
ХУЛОСАИ
донишгоҳи миллии тоҷикистон

Диссертатсияи “Вижагиҳои луғавию маъноии гӯйиши Фархори 
Афғонистон ва муносибати он ба гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб” 
барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (РИО) - доктор аз рӯйи 
ихтисоси 60021003 - Забонҳои мамолики хориҷии Аврупо, Осиё, Африқо, 
бумиёни Амрико ва Австралия (забони дарӣ) дар кафедраи таърихи забон ва 
типологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба анҷом расидааст.

Носирй Биби Нилуфар соли 2019 ба зинаи докторантура - доктори 
фалсафа (РЮ), доктор аз рӯйи ихтисоси забоншиносии Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон дохил шуда, онро соли 2022 хатм кардааст. Ӯ соли 2005 зинаи бакалаври 
Донишгоҳи Тахор ва соли 2012 зинаи магистратураи Донишгоҳи Кобули Ҷумхурии 
Исломии Афғонистонро аз рӯйи ихтисоси забон ва адабиёти дарӣ хатм кардааст.

Ҳангоми таҳсил дар зинаи докторантура - доктори фалсафа (РЮ), доктор аз 
рӯйи ихтисоси забоншиносӣ дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон талаботи нақшаи 
илмиро азбар намуда, маълумотномаи академиро оид ба фанҳои азбарнамуда ва 
супоридани имтиҳонҳои маҷмуӣ (комплексӣ) соли 2022 гирифтааст.

Мушовири илмӣ, доктори илмҳои филология, профессори кафедраи таърихи 
забон ва типологияи ДМТ Шарипова Фарангис Худоиевна.

Мавзуи диссертатсия дар Шурои олимони факултети филологияи ДМТ рӯзи 
21.12.2019, қарори № 4 тасдиқ шудааст.

Аз муҳокимаи диссертатсия чунин натиҷагирй карда шуд:
Гӯйишҳо ва калимаҳои дар он маҳфузмонда раванди таърихии 

инкишофи фарҳангу забони миллатҳоро бозгӯйӣ менамояд. Омӯзиши забони 
зиндаи халқ дар баррасии фарҳангу таърихи ҳар як миллат арзиши 
аввалиндараҷаи илмӣ дорад.

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. Мардумони минтақаҳои ҳаммарз бо Тоҷикистон 



муштаракоти зиёди таърихиву фарҳангӣ доранд ва гуфтори омиёнаи онҳо 
далели ин гуфтаҳост. Омӯзишу пажӯҳиши гӯйишҳои мардумони ноҳияҳои ду 
соҳили рӯди Ому паҳлуҳои ноомӯхтаи илми шевашиносии ҳар ду кишварро 
комил хоҳад кард. Аз ин рӯ, диссертатсияи Носирӣ Биби Нилуфар дар 
забоншиносии Тоҷикистону Афғонистон мавзуи муҳим буда, таҳлилу таҳқиқи 
вижагиҳои луғавиву маъноии гӯйиши мардуми Фархори Афғонистон ва 
муносибати онро ба гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб дар бар мегирад.

Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ. Дар диссертатсияи мазкур якчанд 
масъалаҳои муҳим таҳқиқ шудаанд, аз ҷумла, рисола ҳалли вазифаҳои зеринро 
фаро гирифтааст:

- баррасии масъалаи гурӯҳбандии гӯйишҳои забони дарии Афғонистон ва 
таҳқиқи гӯйишҳои забони дарии Афғонистон, гӯйишҳои ҷанубию 

. шимолии Кӯлоб аз ҷониби муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ;
- таснифоти мавзуӣ ва бозгӯйии хусусиятҳои забонии қабатҳои лугавии 

гӯйишҳои Фархор ва муайян кардани муносибати онҳо бо гӯйишҳои 
ҷанубию ши.молии Кӯлоб;

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

- таснифоти луғати гӯйишҳои Фархор вобаста ба мансубияти забонӣ: 
вожаҳои аслӣ, вомвожаҳо ва муқоисаи корбурди луғоти иқтибосии 
гӯйишҳои Фархор бо гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб.
Сарчашмаҳои таҳқиқро осори шифоҳии мардуми Фархори 

Афғонистон - афсона ва нақлу ривоятҳои мардумӣ, вожаҳои гирдоваришуда 
аз гуфтори мардуми ноҳияи мазкур ва фарҳангҳои гӯйишии забонҳои форсиву 
дарӣ ва тоҷикии зерин ташкил додаанд: “Фарҳанги гӯйишҳои ҷанубии забони 
тоҷикӣ”, “Фарҳанги форсии омиёна”-и А.Наҷафӣ, “Фарҳанги гӯйиши 
Хуросони Бузург”-и А.Шолчӣ, “Фарҳанги форсии омиёна”-и М.Ҷамолзода, 
“Фарҳанги форсии ношунида”-и Ҳ.Ануша ва Ғ.Худобанда, “Фарҳанги 
решашинохтии забони форсӣ”-и М.Ҳасандӯст.

Диссертант дар раванди таҳқиқ аз равиши тавсифӣ барои шарҳи 
вожагони ҳамгун ва мутафовит дар ҳар ду гӯйиш, равиши муқоисавӣ-таърихӣ 
бо мақсади муайян кардани пешинаи таърихии бархе аз вожагон ва равиши 
муқоисавӣ-типологӣ истифода намудааст.

Асосҳои назариявӣ ва методологии таҳқиқи мазкурро таҳқиқоти 
забоншиносони ватаниву хориҷӣ Ж. Лазар, Г.К. Дуллинг, В.С. Расторгуева, 
А.З. Розенфелд, Р. Л. Неменова, Л.Н. Киселева, Р. Фарҳодӣ, М.А. 
Афғонинавис, М. Фикрат, Ҳ. Фараҳманд, Ш. Шаҳристонӣ, М. Ямин, Ҳ. 
Бохтариёнӣ, А. Афғонинавис, А. Маҷид, М. Эшниёзов, Ғ. Ҷӯраев, У. Обидов, 



М. Маҳмудов, Б. Бердиев, Ш. Исмоилов, Н. Гадоев, С. Раҳматуллозода, 3. 
Замонов, Ҷ. Саидов ташкил медиҳад.

Навоварии таҳқиқ дар он аст, ки бори нахуст вожагони гӯйишии 
мардуми Фархори Афғонистон гирдоварӣ ва ба риштаи таҳқиқ кашида 
шудааст. Тамоми 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 Кӯлоб 
сурат гирифтааст. Дар рафти таҳқиқ вожаҳои дарии дар гӯйиши Фархор 
маҳфузмонда, вомвожаҳои арабӣ, туркӣ-муғулӣ, ҳиндиву пашту, забонҳои 
бумии Аврупо, ки дар байни мардуми Фархори Афғонистон мустаъмаланд, 
мушаххас шуда, дараҷаи корбурд, ифодаи маъноӣ ва муносибати онҳо бо 
маводи гӯйиши ҷанубию шимолии Кӯлоб нишон дода шудааст.

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот.
Ҷамъоварӣ ва таҳқиқи воҳидҳои луғувии мансуб ба вожаҳои гӯйишҳои 

Фархори Афғонистон ва гӯйишҳои ҷанубию шимолии кӯлобӣ барои ҳифзи 
калимаҳо ва ғанӣ шудани забони меъёр ва нишон додани тавоноии гӯйишҳо, 
ки забони адабӣ аз онҳо неру мегирад, омили муҳим мебошад.

Аҳамияти амалии таҳқиқот дар он ифода меёбад, ки маҳз дар асоси 
таҳқиқи муқоисавии гӯйишҳои форсиву дарӣ ва тоҷикӣ оид ба раванди 
таърихиву навгониҳои ин забонҳо метавон ҳукми илмӣ баровард, дар ин асос 
луғатномаҳои шевашиносӣ таҳия гардида, хатти ниҳоии густариши гӯйишҳои 
алоҳида бозгӯйӣ мешавад.

Мундариҷаи асосии диссертатсияи Носирӣ Биби Нилуфар дар 5 мақолаи 
чопнамудаи муаллиф дар маҷаллаҳои таъйиднамудаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос ёфтааст, ки 
рӯйхати онҳо дар зер оварда мешавад:

1. [М] Исмҳои макон дар гӯйиши Фархори Афғонистон // Паёми 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. № 8. - Душанбе: Сино, 2020. - С. 118- 
122.

2. [М] Вожаҳои иқтибосии туркӣ-муғулӣ дар гӯйиши Фархори 
Афғонистон ва гӯйиши ҷанубии Тоҷикистон // Паёми Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон. № 7. - Душанбе: Сино, 2021. - С. 44-50.

3. [М] Дараҷаи омӯзиши лаҳҷаҳои забони дарӣ дар Афғонистон // Паёми 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. № 2. - Душанбе: Сино, 2022. - С. 5-14.

4. [М] Корбурди калимаҳои омиёнаи ашъори Турсунзода дар гӯйиши 
Фархори Афғонистон // Суханшиносӣ. № 1. - Душанбе, 2022. - С. 100- 
106.



5- [М] Вожагони марбут ба анвои хурок ва масолеҳи хуроквори дар 
гӯйиши Фархори Афғонистон ва муносибати он бо гӯйишҳои ҷанубию 
шимолии Кӯлоби Тоҷикистон // Гузоришҳои Академияи миллии илмҳои 
Тоҷикистон. Шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ. № 1. - Душанбе, 2022. - 
С. 170-176.

Диссертатсия кори илмии баанҷомрасида буда, барои дарёфти дараҷаи 
илмии доктори фалсафа (РЮ) аз рӯйи ихтисоси 60021003 - Забонҳои 
мамолики хориҷии Аврупо, Осиё, Африқо, бумиёни Амрико ва Австралия 
(забони дарӣ) мувофиқ аст.

Кафедраи таърихи забон ва типология ва кафедраи филологияи Эрони ДМТ 
диссертатсияи Носирӣ Биби Нилуфарро кори илмии баанҷомрасидаи арзишманд 
меҳисобад, ки дар сатҳи хуби илмию таҳқиқотӣ таълиф шудааст ва ба талаботи кори 
диссертатсионӣ ҷавобгӯ аст.

Дар ин замина, диссертатсияи мазкур барои дифоъ аз рӯйи ихтисоси 
6Н021003 - Забонҳои мамолики хориҷии Аврупо, Осиё, Африқо, бумиёни 
Амрико ва Австралия (забони дарӣ) барои дарёфти дараҷаи доктор РЮ тавсия 
мегардад.
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