
ХУЛОСАИ ниҳоии 
шурои диссертатсионии 6И.КОА-021 назди 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Парвандаи аттестатсионии №
Қарори шурои диссертатсионӣ аз 13.07.2022, № /'¥

Дар бораи сазовор донистани Носирӣ Биби Нилуфар, шаҳрванди 
Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ба дараҷаи илмии доктори фалсафа (РИВ) - 
доктор аз рӯйи ихтисоси филология.

Диссертатсияи Носирӣ Биби Нилуфар дар мавзуи «Вижагиҳои 
луғавию маьноии гӯйиши Фархори Афғонистон ва муносибати он ба 
гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб» барои дарёфти дараҷаи илмии 
доктори фалсафа (РЫЭ) - доктор аз рӯйи ихтисоси 6П021003 - Забонҳои 
мамолики хориҷии Аврупо, Осиё, Африқо, бумиёни Амрико ва Австралия 
(забони дарӣ) дар ҷаласаи шурои диссертатсионии 6П.КОА-021 назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 
17; фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 7-уми январи соли 2022, таҳти №22) 05 майи соли 2022, 
суратмаҷлиси №6 ба ҳимоя қабул гардидааст.

Носирӣ Биби Нилуфар - соли таваллудаш 1982, зодаи шаҳри Ҷаддиди 
Толиқони вилояти Тахор, шаҳрванди Ҷумҳурии Исломии Афғонистон. Соли 
2005 зинаи бакалавр ва соли 2012 факултети забон ва адабиёт дар риштаи 
забони дарии Донишгоҳи Тахорро хатм кардааст. Муҳаққиқ фаъолияти 
кориашро аз соли 2005 ба ҳайси омӯзгор дар Донишгоҳи Тахор оғоз намуда, 
солҳои 2016-2017 ба сифати муовини молӣ ва идории Донишгоҳи Таххор 
ифои вазифа намудааст. Носирӣ Биби Нилуфар аз соли 2019 тавассути квота 
ва дар асоси созишномаи ҳамкорӣ миёни Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва 
Донишгоҳи Тахори Афғонистон ба сифати доктори фалсафа (РЫЭ)-и 
кафедраи таърихи забон ва типологияи факултети филологияи ДМТ ба 
корҳои илмӣ-таҳқиқӣ машғул аст.

Диссертатсия дар кафедраи таърихи забон ва типологияи факултети 
филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон анҷом дода шудааст.

Роҳбари илмй - доктори илми филология, профессори кафедраи 
таърихи забон ва типологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Шарипова 
Фарангис Худоиевна.
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Муқарризони расмӣ - Раҳматуллозода Сахидод Раҳматулло, доктори 
илми филология, узви вобастаи АМИТ, муовини раиси Кумитаи забон ва 
истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Назарзода Маҳмуд 
Мирзо, номзади илми филология, муовини сардори раёсати Агентии назорат 
дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти Ҷумҳурии Точикистон.

Муассисаи пешбар - Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба 
номи Сотим Улуғзода дар тақризи мусбати худ, ки аз ҷониби мудири 
кафедраи забони тоҷикии ДДЗТ ба номи С. Улуғзода, номзади илми 
филология, дотсент Усмонова М.Х. имзо ва аз ҷониби ректори ин муассиса, 
доктори илми филология, профессор Гулназарзода Жило тасдиқ шудааст, 
қайд менамояд, ки диссертатсияи Носирӣ Биби Нилуфар таҳти унвони 
“Вижагихои луғавию маъноии гӯйиши Фархори Афғонистон ва муносибати 
он ба гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб” кори илмии анҷомёфта буда, ба 
талаботи Низомномаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумхурии Тоҷикистон ҷавобгӯ аст ва муаллифи рисола сазовори дараҷаи 
илмии доктори фалсафа (РЫЭ) - доктор аз рӯйи ихтисоси 6Н021003 - 
Забонҳои мамолики хориҷии Аврупо, Осиё, Африқо, бумиёни Амрико ва 
Австралия (забони дарӣ) мебошад.

Муқарризон ва муассисаи пешбар бо назардошти муқаррароти бандҳои 
67-70 ва 74-75-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати 
Ҷумхурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, 
интихоб ва таъин гардидаанд. Интихоби муқарризони расмӣ ва муассисаи 
пешбар ба он асоснок мегардад, ки онҳо мутахассисони бевоситаи соҳаи 
забоншиносӣ буда, дар корҳои илмию таҳқиқотӣ фаъолона иштирок 
менамоянд ва дар ин самт асару мақолаҳои зиёде таълиф кардаанд, ки 
мазмуну муҳтавои онҳо ба мавзуи диссертатсияи мазкур иртибот дорад.

Вобаста ба мавзуи диссертатсия довталаби дараҷаи илмӣ 5 мақола дар 
маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр расонидааст. Маводи 
интишоргардида нуктаҳои асосӣ, натиҷаҳо ва мазмуни диссертатсияро 
инъикос намуда, саҳми шахсии муаллифро собит менамоянд.

Муҳимтарин интишороти муаллиф аз рӯйи мавзуи диссертатсия 
дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:

[1-М] Носирӣ, Б.Н. Исмҳои макон дар гӯйиши Фархори Афғонистон 
[Матн] / Б.Н. Носирӣ // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши 
илмҳои филологӣ. - Душанбе: Сино, 2020. - №8. - С.118-122.
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[2-М] Носирӣ, Б.Н. Вожаҳои иқтибосии туркӣ-муғулӣ дар гӯйиши 
Фархори Афғонистон ва гӯйиши ҷанубии Тоҷикистон [Матн] / Б.Н. Носирӣ // 
Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. - Душанбе: 
Сино, 2021. - №7. - С.44-50.

[3-М] Шарипова, Ф., Носирӣ, Б.Н. Дараҷаи омӯзиши лаҳҷаҳои забони 
дарӣ дар Афғонистон [Матн] / Ф. Шарипова, Б.Н. Носирӣ // Паёми 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. - Душанбе: Сино, 
2022. - №2. - С.5-14.

[4-М] Носирӣ, Б.Н. Корбурди калимаҳои омиёнаи ашъори Турсунзода 
дар гӯйиши Фархори Афғонистон [Матн] / Б.Н. Носирӣ // Суханшиносӣ. 
Бахши илмҳои филологӣ. - Душанбе, 2022. - №1. - С. 100-106.

[5-М] Носирӣ, Б.Н. Вожагони марбут ба анвои хӯрок ва масолеҳи 
хӯрокворӣ дар гӯйишҳои Фархори Афғонистон ва муносибати он ба 
гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб [Матн] / Б.Н. Носирӣ // Гузоришҳои 
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. Шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносии 
Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. - Душанбе, 2022. - №1. - С. 170-176.

Ба автореферати диссертатсия аз ҷониби шахсони зерин тақризҳо 
навишта шуда, ба шурои диссертатсионй ворид шудаанд:

1. Тақризи мудири кафедраи филологияи тоҷик ва забонхои шарқи 
хориҷии Донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Ш. Рашидов, доктори 
илми филология, профессор Ҷ. Ҳамроев мусбат буда, муқарриз ду эрод пеш 
овардааст, ки инҳо мебошанд:

1. Боби якуми диссертатсия ба таҳқиқи осори пажӯҳишии гӯйишҳои 
дарии Афғонистон ва гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб бахшида шуда, 
докторант бештар номгӯйи таҳқиқоти анҷомшуда ва номи муҳаққиқонро 
зикр кардааст. Дуруст аст, ки ин боб ҷиҳати назариявии корро пурқувват 
мекунад, аммо, ба фикри инҷониб, зикри ному осори пажӯҳишии вобастаи 
мавзуи мавриди назарро дар муқаддима зикр намудан, кифоят буд;

2. Дар ду-се сафҳаи автореферат хатоҳои имлоӣ (дар рақамгузории 
зерфаслҳои боби сеюм баъзе камбудиҳо дида шуд, масалан, “Вожаҳои 
иқтибосии ҳиндӣ” рақамгузорӣ нашудааст ва рақамҳои дигар фаслҳо таҳрир 
мехоҳад; ҳазф шудани пешоянди “дар” аз оғози ҷумлаи дуюми сархатти 
ҳафтум с. 15; вожа ё лингвоними “англисӣ” бо ду шакл корбаст шудааст, 
бояд якеро меъёр кабул кунем: англисӣ ва ё инглисӣ?).

2. Тақризи номзади илми филология, дотсенти кафедраи забонҳои 
Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино 
Қурбонмамадов С.Х. мусбат буда, Носирӣ Б.Н. ба дарёфти дараҷаи илмии 
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доктори фалсафа (РЫЭ) - доктор аз рӯйи ихтисоси 6В021003 - Забонҳои 
мамолики хориҷии Аврупо, Осиё, Африқо, бумиёни Амрико ва Австралия 
(забони дарӣ) сазовор дониста шудааст.

3. Дар тақризи номзади илми филология, дотсент, вакили Маҷлиси 
намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Матробиён С. чунин 
эродҳо зикр ёфтаанд:

1. Хуб мешуд, агар дар рисола ҳамгунӣ дар корбурди истилоҳоти шева, 
лаҳҷа ва гӯйиш истифода мешуд, зеро дар асоси тақсимоти шевашиносии 
тоҷик шеваи ҷанубӣ, лаҳчаи кӯлобӣ ва гӯйишҳо (шохаҳо)-и лаҳҷаи мазкур 
тасниф мешаванд;

2. Муаллифи рисола, агар каме доир ба умумияту фарқияти лаҳҷаи 
роғӣ, ки дар қисмати чапи дарёи Панҷ низ роиҷ мебошад, дар муқоиса бо 
лаҳҷаи таҳқиқшаванда маълумот медод, ба фоидаи кор мешуд.

4. Дар тақризи номзади илми филология, саромӯзгори кафедраи 
забоншиносӣ ва таърихи забони Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А. 
Рӯдакӣ Шаҳбози Р. дар баробари зикри муваффақият ва дастовардҳои 
довталаб, ҳамчунин эродҳои зерин манзур шудаанд:

1. Дар баъзе саҳифаҳои матни автореферати диссертатсия ғалатҳои 
имлоӣ, китобатӣ ва техникӣ мавҷуд аст, ки ислоҳи он боиси боз ҳам беҳтар 
намудани кори диссертатсионӣ мегардад;

2. Дар фасли панҷуми боби дуюми матни автореферерати диссертатсия 
“Вожаҳои марбут ба анвои гиёҳҳои доруӣ ва сабзиҷот” калимаҳои зиёдро 
шарҳ додааст, ки яке аз онхо испалоҳ // испалог мебошад, ки ба маънои 
полаки даштӣ ба сурати худрӯй, дорои баргҳои калон ва соқаҳои кутоҳ дар 
гӯйиши Фархори Афғонистон истифода мешаванд, зикр шудааст. Ин вожа 
дар гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб, махсусан, ноҳияи Мир Сайид Алии 
Ҳамадонӣ шакли гӯйиши ин гиёҳро “пупалох” истифода мебаранд, ки дар 
лаби ҷӯйҳои заминҳои корам ва адирҳо рӯйида, барои табобати шикамравӣ 
истифода бурда мешавад. Ба диссертант тавсия дода мешавад, ки шарҳи 
вожаҳоро дар гӯйиши Фархори Афғонистон ва гӯйишҳои ҷанубию шимолии 
Кӯлоб муқоиса намояд ва вижагиҳои луғавию маъноии онҳоро шарҳ диҳад ба 
манфиати кор мебошад.

5. Тақризи доктори илми филология, сарходими илмии шуъбаи 
забонҳои помирии Институти илмҳои гуманитарии ба номи Б.Искандарови 
АМИТ Н. Офаридаев мусбат буда, дар он эрод ба назар намерасад.
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6. Дар тақризи доктори илми филология, профессори кафедраи забони 
тоҷикии МДТ-и “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров” 
Ҳасанзода А. ва н.и.ф. Олимҷонов М. эродҳои зерин пешниҳод шудаанд:

1. Дастае аз унсурҳои луғавии гӯйиши Фархори Афғонистон на фақат 
бо гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб, балки бо гуйишҳои шимолии забони 
тоҷикӣ низ умумият доранд, ки ишораи онҳо сифати илмии рисоларо 
меафзуд;

2. Муҳтавои бархе аз зерфаслҳо, чунончи, «Вожаҳои мансуби узвҳои 
бадани инсон ва олами ҳайвонот» унвони фаслро инъикос накардаанд. Дар 
ин зерфасл унсурҳои луғавии мансуби узви инсон таҳлил шудаанд, вале 
таҳқиқи калимаҳои мансуби узви ҳайвонот мушоҳида намешавад (ниг.: с.17);

3. Дар автореферат рӯйхати ихтисораҳо ба чашм нарасид;
4. Дар автореферат ғалатҳои услубӣ (с. 6, 10, 11, 14), имлоӣ (с. 2. 5, 7, 

11, 13, 16, 17) ва китобат (с. 6, 9) роҳ ёфтаанд.
Муқарризони ғайрирасмӣ дар баробари муайян кардани баъзе эроду 

нуқсонҳои автореферати диссертатсия (тоҷикӣ ва русӣ) аҳаммияти ҷанбаҳои 
назариявию амалӣ ва навоварии кор, инчунин, дастовардҳои илмии 
муаллифи диссертатсияро таъкид карда, ӯро барои дарёфти дараҷаи илмии 
доктори фалсафа (РЫЭ) - доктор аз рӯйи ихтисоси 6Э02Ю03 - Забонҳои 
мамолики хориҷии Аврупо, Осиё, Африқо, бумиёни Амрико ва Австралия 
(забони дарӣ) сазовор донистаанд.

Шурои диссертатсионй қайд мекунад, ки аз тарафи довталаби 
дараҷаи илмӣ дар асоси иҷро кардани таҳқиқоти илмӣ:

- бо истифода аз назарияҳои маъмул ва равишҳои илмӣ-таҳқиқотӣ 
хусусиятҳои луғавию маъноии гӯйиши Фархори Афғонистон ва муносибати 
он ба гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоби Тоҷикистон муайян карда 
шудааст;

- бори аввал дар забоншиносии тоҷик таснифу таҳқиқи вижагиҳои 
лексикӣ ва сохторӣ дар заминаи гӯйишҳои мардуми Фархори Афғонистон ва 
ҷанубию шимолии Кӯлоби Тоҷикистон пешниҳод гардидааст;

- омӯзиши вижагиҳои луғавию маъноии гӯйишҳо мавзуи баҳси 
забоншиносии татбиқӣ ва шевашиносӣ буда, таҳқиқ, омӯзиш ва баррасии он 
барои ғанӣ гардонидани таркиби луғавии забони адабии тоҷикӣ ва форсию 
дарӣ мусоидат менамояд;

— диссертант дар ҷараёни омӯзиш ва таҳлилу таҳқиқи масъалаҳои 
мавриди баҳс дараҷаи омӯзиши гӯйишҳои забони дарии Афғонистон аз 
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ҷониби муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ ва умумияту тафовути вожаҳои 
қабатҳои мавзуӣ дар гӯйишҳои таҳқиқшавандаро муайян намудааст;

- бо овардани далелҳои муътамад ва таҳлили татбиқии мисолҳои зиёд 
исбот шудааст, ки таҳқиқи хусусиятҳои луғавию маъноии гӯйиши Фархори 
Афғонистон ва муносибати он ба гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоби 
Тоҷикистон аз ҷониби муҳаққиқон саривақтӣ буда, барои омӯзиши 
масъалаҳои гуногуни забоншиносии муқоисавӣ мусоидат менамояд.

Аҳаммияти назарии таҳқиқ дар он зоҳир меёбад, ки ҷамъоварӣ ва 
таҳқиқи воҳидҳои луғавии мансуб ба вожаҳои гӯйиши 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, замина фароҳам меоварад.

Дар ҷараёни таҳлилу баррасии мавзуъ осори илмиву назарии 
муҳаққиқони барҷастаи ватанию хориҷӣ, аз қабили Ж. Лазар, Г. К. Дуллинг, 
В. С. Расторгуева, А. 3. Розенфелд, Р. Л. Неменова, Л. Н. Киселева, Р. 
Фарҳодӣ, 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 ва дигарон омӯхта шудаанд.

Дар диссертатсия, асосан, равиши таҳлили луғавиву маъноӣ ва 
равиши таҳлили муқоисавӣ-таърихӣ истифода шудааст .

Аҳаммияти натиҷаҳои бадастовардаи довталаб барои дарёфти 
дараҷаи илмй дар амалия чунин тасдиқ карда мешавад, ки натиҷаҳои 
илмии бадастомада ва маводи гирдовардаро дар раванди таълиму тадриси 
тахассусҳои филологӣ, таълифи китобу дастурҳои таълимӣ, таҳияи фарҳангу 
луғатҳои соҳавӣ ва хондани курсу семинарҳои махсус метавон истифода 
кард. Илова бар ин, 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

Баррасии эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ нишон доданд, ки дар 
таҳқиқи диссертатсионӣ консепсияҳои илмӣ ва назарияи забоншиносони 
хориҷию ватанӣ истифода шудаанд. Дар маҷмуъ, дараҷаи эътимоднокии 
натиҷаҳои таҳқиқ аз мушаххас ва дақиқ будани маълумот, кофӣ будани 
ҳаҷми маводи таҳқиқ, коркарди натиҷаҳои таҳқиқ, ҳаҷми интишорот ва 
интихоби усули таҳқиқ бармеояд. Хулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили 
илмии натиҷаҳои таҳқиқи назариявӣ пешниҳод гардидаанд.

6



Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмй дар он зоҳир 
мегардад, ки ӯ дар муддати 3 сол ба ҷамъоварии маводи илмӣ, омӯзиши 
адабиёти назариявӣ, таснифи маводи ҷамъовардашуда ба гурӯҳҳои муайян ва 
навиштани кори илмӣ машғул шуда, дар ин самт мақолаҳои илмӣ таълиф 
намуда, дар конференсияҳои илмии сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ 
суханронӣ кардааст.

Дар ҷаласаи шурои диссертатсионии 6В.КОА-021 назди Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон аз 13-уми июли соли 2022 дар бораи ба Носирӣ Биби 
Нилуфар додани дараҷаи илмии доктори фалсафа (РЫЭ) - доктор аз рӯйи 
ихтисоси 60021003 - Забонҳои мамолики хориҷии Аврупо, Осиё, Африқо, 
бумиёни Амрико ва Австралия (забони дарӣ) қарор қабул карда шуд.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ аз 15 нафар аъзои шурои 
диссертатсионӣ, ки бо фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01-уми июли соли 2022, №210/шд ба 
ҳайати шуро ворид шудаанд, 11 нафар иштирок доштанд, ки аз инҳо 5 нафар 
доктори илм аз рӯйи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда мебошанд.

Аз 11 нафар аъзои шурои диссертатсионии дар ҷаласа иштирокдошта 
овоз доданд: тарафдор - 11 нафар, муқобил - нест, бюллетенҳои беэътибор - 
нест.

Раиси шурои диссертатсиод^Дӯи 
доктори илми филолог Хоҷаев Д.

Мирзоева М.

Иҷрокунандаи вазифаи’ 
илмии шурои диссертат 
доктори илми филология, пф 

13 июли соли 2022.
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