
Хулосаи
комиссияи ташхиси Шурои диссертатсионии 6В.КОА-021 дар назди 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба диссертатсияи номзадии Носирй 

Биби Нилуфар дар мавзуи «Вижагиҳои луғавию маъноии гӯйиши Фархори 

Афғонистон ва муносибати он ба гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб», ки 

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (РЬВ) - доктор аз рӯйи 

ихтисоси 60021003 - Забонҳои мамолики Аврупо, Осиё, Африқо, бумиёни 

Амрико ва Австралия (забони дарӣ)
Диссертатсияи Носирӣ Биби Нилуфар ба таҳқиқи вижагиҳои луғавию 

маъноии гӯйиши Фархори Афғонистон ва муносибати он ба гӯйишҳои ҷанубию 

шимолии Кӯлоб бахшида шудааст. Муҳаққиқ як шохаи таҳқиқнагардидаи илми 

шевашиносиро бо равиши муқоисавӣ муайян карда, умумият ва тафовути 

луғатҳои мазкурро нишон додааст. Дар забоншиносии тоҷик вижагиҳои луғавию 

маъноии гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб ба таври мукаммал омӯхта шуда 

бошанд ҳам, доир ба вижагиҳои луғавию маъноии гӯйиши Фархори Афғонистон 

то ҳол ягон таҳқиқоти ҷудогонае анҷом дода нашудааст. Аз ин рӯ зарурати 

омӯзиши гӯйишҳои навоҳии мазкурро муҳим арзёбӣ намуда, таҳқиқи дақиқи 

онҳо саҳифаи нав ва ё як падиддаи тозаро дар таҳқиқи илми шевашиносии 

Авғонистону Тоҷикистон боз хоҳад кард.

Дар таҳқиқоти мазкур таърихи таҳқиқи гӯйишҳо, таснифоти мавзуии 

вожагон, корбурди вожаҳои аслӣ ва иқтибосӣ дар гӯйишҳои мазкур мавриди 

таҳқиқи илмӣ қарор гирифтааст. Муҳаққиқ дар ҷараёни таҳқиқу омӯзиши мавзуъ 

маводи зиёд аз гӯйишҳои таҳқиқшаванда ҷамъоварӣ карда, онҳоро таснифу 

гурӯҳбандӣ намудааст. Аз таҳлилу баррасии ҳамаҷонибаи мавод бармеояд, ки 

диссертант мақсад ва вазифаҳои дар наздаш гузошташударо ба пуррагӣ иҷро 

кардааст. Инчунин диссертатсия бо маводи зиёди назариявию амалӣ ва 

шавоҳиду далелҳо асоснок карда шудааст.
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Навгонии илмии диссертатсия, пеш аз ҳама, дар он зоҳир мегардад, ки 

нахустин бор вожагони гӯйишии мардуми Фархори Афғонистон гирдоварӣ ва ба 

риштаи таҳқиқ кашида шудааст.
Натиҷагириҳо аз ин таҳқиқоти илмӣ ҷиҳати назариявию амалӣ соҳаи 

шевашиносии тоҷикро боз ҳам мукаммалтар намуда, дастовардҳои он барои 

таълифи китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълимӣ оид ба шевашиносӣ (фонетика, 

лексикология, морфология) метавонад чун мавод истифода шаванд.

Диссертант дар таҳқиқи мавзуи мавриди назар аз пажуҳишу таҳқиқоти 

забоншиносони ватанию хориҷӣ, ба монанди Ж. Лазар, Г.К. Дуллинг, В. С. 

Расторгуева, А. 3. Розенфелд, Р. Л. Неменова, Д. И. Эделман, Р. Фарҳодӣ, М. А. 

Афғонинавис, М. Фикрат, Ҳ. Фараҳманд, Ш. Шаҳристонӣ, Ҳ. Ямин, Ҳ. 

Бохтариёнӣ, А. Маҷид, М. Эшниёзов, Р. Ғаффоров, Ғ. Ҷӯраев, У. Обидов, М. 

Маҳмудов, Б. Бердиев, X. Вазирова, Н.Гадоев, Ш. Исмоилов, С. 

Раҳматуллозода, Ҷ. Саидов ва дигарон истифода намудааст.

Диссертатсияи Б. Носирӣ аз муқаддима, се боб бо фарогирии фаслҳо, хулоса 

ва рӯйхати адабиёт иборат аст.

Дар муқаддима роҷеъ ба актуалӣ будани мавзуъ, дараҷаи омӯзиш, навгонӣ 

дар таҳқиқи илмӣ, вазифаҳои таҳқиқ ва сохтори рисола сухан рафта, мавзуи 

таҳқиқоти илмӣ асоснок ва зарурати интихоби он баён карда мешавад.

Боби аввали диссертатсия “Аз таърихи таҳҳики гӯйишҳои забони дарии 

Афгонистон ва гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб” унвон дошта, ҳафт фаслро 

дар бар мегирад. Дар ин боб муҳаққиқ 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 диссертатсия - “Таснифоти мавзуии вожагони гӯйиши Фархори 

Афгонистон ва муносибати он ба гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб” ном 

дошта, ба ҳашт фасл ҷудо карда шудааст. Муҳаққиқ аз ҷиҳати илмӣ вожагони 

гӯйиши Фархори Афғонистонро дар муқоиса ва муносибати он ба гӯйишҳои 
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ҷанубию шимолии Кӯлоб мавриди таҳқиқ қарор додааст. Инчунин тамоми 

унсурҳои луғавии гӯйишҳоро дар такя ба маводи зиёд ба гурӯҳҳои мавзуӣ ҷудо 

ва таҳлил намуда, дар асоси сарчашмаҳои муътамад андешаҳои худро асоснок 

менамояд. Таснифоти мавзуии луғати гӯйиши Фархори Афғонистон бори аввал 

ба таври илмӣ тасниф гардида, дар ин замина умумият ва фарқи ин қабати 

луғавӣ бо гӯйишҳои ҷанубӣ ва шимолии минтақаи Кӯлоб бозгӯйӣ мешавад.

Боби сеюми диссертатсия “Корбурди вожауои аслӣ ва иҳтибосӣ дар гӯйиши 

Фархори Афгонистон бо гӯйиши ҷанубию шимолии Кӯлоб” номгузорӣ шуда, 

дар доираи ду фасл ва ҳашт зерфасл таҳқиқ гардидаааст. Нақши калимаҳои аслӣ 

ва иқтибосӣ дар гӯйишҳои таҳқиқшаванда бо мисолҳои мушаххас нишон дода 

шудаанД. Дар гӯйишҳои дарӣ ва тоҷикӣ мавқеи калимаҳои иқтибосӣ устувор 

буда, низоми муайяни забони зиндаи халқ боиси тағйироти савтӣ ва сарфии ин 

қабил калимаҳо гаштааст, ки омӯзиши онҳо муҳим ба шумор меравад.

Дар хулосаи диссертатсия муҳаққиқ ҳар як бобро ба таври алоҳида бо рақам 

натиҷагирӣ кардааст, ки мундариҷаи хулосаи таҳқиқоти дар диссертатсия 

анҷомдодаи ӯро пурра инъикос менамоянд.

Феҳристи адабиёт дар асоси меъёр ва талаботи мавҷуда мураттаб гардидааст.

Муҳтавои асосии диссертатсия дар 5 мақолаи дар маҷаллаҳои 

тақризшавандаи КОА-и ФР ва КОА-и назди Президенти ҶТ ба чоп расидаанд.

Автореферат ва мақолаҳои нашрнамудаи диссертант мазмуну мундариҷаи 

умумии диссертатсияро инъикос менамоянд.

Аҳамияти таҳқиқ, навгонии илмӣ ва арзиши амалии диссертатсияро ба назар 

гирифта, комиссияи ташхис ба чунин хулоса омад, ки диссертатсияи номзадии 

Носирӣ Биби Нилуфар дар мавзуи «Вижагиҳои луғавию маъноии гӯйиши 

Фархори Афғонистон ва муносибати он ба гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб» 

таҳқиқоти анҷомёфта маҳсуб шуда, ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад ва онро барои 

дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (РИВ) - доктор аз рӯйи ихтисоси
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60021003 - Забонҳои мамолики Аврупо, Осиё, Африқо, бумиёни Амрико ва 

Австралия (забони дарӣ) ба ҳимоя пешниҳод намудан мумкин аст.

Комиссияи ташхис муҳаққиқони зеринро, ки корҳои илмӣ-таҳқиқотиашон ба 

ихтисоси 60021003 - Забонҳои мамолики Аврупо, Осиё, Африқо, бумиёни 

Амрико ва Австралия (забони дарӣ) мувофиқат доранд, ба ҳайси муқарризони 

расмӣ пешниҳод менамояд:

Раҳматуллозода Сахидод Раҳматулло - узви вобастаи АМИТ, доктори 

илми филология, муовини раиси Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Назарзода Маҳмуд Мирзо - номзади илми филология, муовини сардори 

Раёсати Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Муассисаи тақриздиҳанда: Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон 
ба номи Сотим Улуғзода

Раиси комиссияи ташхис:
доктори илми филология, 

узви вобастаи Академияи миллии 

илмҳои Тоҷикистон, профессор, 

узви шурои диссертатсионӣ

Аъзоёни комиссияи ташхис:
доктори илми филология, профессор, 
узви шурои диссертатсионшг^^^^^Ж^^л^^^Ж-®

доктори илми филология, проф^^^^
/шг О- 'иузви шурои диссертатсион1^<!й£§мм^^^й^/^7> 

. ---------

С. Назарзода

М. Саломиён

Ж. Гулназарзода
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