология//цй6ф

Муқарризони холис:
доқтори илми филология, 
кафедраи таърихи адабиёти тоҷики 
факултети филологияи
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

номзади илми филология, дотсенти
кафедраи филологияи Эрони 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Котиби илмии шуро, дотсент

Шодиев Р.

Мавлонзода Ш.

Имзоҳои С. Эмомалй, Шодиев Р. ва
Ш. Мавлонзодаро тасдиқ мекуна^^ 

сардори раёсати кадрҳо ва корҳои 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикис 
шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17'^?> 
Телефон: (+992-37) 221-62-25; факс: 2:
Е-таП: тҒо@1пи.11

Тавқиев Э.Ш.

«с&3 » апрели соли 2022

Имзои Гадоев Нурхонро

л м и

'о

тасдиқ мекунам:
сардори раёсати кадрҳо ва корҳои 
махсуси ДДОТ ба номи С. Айнӣ

734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакй, 121 
Тел: +992(37) 224-13-83; +992(37) 224-18-01.
Е-таП: тГо@1ет>и.й; Пау1а1хоп-1986@таП,ги ^5^’"

. « /л » апрели соли 2022.

РАЁСАТИ 
КАДРҲО 

ВА КОРҲОИ 
МАХС

азаров Д.

5


